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S, H 1 

4 Januari 1947. BESLUIT, houdende na
dere wijziging van het Koninklijk Be
sluit van 13 Januari 1933 (Staatsblad 
No. 12) tot uitvoering van de Geld
schieterswet. 

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

Binnenlandsche Zaken van_ 11 November 
1946, afdeeling Armwezen, No. 10733 I en 
van Onzen Minister van Justitie van 24 De
cember 1946, 6e afdeeling, No. 1495; 

Gezien de artikelen 32, tweede lid, en 45, 
tweede lid, der Geldschieterswet; 

Overwegende, dat het wenschelijk is wij
ziging te brengen in de bedragen, welke ten 
hoogste aan informatiekosten uit hoofde van 
de Geldschieterswet in rekening mogen wor
den gebracht; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 December 1946, No. 12); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 13/24 December 1946, 
Nos. 1335g/14g5, afdeeling Armwezen/6; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het tweede lid van artikel 2 van 

Ons besluit van 13 J anuari 1933 (Staatsblad 
No. 12), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 15 Januari 1940 (Staatsblad No. 340), 
wordt nader gelezen als volgt: 

.,1. Aan informatiekosten mag, voor zoo
ver deze kosten zijn gemaakt, ten hoogste in 
rekening worden gebracht twee ten honderd 
van het bédrag der uitgeleende geldsom of 
van de ter beschikking gestelde geldswaarde, 
doch niet meer dan twee gulden in totaal. 

Indien borg wordt gesteld, mag aan infor
matiekosten bij één borg ten hoogste v ier 
gulden in totaal en bij twee of meer borgen 
ten hoogste zes gulden in totaal in rekening 
worqen gebracht, met dien verstande, dat 
ook in zoodanig geval ten hoogste twee ten 
honderd van het bedrag der uitgeleende geld
som of van de ter beschikking gestelde gelds
waarde inag worden gevorderd." 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den eersten dag der maand na die, 
waarin het is afgekondigd. 

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

Amsterdam, den 4den Januari 1947. 
WILHELMINA. 

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

De Min. v. justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 26 Februari 1947). 

1947 

S. H 2 

4 Januari 1947. BESLUIT, tot aanw1Jzmg 
overeenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet van de stichting "Delftsch 
H oogeschoolfonds", gevestigd te Delft, 
als bevoegd om bij de afdeeling der 
mijnbouwkunde van de Technische 
Hoogeschool te Delft een bijzonderen 
leerstoel te vestigen in de mijnschadeleer 
en de toegepaste mijnmeetkunde. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
2 November 1946, No. 22437 III, afdeeling 
Hooger Onderwijs en Wetenschappen; 

Gelet op de artikelen 170-172 der hooger
onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 December 1946, No. 16); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 December 1946, 
No. 26205, afdeeling Hooger Onderwijs en 
Wetenschappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de stichting "Delftsch Hoogeschoolfonds", 

gevestigd te Delft, aan te wijzen als bevoegd 
om bij de afdeeling der mijnbouwkunde van 
de Technische Hoogeschool te Delft een bij
zonderen leerstoel te vestigen, opdat door den 
daarvoor te benoemen hoogleeraar onderwijs 
zal worden gegeven in de mijnschadeleer en 
de toegepaste mijnmeetkunde. 

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

Amsterdam, den 4den Januari 1947. 
WILHELMINA. 

De Min, van 0., K. en W., Jos. J. G!ELEN. 

(Uitgeg. 24 Januari 1947). 

s. U 3 

4 Januari 1947. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 
der hoogeronderwijswet van de afdeeling 
gymnasium van "Het Nieuwe Lyceumi-
te Bilthoven, der Vereeniging voor Mid

delbaar en Voorbereidend Hooger Onder
wijs, gevestigd aldaar. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
7 November 1946, no. 25311 III, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar On
derwijs; 

Gelet op artikel ,57 der hoogeronderwijs
wet; 
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Gezien Ons besluit van 9 October 1939, 
Staatsblad No. 1372; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 December 1946, No. 17); 

Gezien het nader rapport van onzen voor
noemden Minister van 28 December 1946, 
No. 29287, afdeeling Voorbereidend Hooger 
en Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van I Septembe~ 1945 de af

deeling gymnasium van "Het Nieuwe Ly
ceum" te Bilthoven, uitgaande van de Ver
eeniging voor Middelbaar en Voorbereidend 
Hooger Onderwijs, gevestigd aldaar, opnieuw 
voor een tijdvak van zes jaren aan te wijzen 
als bevoegd om, met inactneming der desbe
treffende wettelijke voorschriften, aan haar 
leerlingen, die het onderwijs tot aan het einde 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van be
kwaamheid tot universitaire studiën af te 
geven, dat met het getuigschrift, in artikel II 
der hoogeronderwijswet vermeld, wordt ge
lijkgesteld. 

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

Amsterdam, den 4den Januari 1947-.--

WILHELMINA. 
De Min. van 0., K. en W., Jos, J. GIELEN. 

(Uitgeg . .:,4 Januari x947). 

S. R 4 

7 Januari x947. BESLUIT t,ot wijziging 
van het Koninkijk besluit van II Juni 
1q34 (Staatsblad no. 307), tot vaststel
l ing van de vergoeding aan plaatsver
vangende leden der Algemeene Reken
kamer (artikel 48, 7e lid der Comptabi
liteitswet 1927 (Staatsblad no. 259). 

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

Binnenlandsche Zaken van 28 December 
1q46, no. 36411, Afdeeling Algemeen Secre
tariaat en Comptabiliteit, (Bureau Personeel 
en Salarissen); 

Gelet op artikel 48, 7e lid der Comptabili
teitswet 192 7 (Staatsblad no. 2 59), sedert 
gewijzigd en op Ons Besluit van II Juni 1934 
(Staatsblad no. 307); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het bedrag der vergoedingen, genoemd in 

artikel 1, 1e lid, van Ons Besluit van II 
Juni 1934 (Staatsblad no. 307) te verhoo
gen tot respectievelijk !.. 15 en f 7 .50 . . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit Besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

Amsterdam, den 7den Januari 1947. 

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

(Uitgeg . .:,x Januari x947). 

s. U 5 

7 Januari x947. BESLUIT, tot intrekking 
van het Koninklijk besluit van 22 Sep
tember 1945, Staatsblad F 190 en tot 
vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in artikel 
25, zesde lid, der Kinderbijslagwet. 

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

Sociale Zaken van 30 November 1946, No. 
7486, Afdeeling Arqeid II: • 

Gelet op artikel 2 5, zesde lid, der Kinder
bijslagwet, alsmede op artikel IV van de 
Wet van 21 December 1946, Staatsblad G 
373, houdende wijziging van de Kinderbij
slagwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 December 1q46, I)îo. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen 
voomoemden Minister van 27 December 
1946, No. 7752, afdeeling Arbeid II; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. 1. Elk kinderbijslagfonds doet 

telken jare vóór 10 Oct. aan de werkgevers, 
die op I Oct. daaraan voorafgaande voor de 
uitvoering der kinderbijslagverzekering bij 
hem waren aangesloten, een voldoend aantal 
aanvraagformulieren ter verkrijging van een 
kinderbijslagboekje toekomen. 

2. Het kinderbijslagboekje, bedoeld in het 
vorige lid, bestaat uit een omslag en vier 
driemaandelijksche kinderbijslaglijsten. De 
geldigheidsduur van het boekje loopt van I 

Januari tot en met 31 Deiember. 
3. De modellen van het aanvraagformu

lier en van het kinderbijslagboekje worden 
vastgesteld door Onzen Minister van So
ciale Zaken. 

2. 1. De werkgever reikt op den eersten 
werkdag na 10 October aan ellèen in zijn 

· dienst zijnden arbeider, die hier te lande 
woonplaats heeft en wiens gezin op I October 
daa1aan voorafgaande één of meer kinde
ren beneden den leeftijd van zestien jaar of 
één of meer kinderen van zestien, zeventien, 
achttien, negentien of twintig jaar, die het 
dagonderwijs volgen aan eene inrichting voor 
algemeen vormend- of vakonderwijs, telde, 
op diens verzoek een aanvraagformulier, als 
bedoeld in het vorige artikel, uit. Indien de 
arbeider op den eersten w e rkdag nJ xo Oc
tober bij méér dan één werkgever m dienst 
is, wordt het aanvraagformulier hem door 
pin eersten werkgevér op dien dag uitge
reikt. Indien de arbeider op den eersten 
werkdag na 10 October in dienst van den 
werkgever tijdelijk buitenslands verblijft, 
wordt het aanvraagformulier desgevraagd 
uitgereikt aan zijn niet van tafel en bed ge
scheiden echtgenoote of bij ontstentenis van 
deze aan dengene, die met de verzorging van 
de kinderen van den arbeider is belast. 

2. Indien de arbeider op den eersten 
werkdag na 10 October niet in dienst van een 
werkgever is, doch alsdan hetzij krachtens de 
verplichte verzekering, geregeld bij de Onge
vallenwet 1921 of de Land- en Tuinbouw-
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ongevaJlenwet 1922, een tijdelijke uitkeering 
of een rente, berekend naar een verlies aan 
arbeidsgeschiktheid van 70 ten honderd of 
meer, ontvangt, heuij krachtens de Zeeonge
va11enwet 1919 een uitkeering, berekend naar 
een verlies aan arbeidsgeschiktheid van 70 
ten honderd of meer ontvangt, het2ij krach
tens de verplichte verzekering, geregeld bij 
de Ziektewet, ziekengeld ontvangt, moet hij 
zijn verzoek om een aanvraagformulier ter 
verkrijging van een kinderbijslagboekje rich
ten tot den Raad van Arbeid, binnen wiens 
gebied hij zijn woonplaats heeft, tenzij de-ar
beider ziekengeld ontvangt van een bedrijfs
vereeniginl!'. in welk geval het verzoek moet 
worden gericht tot het kinderbijslagfonds dier 
bedrijfsvereeniging. 

3. Ten aanzien van den arbeider, die op 
den eersten werkdag na 10 October noch in 
dienst van een werkgever is, noch een uit
keering krachtens een der Ongeva11enwetten 
of de Ziektewet, als in het vorige artikel om
schreven, ontvangt, vindt het bepaalde in 
qat artikel overeenkomstige toepassing, 
zoodra hij in loondienst werkzaam is, dan 
wel in het genot van een zoodanige uitkee
ring komt. 

4. Het aanvraagformulier wordt binnen 
zeven dagen na ontvangst voJledig ingevuld 
en onderteekend ingezonden bij het kinder
bijslagfonds, dat het formulier heeft ver
strekt. Indien op het formulier ook kinderen 
zijn vermeld van zestien, zeventien, achttien, 
negentien en twintig jaar, die op 1 October 
het dagonderwijs volgden aan een inrichting 
voor algemeen vormend- of vakonderwijs, 
moet ten bewijze daarvan een verklaring van 
het hoofd dier inrichting worden overgelegd. 

5. Het kinderbijslagfonds laat de op het 
aanvraagformulier voorkomende opgavél"om
trent de op 1 October tot het gezin van den 
arbeider behoorende kinderen door het ge
meentebestuur van de woonplaats van den 
arbeider verifieeren. 

6. 1. Het kinderbijslagfonds reikt ver
volgens aan den daarvoor in aanmerking ko
menden arbeider zoo spoedig mogelijk het 
aangevraagde kinderbijslagboekje uit, nadat 
op den omslag en op de kinderbijslaglijsten 
zijn vermeld de naam, de voornamen, de ge
boortedatum en het ad~es van den arbeider, 
alsmede het aantal kinderen, waarvoor hij 
recht op een kinderbijslag heeft. 

2. Indien de uitreiking van het kinder
bijslagboekje niet tijdig kan plaats hebben, 
kan het kinderbijslagfonds, in afwachting 
daarvan, bereids de kinderbijslaglijst over het 
loopende kwartaal uitreiken, nadat daarop 
zijn vermeld de naam, de voornamen, de ge
boortedatum en het adres van den arbeider. 

7. 1. De arbeider moet op de kinderbij
slaglijst invullen den naam en het adres van 
eiken werkgever, bij wien hij in het desbe
treffende kalenderkwartaal in dienst is ge
weest, alsmede de dagen, waarop hij bij den 
werkgever arbeid heeft verricht, of waarover 
hij. zonder te hebben gearbeid, van den 
werkgever in geld vastgesteld loon heeft ont
vangen en de dagen, waarover hij een ver-
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goeding door inwisseling van vacantiebonnen 
heeft ontvangen. De arbeider moet voorts 
het van den wc1·ke;ever ontvangen loon en 
het bedrag aan fooien of andere ontvangsten 
van derden, welke verband houden met ten 
behoeve van den werkgever verrichten ar
beid, vermelden, met dien verstande, dat een 

arbeider, als bedoeld in den algemeenen maat
regel van bestuur tot uitvoering van artikel 
n, derde lid, der Kinderbijslagwet, moet ver
melden het loon, dat hij ingevolge dien maat
regel geacht wordt te hebben genoten. • 

2. De arbeider moet verder op de kinder
bijslaglijst vermelden over welke dagen hij 
een tijdelijke uitkeering, een rente, een uit
keering of ziekengeld, als omschreven in ar
tikel 2, tweede lid, heeft genoten, den naam 
van het uitvoeringsorgaan, dat die uitkeerin
gen, die rente of dat ziekengeld heeft ver
strekt, alsmede het ongevals- of ziektenum
mer en het ontvangen bedrag. Tevens moet 
de arbeider vermelden, over welke dagen 
hem kinderbijslag toekomt ingevolge een kin
derbijslagregeling, welke als bijzondere rege
ling in den zin der Kinderbijslagwet is er
kend. 

3. De in het eerste lid bedoelde opgaven 
worden door den werkgever voor accoord ge
teekend. Voorts vult de werkgever op de kin
derbijslaglijst in den naam van het kinder
bijslagfonds. waarbij hij is aangesloten, als
mede het nummer, waaronder hij bij dat 
fonds is aangesloten. 

8, 1. Binnen zeven dagen na afloop van 
een kalenderkwartaal moet de kinderbijslag
lijst over dat kwartaal ingevuld en ondertee
kend worden ingezonden bij het kinderbij
slagfonds, dat de kinderbijslaglijst heeft uit
gereikt. 

2. Voor de arbeiders aan boord van een 
zeevaartuig geschiedt de invu11ing en inzen
ding van de kinderbijslaglijst door den werk
gever. 

3. Indien een kinderbijslaglijst of een 
kinderbijslagboekje in het ongereede is ge
raakt, kan door het kinderbijslagfonds, dat 
de kinderbijslaglijst onderscheidenlijk het 
kinderbijslagboekje heeft verstrekt, desge
vraagd een als zoodanig gewaarmerkt dupli
caat worden uitj~reikt. 

9. 1. De uill,étaling van den kinderbij
slag geschiedt telkens zoo spoedig mogelijk 
na aflool) van een kalenderkwartaal. 

2. Indien de arbeider in een kalender
kwartaal niet of niet uitsluitend verzekerd is 
geweest bij het kinderbijslagfonds, ten laste 
waarvan de kinderbijslag komt, of krachtens 
een der Ongevallenwetten of de Ziektewet 
een uitkeering, als omschreven in artikel 2, 
tweede lid, heeft ontvangen, gaat het kinder
bijslagfonds, ten laste waarvan de kinderbij
slag komt, niet tot uitbetalinet over, dan na
dat de overige betrokken kinderbijslagfond
sen en/of de organen, door welke een uitkee
ring als vorenbedoeld is verstrekt, in de ge
legenheid zijn geweest de desbetreffende 
door den arbeider gedane opgave te verifiee
ren. Zijn binnen tien dagen bij het kinderbij
slagfonds geen bezwaren tegen de opgave van 
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den arbeider ingebracht, dan kan dit fonds 
tot uitbetaling van den kinderbijslag over
gaan. 

10. In het geval de werkgever van den 
arbeider is aangesloten bij het Rijkskinder
bijslagfonds wordt voor de toepassing van dit 
besluit als kinderbijslagfonds, waarbij de 
werkgever is aangesloten, beschouwd de be
trokken Raad van Arbeid, met dien ver
stande, dat de uitreiking van het kinderbij
slagboekje geschiedt door den Raad van Ar
beid, binnen wiens gebied de arbeide r aan 
wien het boekje wordt uitgereikt, ten' tijde 
van de indiening van het aanvraagformulier 
zijn woonplaats had . 
. ll. In afwijking van het bepaalde bij ar

tikel 1, tweede lid, is voor het tijdvak van 1 
October 1946 tot en met 31 December 1947 
een kinderbijslagboekje geldig, dat bestaat 
uit een omslag en vijf driemaandelijksche 
kinderbijslaglijsten. De geldigheidsduur van 
de kinderbijslagboekjes, uitgereikt krach
tens Ons besluit van 22 September 1945, 
Staatsblad F 190, tot vaststeling van een al
gemeenen maatregel van bestuur als bedoeld 
in artikel 25, zesde lid, der Kind~rbijslagwet, 
loopt tot I October 1946. ' 

12. Ons besluit van 22 September 1945, 
Staatsblad F 190, tot vaststelling van een al
gemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in artikel 25, zesde lid, der Kinderbijslagwet, 
vervalt, behoudens ten aanzien van kinder
bijslaglijsten voor het eerste, tweede en der
de kwartaal van 1946. 

13. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging, met terugwerkende kracht, voor 
wat de artikelen I tot en met 12 betreft, tot 
1 October 1946. 

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

Amsterdam, den 7den Januari 1947. 

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

(Uitgeg_ 14 Januari 1947), 

S. H 6 1 
7 Januari 1947. BESLUIT, houdende aan

wijzing van een formatie, als bedoeld in 
artikel 39, lid 1, sub 3, der Wet op de 
Krijgstucht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat het gewenscht is voor

zieningen te treffen met betrekking tot de 
uitoefening van de strafbevoegdheid bij de 
K oninklijke Landmacht op voet van vrede. 

Op voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 30 D ecember 1946, Militair Ka
binet, Bureau 6, Nr. 937. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Onder formaties, bedoeld in artikel 39, lid 

1, sub 3°, van de Wet op de Krijgstucht bij 
de Koninklijke Landmacht op voet van vrede 

6 

wordt gerekend: 
het militair personeel ingedeeld bij het 

Ministerie van Oorlog, uitgezonderd het mi
litair personeel rechtstreeks staande onder 
de bevelen van den Chef van den Generalen 
Staf en den Kwartiermeester-Generaal. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staat9-
blad zal worden geplaatst. 

Amsterdam, den 7den Januari 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

(Uitgeg. z8 Januari 1947). 

S, H 7 

f Januari 1947. BESLUIT, houdende vast
stelling van een Algemeenen Maatregel 
van Bestuur in zake uite rlijke kenmerken 
van effecten. 

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

Financiën d.d. 4 December 1946, no. 218, af
deeling Juridische Zaken en Bewindvoering; 

Gelet op het bepaalde in artikel 2 van de 
Wet van 30 Augustus 1946 (Staatsblad no. 
G 227), houdende regeling inzake uiterlijke 
kenmerken van effecten of onderdeelen daar
van· 

D
0

en Raad van State gehoord (advies van 
17 December 1946, no. 24); 

Gezien het nader rapport van Onzer, voor
noemden Minister van 2 Januari 1947, n:.,. 
167, afdeeling Juridische Zaken en Bewind
voering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. 1. Hij, door wien of te wiens laste 

na het inwerkingtreden van dit besluit ef
feclfn, voorzien van talons, coupons of divi
dendbewijzen, tlan wel nieuwe talons, cou
pons of dividendbewijzen van reeds bestaan
de effecten worden uitgegeven, is verplicht 
zorg te dragen dat de talons, coupons en di
videndbewijzen worden gekenmerkt door een 
duidelijk te onderscheiden, verticalen witten 
balk ter breedte van I à 1 ½ cm., zulks in 
dier voege, dat de .talon, de coupon of het 
dividendbewijs is uitgevoerd in een of meer 
kleuren, welke in het midden op zoodanige 
wijze worden onderbroken, dat de bedoelde 
witte balk ontstaat en dat de opgedru1te 
tekst van den talon, de coupon of het divi
dendbewijs doorloopt over de ruimte, waar 
aldus de kleur of de kleuren ontbreken. 

2. Hij, door wien of te wiens laste na het 
inwerkingtreden van dit besluit effecten wor
den uitgegeven, welke niet van een talon of 
van coupons of dividendbewijzen zijn voor
zien, is verplicht zorg te dragen, dat de ef
fecten zelf worden gekenmerkt op de wijze , 
als in het vorige lid bedoeld, met dien ver
stande, dat in dat geval de witte balk 3 à 5 
cm. breed moet zijn. · 

2.- 1. Hij, door wien of te wiens laste 
vóór het inwerkingtreden van dit besluit 
doch ná 31 Januari 1946 nieuwe effecten zijn 
uitgegeven, is verplicht uiterlijk bij de eerst
volgende coupon- of dividendbetalin g hetzij 
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de talons, coupons of dividendbewijzen, on
derscneidenlijk, ingeval het betreft effecten 
als bedoeld in het tweede lid van het vorige 
artikel, de effecten zelf te vervangen door 
nieuwe, welke voldoen. aan de voorschriften 
van art. 1, hetzij aan den houder een ver
klaring uit te reiken van den volgenden in
houd: 

,,Verklaring, bedoeld in artikel 2, lid 1, en 
in artikel 3, lid 2, onder a van het Konink
lijk Besluit inzake uiterlijke kenmerken van 
effecten dd ................ (Staatsblad n o .... ). 
• Het volgende effect . . . . . . . . . . . . . . . hetwelk 
is uitgegeven na 31 Januari· 1946, is op grond 
van de bepalingen van het in hoofde dezes 
genoemde Koninklijk Besluit niet onderwor
pen aan de voorschriften van artikel I van 
dat besluit. 

Onderteekening van de uitgevende 
instelling." 

2. De in het vorige lid genoemde verkla
ring moet zijn vervat in een document, waar
voor het formulier verkrijgbaar wordt ge
steld door de afdeeling effecten.registratie 
van den Raad voor het Rechtsherstel op door 
haar vast te stellen wijze en voorwaarden. 
Dit document, mits toegevoegd aan het cou
pon- of dividendblad van het effect, waarop 
de in het document vervatte verklaring be
trekking heeft, onderscheidenlijk, ingeval het 
betreft effecten als bedoeld in het tweede 
lid van het vorige artikel, aan dat effect 
zelf, geldt als uiterlijk kenmerk in den zin 
van artikel 2 der Wet van 30 Augustus 1946 
(Staatsblad no. G 227), houdende regeling 
inzake uiterlijke kenmerken van effecten of 
onderdeelen daarvan. 

3, 1. De afdeeling effectenregistratie van 
den Raad voor het Rechtshérstel is bevoegd, 
op grond van bijzondere omstandigheden, 
voor bepaalde gevallen of groepen van geval
len ontheffing te verleenen van het bepaalde 
in artikel I en in artikel 2, eerste lid, alsmede 
den in dat lid genoemden termijn voor het 
vervangen van oude stukken door nieuwe, 
onderscheidenlijk voor het uitreiken van de 
daarbedoelde verklaring te verlengen tot een 
lateren datum dan dien der eerstvolgende 
coupon- of dividendb.e_taling. 

2. Aan ontheffing van het bepaalde in 
artikel I wordt de voorwaarde verbonden, 
dat: 

a. ingeval van uitgifte van nieuwe effec
t en, tenzij de afdeeling effectenregistratie 
anders bepaalt, aan het coupon- of dividend
blad door de uitgevende instelling een docu
ment wordt toegevoegd, waarin een verkla
ring is vervat, als bedoeld in het eerste lid 
van artikel 2; het tweede lid van dat artikel 
is alsdan van overeenkomstige toepassing; 

b. ingeval van uitgifte van nieuwe ta
lons, coupon- of dividendbladen van reeds 
bestaande effecten, aan welker oude coupon
of dividendblad~n was toegevoegd een af
zonderlijk document, als bedoeld in artikel 
50 van het Besluit herstel rechtsverkeer 
(Staatsblad no. E 100 zooals gewijzigd bij 
Staatsblad no. -F 272), ditzelfde document 
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door de uitgevende instelling aan het nieuwe 
coupon- of dividendblad wordt toegevoegd. -
Dit document geldt alsdan als uiterlijk ken
merk in den zin van artikel 2 der Wet van 30 
Augustus 1946 (Staatsblad no. G 227), hou
dende regeling inzake uiterlijke kenmerken 
van effecten of onderdeelen daarvan. 

4. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van de 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoe•ring van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Amsterdam, den 8sten Januari 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 21 Januari 1947.) 

S. H 8 

8 Januari 1947. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel II van het Besluit Buiten
gewone Rechtspleging, gelijk dit artikel 
opnieuw is vastgesteld bij de wet van 
18 September 1946, Staatsblad No. G 
258. 

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

Justitie d.d. 18 · October 1946, 6e Afdeeling, 
no. 1342; 

Gelet op artikel II van het Besluit Bui
tengewone Rechtspleging, gelijk dit opnieuw 
is vastgesteld bij de wet van 18 September 
1946, Staatsblad No. G 258; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 December 1946, no. 18); 

Gezien het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 2 Januari 1947, 
6e Afdeeling, no. 1 796; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Gerekend van 25 September 1946 

wordt aan raadslieden, ingevolge !:iet Besluit 
Buitengewone R echtspleging aan verdachten 
toegevoegd, op den voet van de navolgende 
bepalingen ter zake van hun verrichtingen 
een toelage toegekend voor iederen verdach
te, dien zij ter terechtzitting hebben bijge
staan. 

2. Het bedrag van de toelage wordt voor 
elk geval bepaald door den voorzitter van 
het college, voor hetwelk de zaak dient. Zij 
mag een bedrag van vijfenzeventig gulden 
niet te boven gaan. 

In gevalllen evenwel, waarin in verband 
met door den raadsman in het belang der 
zaak gemaakte reiskosten naar het oordeel 
van den vooritter toekenning ook van het 
maximum der toelage bepaaldelijk ontoerei
kend zou zijn, mag deze tot uiterlijk f 100 
worden verhoogd. 

3, De raadslieden kunnen ter zake van 
de hun verschuldigde toelagen, op of na den 
eersten dag van ieder kwartaal van het ka
lenderjaar declaratiën over het voorafgegane 
kwartaal bij het Departement van Justitie 
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indienen door tusschenkomst van den griffier 
van het college, voor hetwelk de zaak ge
diend heeft, die, indien hij de declaratie juist 
bevindt daarop zijn goedkeuring stelt. 

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

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

Amsterdam, den 8sten Januari 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. zz januari z947). 

S. Il 9 

zo Januari z947. BESLUIT, houdende aan
wijzing van den Onderdirecteur der 
Luchtstrijdkrachten tot commandeerend 
generaal in den ZÎll van artikel 243 v~n 
de Regtspleging bij de Landmagt en m 
den zin van het Organisatiebesluit 
Rechtspleging te Velde 1944. 

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

Oorlog en van Justitie d.d. 6 Januari 1947, 
Mil. Jur. Adviseur i.a. Nr. 338. 

Overwegende, dat tengevolge van de op
heffing van het Commando Nederlandsche 
Troepen in Engeland een voorziening moet 
worden getroffen ten behoeve van_ ~e ~echt~
pleging over de Nederlandsche rmhta1ren m 
het Vereenigd Koninkrijk, Noord-Ierland ~n 
Canada; 

Hebben goedgëvonden en verstaan: 
A~t. 1. Ah commandeerend generaal in 

den zin van artikel 243 van de Regtspleging 
bij de Landmagt en in den zin van het Orga
nisatiebesluit Rechtspleging te velde 1944 
wordt aangewezen de Onderdirecteur der 
Luchtstrijdkrachten. . . 

2. De verwijzingsofficieren, de knJgsraad 
te velde, de auditeurs-militair te velde, de 
officieren-commissaris en de officieren-secre
taris, aangewezen, benoemd en - voor zo~
veel noodig - beëedigd terzake van de mi

litaire justitie bij de Nederlandsche troepen 
in Engeland, Noord-Ierland en Canada, wor
den voor zooveel noodig~ van den aanvang 
van' hun werkzaamheid als zoodanig te zijnen 
behoeve geacht te zijn aangewezen, benoemd 
en beëedigd door den Onderdirecteur der 
Luchtstrijdkrachten. . . 

3. Dit besluit wordt geacht m werking te 
zijn getreden op 1 Januari 1947. . . .. 

Onze Ministers van Oorlog en Justitie z1Jn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Amsterdam, den 10den Januari 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Oorlog, A. H . J. L . FIEVEZ. 

D e Min. v. justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(UitAeg. zz Januari z947). 
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zo januari z947. WET tot vaststelling v~ 
de begrooting van de ontvangsten en uit
gaven van het Algemeen Burgerlijk Pen
sioenfonds voor het dienstjaar 1947. 
Bijl. Hand Il 46/47, 300 A; 
Hand. Il 46/47, bladz. 447· 
Bijl. Hand. 1 46/47, 300 A; 
Hand. 1 46/47, bladz. z38. 

Titel A. Gewone dienst . 
Titel B. Buitengewone dienst 

Geheele dienst 

S. H 11 

.f 324,083,362 
Nihil 

zo Jariuari z947. WET, houdende natura-
lisatie van Come}is Gerardus van den 

Berg en 19 anderen. 
Bijl. H and. Il 1946 Il, 269; 
Hand. Il 46/47, bladz. 396-397. 
Bijl. Hand. 1 46/47, 269; 
Hand. 1 46/47, bladz. z38. 

Wij WILHELMINA,enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genom«:11 h_ebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Cornelis Gerardus van den Berg en 19 an-
deren; · 

Zoo is het,datWij,den Raad vanState,enz. 
Art. 1. Met afwijking van het derde en 

van het vierde lid, aanhef en onder 2 ° . en 3 ° ., 
van artikel :-i der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n °. 268), op het Nederl_~~r
schap en het ingezetenschap, laatstebJk ge
wiizigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad n°. 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan: 

1 °. Cornelis Gerardus v an den Berg, ge
boren te Rotterdam (Zuidholland) den 19 
April 19n, zuivelarbeider, wonende te Wor
kum, provincie Friesland; 

2 °. Antonius Hubertus de Bock, geboren 
te Roermond (Limburg) den 18 September 
1913, betonwerker, wonende te Roermond 
provincie Limburg; 

3°. Nanno Brakels, geboren te. Vlagt
wedde (Groningen) den 12 Januan 19n, 
kok, wonende te Westernieland, gemeente 
Eenrum, provincie Groningen; , 

4 °. Frits Gerard Jozef Deniers, geboren 
te Amsterdam (Noordholland) den 3 Augus
tus 1q15, werkzaam bij het Directoraat-<?e
n eraal voor de Bijzondere Rechtspleging 
wonende te Amstel'dam, provincie Noord
holland; 

~•- Johannes Doornekamp, gebo~en te 
Hilversum (Noordho/land) den 20 Jum 1916, 
los werkman. wonende te Hilversum, pro
vincie Noordholland; 

6°. Jacobus Theodorus Groenink, gebo
ren te Amsterdam (Noordholland) den 5 
Juni 1900, masseur, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordho/land; 

7°. Theodorus van Hassel, geboren te 
Utrecht (Utrecht) den 25 Mei 1915, b:in~
werker, wonende te Utrecht, provmc,e 
Utrecht; 
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8°. Abraham Jacobus Karstanje, geboren 
te Leiden (Zuidholland) den II Aug. 1907, 
verbandmeester bij de gezagstroepen, wo
nende te Schiedam, provincie Zuidholland; 

9°. Adriaan Josephus Marie Kater, gebo
ren te Heemskerk (Noordholland) den 7 Oc
tober 1906, grondwerker, wonende te Bever
wijk, provincie Noordholland; 

J:0°. Petrus Laros, geboren te Loon op 
Zand (Noordbrabant) den II Februari 1901, 
onderbaas wegenbouw, wonende te Utrecht, 
provincie Utrecht; 

II 
O

• Josephus Care/ Franciscus Last, 
geboren te 's-Gravenhage (Zuidholland) den 
2 Mei 1898, letterkundige, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland; 

12°. Maurits Meijer, geboren te Amster
dam (Noordholland) den 28 Mei 1908, ie 
Luitenant, wonende te Amsterdam, provjncie 
Noordholland; 

13°. Theunis Mulder, geboren te Smilde 
(Drenthe) den 18 Augustus 1910, bakker, 
wonende te Assen, provincie Drenthe; 

14°. Marinus Schel/, geboren te Nieu
werkerk aan den IJssel (Zuidholland) den 27 
Augustus 1907, bewaarder, wonende te Schie
dam, provincie Zuidho/land; 

15°. Alphonsus Marie Stam, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 26 Novem
ber 1914, incasseerder, wonende te Amster-
dam, provincie Noordholland; _ 

16°. Willem Christiaan van Veen, gebo
ren te Amsterdam (Noordholland) den 5 Oc
tober 1913, koperslager, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland; 

17°. Jacobus Verboven, geboren te Ti/: 
burg (Noordbrabant) den 22 November 1915, 
in dienst bij de Nederlandsche Luchtstrijd
krachten, verblijvende in Engeland; 

18°. Christiaan Verhoeve, geboren te Am
sterdam (Noordholland) do/1 7 Maart 1915, 
verfspuiter, wonende te Amsterdam, provin
cie Noordholland; 

19°.Jan Cornelis Wendels, geboren te-Am
sterdam (Noordholland) den 15 Januari 1910, 
an1cerwikkelaar, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordhol/and; 

20°. Daniël van Wijk, geboren te Am
sterdam (Noordholland) den 31 Augustus 
1906, opperman, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordhollarid. 

' 2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
G egeven te Amsterdam, den rnden Januari 

1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 21 Januari 1947). 

S. H 13 
10 januari 1947. WET, houdende vaststel

ling van de Bijenwet. 
Bijl. Hand. Il 46/47, 361; 
Hand. Il 46/47, bladz. 902. 
Bijl. Hand 1 46/47, 361; 
Hand. 1 46/47, bladz. 138. 
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Wij W ILHELMINA,enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat volgens artikel 49 van de Veewet, de al
gemeene maatregel van bestuur van 21 Oc
tober 1946, Staatsblad No. G 291, houdende 
bepalingen tot wering en bestrijding van be
smettelijke bijenziekten, behoort te worden 
vervangen door een regeling bij de ' wet; 

Zoo is het,datWij,den Raad vanState,enz. 
Art. l. 1. De in- en doorvoer van bijen, 

raten en gebruikte bijenwoningen is verbo
den. 

2. De Rijksbijenteeltconsulenten zijn be
voegd algemeene en bijzondere ontheffingen 
te verleenen. Aan een ontheffing kunnen 
voorwaarden worden verbonden. Ontheffing 
wordt verleend voor invoer, door den Rijks
bijenteeltconsulent, in wiens ambtsgebied de 
plaats van bestemming is gelegen, en voor 
doorvoer, door den Rijksbijenteeltconsulent, 
in wiens ambtsgebied de plaats van invoer is 
gelegen. 

2. Onze Minister, met de zaken van den 
landbouw belast, kan vervoer van bijen van 
of naar door hem aan te wijzen deelen des 
lands verbieden of niet dan voorwaardelijk 
toestaan. 

3, De eigenaar of houder van bijen, die 
weet of redelijkerwijze m<1et v ermoeden, dat 
onder zijn bijen een ziekte heerscht, is ver

. plicht daarvan terstond kennis te geven aan 
den Rijksbijenteeltconsulent binnen wiens 
ambtsgebied de bijen zich bevinden. 

4. 1. D e Rijksbijenteeltconsulenten en 
hun assistenten zijn bevoegd tot het contro
leeren en behandelen, overeenkomstig het be
paalde in het volgende artikel, van bijen en 
haar woningen en tot het nemen van mon
sters van bijenvolken en hun raten, welke zij 
voor de uitoefening van die controle noodza
kelijk achten. 

2. De Rijksbijenteeltconsulenten hebben 
te allen tijde toegang tot alle plaatsen, voor 
zoover de betreding daarvan voor een goede 
vervulling van hun taak naar hun oordeel 
noodig is. Zoo noodig verschaffen zij zich 
toegang met behulp van den sterken arm. 

3. In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen, tenzij verge
zeld van den commissaris van politie, of, in 
gemeenten, waar geen commissaris is, van 
den burgemeester, of, tenzij zij voorzien zijn 
van een algemeenen of bijzonderen schrifte
lijken last van den procureur-generaal bij het 
gerechtshof of van den officier van justitie, 
dan wel van een bijzonderen schriftelijken 
last van den commissaris van politie, of in 
gemeenten, waar geen commissaris is, van 
den burgemeester. 

4. Van dit binnentreden wordt binnen 
tweemaal vier en twintig uur proces-verbaal 
opgemaakt. Daarin wordt mede van het tijd
stio van het binnentreden en van het beoog
de doel melding gemaakt. De bovenbedoelde 
personen zijn bevoegd zich van bepaalde 
d,oor hen aan te wijzen personen te doen 
vergezellen. In dat geval wordt hiervan in 
het proces-verbaal melding gemaakt. 

5, 1. I ndien ziekte wordt geconstateerd 
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neemt de Rijksbijenteeltconsulent of diens 
assistent de maatregelen, die de Rijksbijen 
teeltconsulent noodzakelijk acht. 

2. Deze maatregelen kunnen bestaan in: 
a. ontsmetting van de bijenwoning en de 

naaste omgeving; 
b. het hechten van een kenteeken aan de 

bijenwoning, waaruit blijkt, dat deze niet 
mag worden verplaatst; 

c. het verbieden van het laten uitvliegen 
der bijen gedurende een bepaalden tijd; 

d. het plaatsen van geneesmiddelen in de 
bijenwoning; 

e. het vernietigen van besmette en van 
besmetting verdachte raten; . 

f. het vernietigen van bijenvolken, die 
besmet zijn of van besmetting verdacht wor
den, of die onmiddellijk gevaar loopen, be
smet te worden, al of niet met de daarbij be
hoorende woning; 

,i. het toepassen van door Ons bij alge
meenen maatregel van bestuur aangewezen 
bestrijdingsmiddelen. 

6. 1. De eigenaar of houder v an bij en is 
verplicht zijn medewerking te verleenen 
aan, respectievelij k t e handelen overeenkom
stig alle maatregelen, die de Rijksbijenteelt
consulent of diens assistent overeenkomstig 
artikel ~ neemt, dan wel beveelt te nemen . 

2. Het is een ieder verboden de door den 
Rijksbijenteeltcons ulent of diens ·assistent 
overeenkomstig artikel 5 genomen of bevolen 
maatregelen geheel of ten deele ongedaan te 
maken. dan wel te handelen 'in strijd met 
die maatregelen. 

7. 1. Bij toe passing van de onder e en f 

van artikel s genoemde maatregelen wordt 
aan den eigenaar een schade loosstelling be
taald, berekend naar de waarde der zaak op 
het oogenblik van de vernietiging. 

2. Vernietiging heeft niet plaats dan na
dat de schadeloosstelling is vastgesteld, over
eenkomstig het bepaalde in de artikelen 8 e n 
9. 

8. 1. De waarde wordt geschat door den 
Rijksbijenteeltconsulent, die de vernietiging 
heeft be volen. 

2. Indien de eigenaar met de schatting 
geen genoegen neemt, geeft de Rijksbijen
teeltconsulent daarvan kennis aan den Kan
tonrechter, die bij eenvoudige beschikking 
twee deskundigen benoemt, die met den 
Riiksbijenteeltconsulent de schatting ver
richten, en met meerderheid van stemmen 
beslissen. 

~- Indien geen meerderheid van stemmen 
wordt verkregen, wordt de waarde geacht te 
ziin geschat op het bedrag, dat noch het hoog
ste noch het laagste is. 

9. 1. Terstond na de schatting geeft de 
Riiksbiienteeltconsulent aan den eigenaar een 
verklarine: af, dat de daarin uitgedrukte geld
som uit 's Riiks kas zal worden uitgekeerd. 

2. Van deze ve rklaring wordt terstond een 
a fschrift gezonden aan Onzen Minister, met 
de zaken van den landbouw belast. 

10. 1. Overtreding van de in of krach
tens deze wet gestelde verbodsbepalingen en 
niet-nakoming van de in of krachtens deze 
wet opgelegde verplichtingen en voorwaar-
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den wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste één jaar of geldboete van ten hoogste 
vijfhonderd gulden. 

2. De strafbare feiten worden beschouwd 
als overtreaingen. 

11. Met de opsporing van de bij of krach
tens deze wet strafbaar gestelde feiten zijn 
belast, behalve de bij artikel 141 van het 
Wetboek van Strafvordering aangewezen 
ambtenaren: 

a. de met de uitoefening van den Vee
artsenijkundigen Dienst belaste ambtenaren; 

b. de ambtenaren van Rijks- en Gemeen
te politie; 

c. de ambtenaren van de invoerrechten 
en accijnzen. 

12. De bepalingen van het tweede, derde 
en vierde lid van artikel 4 zijn ten aanzien 
van de opsporingsambtenaren van overeen
komstige toepassing. 

13. Hij, die last geeft tot het plegen van 
een feit, waarop bij deze wet straf is gesteld, 
wordt, indien dat feit is gepleegd, geacht de 
dade r t e zijn. 

14. Op feiten, vallende in een strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

15. Onder de uitvoering van deze wet en 
van de krachtens deze wet vast te stellen 
voorschriften behoort d e bevoegdheid tot 
het op kosten van de overtreders doen weg
nemen, beletten of verric hten van het geen in 
strijd met deze wet of die voorschriften is of 
wordt gesteld, ondernomen of nagelaten. 

16. Deze wet kan worden aangehaald on
der den titel van Bijenwet, met bijvoeging 
van het jaartal en het nummer van het 
Staatsblad waarin zij is geplaatst. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den 1oden Januari 

1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van L., V. en V., s. L. MANSHOLT. 

(Uitgeg. 7 Februari 1947). 

S. H 14 

10 Januari 1947. WET, betreffende dienst
plichtvoorzieningen. 
Bijl. Hand. Il 45/46, 195; 
Hand. Il 46/47, bladz. 60-9z; 
Bijl. Hand. I 46/47, 195; 
Hand. I 46/47, bladz. 138- 142. 

Wij WILHELMINA, enz .... doenteweten: 
Alzoo Wij in ove rweging genomen hebben, 

dat een algemeene herziening van de DiensL 
plichtwet niet zal kunnen uitblijven, doch dat 
het noodig is de gelegenheid te scheppen om, 
alvorens zoodanige herziening tot stand zal 
kunnen komen, yoorzieningen te treffen, 
waarbij van sommige wettelijke bepalingen 
wordt afgeweken; 

Zoo is het,datWij,den Raad vanState,enz. 
Art. 1. 1. Wij behouden Ons voor ten aan

zien van den dienstplicht bij algemeene 
maatregelen van bestuur regelen te stellen, 
afwijkende van het bepaalde in de artikelen 
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2, 6, 7, 8, 9, IO, II , I2, 13, 15, 20, 241 25, 26 
en 30 der Dienstplichtwet. 

2. De in het vorige lid bedoelde algemee
ne maatregelen van bestuur worden voor zoo
ver noodig geacht in werking te zijn getre
den met ingang van 1 October 1945. Voor 
zoover de overige bepalingen van dit artikel 

,geen toepassing vinden, vervallen zij tege
lijkertijd met deze wet. 

3. Na de afkondiging van een algemee
nen maatregel, als bedoeld in het eerste lid, 
wordt binnen veertien dagen een voorstel 
aan de Staten-Generaal gedaan tot bekrach
tiging van dien algemeenen maatregel bij de 
wet. Indien het voorstel ingetrokken of door 
een der beide Kamers van de Staten-Gene
raal verworpen wordt, wordt de algemeene 
maatregel terstond ingetrokken. 

2. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van 1 October 1945. 
Zij vervalt met ingang van 1 Juli 1947. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den 10den Januari 

1947- WILHELMINA. 
De Min. van Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 
De Minister van Marine, 
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J. J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

(Uitgeg. II Februari 1947). 

II Januari 1947. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad der gemeente 
Deurne d.d. 13 December 1946, betreffen
de de uitbetaling aan veenarbeiders van 
een extra-uitkeering. 

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

Binnenlandsche Zaken van 10 Januari 1947 
No. 25706/G, afdeelidf Ambtenarenzaken'. 
Bureau I , tot schorsing van het door den 
Raad der gemeente Deurne vastgestelde be
sluit d.d. 13 December 1946, waarbij is be
s~<;>ten om aan de arbeiders, die gedurende het 
tiJdvak 18 September 1942 tot en met 31 
Maart 1944 in het veenbedrijf werkzaam 
waren, voor elk door hen gedurende dat tijd
vak gewerkt uur alsnog een bedrag van 7 
cents per uur uit te betalen; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, han
gende het ónderzoek omtrent de vraag, of het 
voornoemd besluit in strijd is met de wet of 
het algemeen belang, het in werking treden 
daarvan te voorkomen. 

Gelet op de artikelen 185- 187 der Ge
meentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het voornoemde besluit van den Raad der 

gemeente Deurne te schorsen,tot 1 Juli 1947. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

Amsterdam, den nden Januari 1947. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. z4 Januari z947). 
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II Januari z947. BESLUIT tot hernieuw
de b ekendmaking van den tekst van het 
Melkbesluit (Staatsblad 1929, no. 43). 

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

Sociale Zaken van 4 Januari 1946, No. 1 

D/dossier, afdeeling Volksgezondheid; 
Gelet op het bepaalde in artikel XXVIII 

van Ons besluit van 5 November 1946 
(Staatsblad No. G 313); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den tekst van het Melkbesluit (Staatsblad 

1929 No. 43) opnieuw af te kondigen als in 
de bijlage dezes is aangegeven. 

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

' Amsterdam, den nden Januari 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 
(Uitgeg. II Februari z947). 

BIJLAGE, behoorende bij Koninklijk be
sluit van 11 Januari 1947 (Staatsblad no. 
H 16). 

KONINKLIJK BESLUIT van den 
13den Februari 19z9 (Staatsblad no. 43), 
tot toepassing van de artikelen 14 en IS 
der Warenwet (Staatsblad z935, no. 793 
op melk. gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 25 Juni z9z9 (Staatsblad no. 370), bij 
Koninklijk besluit van I F ebruari z930 
(Staatsblad no. 38), bij Koninklijk besluit 
van 9 Februari 1933 (Staatsblad no. 37), 
bij Koninklijk besluit van 7 Juli 1933 
(Staatsblad no. 35z), bij Koninklijk be
sluit van 24 M ei 1935 (Staatsblad no. 3z z), 
bij Koninklijk besluit van z9 October 1935 
(Staatsblad no. 6_13), bij Koninklijk be
slu{t van r6 Mei z918 (Staatsblad no. 853), 
bij Koninklijk besluit van II Maart Il'19 
(Staatsblad no. 845) en bij Koninklijk be
sluit van _,; November 1946, (Staatsblad 
no. G 313). 

Art. 1. 1. In het besluit wordt verstaan 
onder: 

,,melkproducten", alle ,vloeibare produc- · 
ten of mengsels, 

a. geheel of ten deele bereid uit melk; 
b. geheel of ten deele samengesteld met 

melk en/of met stoffen uit melk bereid. 
Niet begrepen onder melkproducten zijn, 

mits onvermeng. gecondenseerde melk, ge
condenseerde taptemelk - beide al dan niet 
met suiker - en wei. 

2. In dit besluit wordt verstaan onder. 
a. ,,melkveehouder", ieder die het houden 

van melkvee als bedrij f of nevenbedrijf uit
oefent, onverschillig of dit geschiedt voor 
eigen rekening of voor rekening van ande
ren; 

b, ,,melkverkooper", 1° . ieder die er zijn 
bedrij f of nevenbedrijf van maakt melk en/of 
melkproducten rechtstreeks aan verbruiker& 
te verkoopen, onverschillig of dit geschiedt, 
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voor eigen rekening of voor rekening van 
anderen, 2°. ieder, die melk en/of melkpro
ducten inkoopt of ten verkoop ontvangt en 
tevens ten verkoop of ter aflevering heeft, 
onverschillig of dit geschiedt voor eigen re
kening of voor rekening van anderen; 

c. ,,keuringsdienst", den keuringsdienst 
xan waren als bedoeld bij art. 2 der Waren
wet, (Staatsblad 1935, no. 793); 

d. ,,centrale gemeente", de gemeente, 
waar de keuringsdienst is gevestigd; 

e. ,,inspecteur van de volksgezondheid", 
de inspecteur van den dienst, welke in het 
bijzonder is belast met de handhaving van 
de wettelijke bepalingen van de Warenwet 
(Staatsblad 1935, no. 793); 

f. ,Jebris typhoïdea" mede paratyphus. 
2. x. De aanduiding melk mag uitslui

tend en moet gebezigd worden voor het 
afscheidingsproduct van de zogklier, alsmede, 
vQOr de kennelijk als "melk" voorhanden 
waar. 

2, Melk, de kennelijk als melk voorhan
den, benevens de a ls melk aangeduide waar, 
moeten. behoudens het bepaalde bij artikel 
II, voldoen aan de volgende eischen: 
. a. zij mogen niet verkregen zijn door aan 
het afscheidingsproduct, bedoeld in lid 1 van 
dit artikel, iets toe te voegen of te onttrek
ken. 

Onverminderd hetgeen krachtens art. 15, 
lid 3, der Warenwet (Staatsblad 1935, no. 
793) zal worden bepaald, mag het procen
tisch vetgehalte der d roogrest niet lager zijn 
dan 25; 

b. het vriespunt mag niet dichter bij het 
nulpunt liggen dan - 0.53° C, behalve bij 
gesteriliseerde melk, waarvan het vriespunt 
niet dichter bij het nulpunt mag liggen dan 
- 0.52 •c; 

c. van het serum mag het soortelijk ge
wicht niet lager zijn dan 1,0240 bij 15°/r5 
°C of de brekingsindex niet lager dan 1,3420 
bij 17,5 °C; 

d. de zuurtegraad mag niet hooger zijn 
dan 9,0; 

e. kleur, geur, smaak en consistentie moe
ten normaal zijn ; 

f . bij koken mag geen schiften optreden; 
g. een halve liter of geringere hoeveel

heid melk mag bij filtratie door watten, en 
èen hoeveelheid melk, grooter dan 1<2 liter 
en kleiner dan ~o liter, mag bij filtratie door 
neteldoek met openingen ten getale van ten 
minste 20 en ten hoogste 40 per lengte
centimeter, daarop niet meer dan geringe 
sporen vuil achterlaten; 

een halve liter of geringere hoeveelheid 
melk mag bij staan gedurende een uur of 
korter niet meer dan geringe sporen vuil a f
zetten; 

h. conserveermiddelen, kleurstoffen of 
schadelijke stoffen mogen niet aanwezig zijn; 

i . streptococcen mogen niet in aanmer
kelijke hoeveelheid aanwezig zijn; pathogene 
m icro-organismen moeten afwezig zijn; 

j. zij moet verkregen zijn door het volle
di2: uitmelken van dieren , die niet lijden aan 
een der in artikel 25, tweede lid, genoemde 
ziekten; 
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k . zij mag bij de reductaseproef methy
leenblauw niet binnen twee uur ontkleuren. 

3. Wij behouden Ons voor bij algemee
n en maatregel van bestuur voorschriften te 
geven met betrekking tot het gebruiken van 
aanduidingen van melk en/of melkproduc
te_n, ~ie verkrege~jn door verbeterde mclk
winning. 

4. De aanduiding taptemelk, afgeroomde/ 
melk of ondermelk mag uitsluitend en moet 
gebezigd worden voor het product, verkregen 
door aan melk room te onttrekken of door 
magere melkpoeder of taptemelkpoeder, als 
bedoeld in het Besluit op vaste melkproduc
ten (Staatsblad 1g32, no. 57), of geconden
seerde taptemelk in water op te lossen. 

OveriP'ens moeten dit product en de als 
taptemelk, afgeroomde melk of ondermelk 
aangeduide waar voldoen aan de eischen, in 
artikel 2, lid 2, onder b tot en met i en onder 
k genoemd; bovendien moet het gehalte aan 
vetvrije droogrest ten minste 8,5 % bedra
gen, tenzij ten genoegen van den directeur 
van den keuringsdienst aannemelijk wordt 
gemaakt, dat de waar uitsluitend is verkre
gen door room aan melk t e onttrekken. Het 
vetgehalte mag niet hooger zijn dan 0,1 %. 

5. x. De aanduiding Chocolademelk mag 
uitsluitend en moet gebezigd worden voor 
het vloeibare product, verkregen d90r melk 
met cacao, al of niet onder toevoeging van 
suiker (saccharose) en aromatische stoffen, 
te- mengen. 

2. De aanduiding Chocoladetaptemelk of · 
chocoladeondermelk mag uitsluitend en moet 
gebezigd worden voor het vloeibare product, 
verkregen door taptemelk of een mengsel 
van melk en taptemelk met cacao, al of niet 
onder toevoeging van suiker (saccharose) 
en aromatische stoffen, te mengen. 

3. Het gehalte a11n vet in chocolademelk 
en in als chocolademelk aangeduide waar 
moet tenminste 3,0 procent bedragen. 

4. Van chocolademelk en de als choco
lademelk aangeduide waar moet het product 
van het procentisch vetgehalte der waar en 
het nieuw Kirschnergetal van het botervet, 
in 5 gram van het vet der waar aanwezig, 
ten minste 50 bedragen. 

5. In afwijking van het in lid 1 en lid 2 

van dit artikd bepaalde mag aan chocolade
melk en aan chocoladetaptemelk een onscha
delijk bindmiddel zijn toegevoegd. 

6. x. De aanduidingen room, koffie
room of slagroom mogen uitsluitend en moe
ten gebezigd worden voor het vetrijke pro
duct, dat zich afscheidt bij staan of cen
trifugeeren van melk. 

2. Het vetgehalte van de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde, of als zoodanig aangeduide 
waar, moet ten minste 20 % bedragen in
dien zij als room of als koffieroom is aange
duid, ten minste 40 % indien zij als slag
room is aangeduid. 

3. D e in lid 1 van dit artikel bedoelde of 
als zoodanig aangeduide waren moeten vol
doen aan de eischen in artikel 2, lid 2, onder 
d tot en met i genoemd, met dien verstande, 
dat het onder den l van artikel 2, lid 2, be-



13 

paalde niet geldt voor !lis "zure" room of als 
"zure" slagroom aangeduide waar. Zij mogen 
bij de reactie van Storch niet blauw worden, 
tenzij zij voldoen aan de eischen, gesteld in 
artikel 13, lid 2, onder a, ben c, of een aan
duiding dragen overeenkomstig Jid 6 van dat 
artikel. 

7. 1. De aanduiding karnemelk mag uit. 
sluitend en moet gebezigd worden voor het 
vloeibare deel, verkregen door kamen - al 
of niet na toevoeging van melkzuurbacteriën 
- uit room of melk en voor het product, 
verkregen bij het doelmatig verwerken van 
zuur geworden taptemelk. 

2. Karnemelk en de als karnemelk aan
geduide waar moeten voldoen aan de vol
gende eischen: 

a. het gehalte aan vetvrije droogrest mag 
niet lager dan zijn dan 7,3 procent; dat aan 
melksuiker niet lager dan 3,0 procent; 

b. de zuurtegraad mag niet Jager zijn dan 
20 en niet hooger dan 40; 

c. kleur, geur, smaak en consistentie moe
ten normaal zijn; 

d. gasontwikkeling moet afwezig zijn; 
e. zij moeten voldoen aan de eischen, ge

steld in artikel 2, lid 2 onder g en h; 
/ . pathogene micro-organismen moet af

wezig zijn. 
8, 1 De aanduiding karnemelkspap mag 

uitsluitend en moet gebezigd worden voor 
het product, verkregen door karnemelk, met 
gort, boekweitmeel, roggebloem, rijst, tarwe
bloem, havermout of aardappelmeel, al of 
niet onder toevoeging van zout en water, 
doelmatig tot een pap te verwerken. Indien 
aardappelmeel bij de bereiding van karne
melkspap is gebruikt, moet het product zijn 
aangeduid als "karnemelkspap beri;Jd met 
aardappelmeel". 

2. Karnemelkspap en de als karnemelks
pap aangeduide waar moeten voldoen aan de 
volgende eischen: 

a. per liter pap mag niet minder aan 
vaste kamemelkbestanddeelen aanwezig zijn 
dan in o,8 liter karnemelk worden aange
troffen; 

b. zij mag niet een kenmerk van bederf 
vertoonen; 

c. zij moet bereid ziin uit deugdelijke 
grondstoffen; 

d. gasontwikkeling moet afwezig zijn; 
e. zij moeten voldoen aan de eischen, ge

steld in artikel 2, Jid 2, onder e, g en h; 
f. pathogene micro-organismen moeten 

afwezig zijn. 
3. Producten, op overeenkomstige wijze 

bereid als aangegeven in Jid 1, doch met ver
vanging van karnemelk door wei of door wei 
in eenigen v a sten vorm en water, waarbij 
onder wei hier uitsluitend wordt verstaan het 
product vàn dien naam, verkregen bij de 
kaasbereiding, mogen uitsluitend en moeten 
worden aangeduid met den naam weipap. 

4. Weipap, de als zoodanig aangeduide en 
de kennelijk als zoodanig aanwezige waar 
moeten, behalve aan het gestelde in lid 2, on
der b tot en met f , nog voldoen aan de vol
gende eischen: 
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a. het gehalte aan droge stof moet ten 
minste 10,7 % bedragen; 

b. de som der gehalten aan melksuiker 
en melkzuur moet ten minste 4,3 % bedra
gen; 

c. het gehalte aan gort en/of aan andere 
zetmeelhoudende grondstoffen moet ten 
minste 6,25 % bedragen. 

9. 1. De aanduiding yoghurt mag uit
sluitend en moet gebezigd worden voor het 
product verkregen door melk, die tot het 2/3 
van het oorspronkelijke volumen of sterker 
is uitgedampt, te enten met Maya en daarna 
gedurende eenige uren bij 40--50 °C te be
waren. 

2. Yoghurt en de als yoghurt aangeduide 
waar moeten voldoen aan de volgende ei
schen: 

a. kleur, geur, smaak en consistentie 
moeten normaal zijn; 

b. andere micro-organismen dan de ba
cillus bulgaricus en de streptococcus Jacticus 
Kruse mogen niet irt aanmerkelijke hoeveel
heid aanwezig zijn; 

c. zij moeten voldoen aan de eischen, ge
steld in artikel 2, lid 2, onder g en h; 

d. pathogene micro-organismen moeten 
afwezig zijn. 

10, 1. De aanduiding melkyoghurt mag 
uitsluitend en moet gebezigd worden voor 
het product, op overeenkomstige wijze al§° 
yoghurt verkregen uit melk, die niet of min
der dan 1/3 van het oorspronkelijk volumen 
is uitgedampt. 

2 . Melkyoghurt en de als melkyoghurt 
aangeduide waar moeten voldoen aan de ei
schen in artikel 9, lid 2, onder a, b, c en d 
genoemd. 

l Obis. 1. De aanduiding taptemelk-yoghurt 
mag uitsluitend en moet gebezigd worden 
voor het product, op overeenkostige wijze als 
yoghurt of melkyoghurt verkregen uit tapte
melk. 

2. Taptemelkyoghurt en de als tapte
melkyoghurt aangeduide waar moeten vol
doen aan de eischen, in artikel 9, Jid 2, onder 
a, b, c en d genoemd. 

ll. 1. De aanduiding kindermelk onder
scheidenlijk zuigelingenmelk mag uitsluitend 
en moet gebezigd worden voor melkproduc
t,n, die bestemd zijn tot voedsel voor kinde
ren, zuigelingen of zwakken. 

2. De melkproducten, bedoeld in lid 1 van 
dit artikel, en de als kindermelk of zuige
Jingenmelk aangeduide waar moeten voldoen 
aan de volgende eischl'm: 

a. die, welke gesteld zijn voor melk in 
artikel 2, Jid 2, onder letters e, f en h; 

b. een halve liter of geringere hoeveel
heid kindermelk mag bij fi ltratie door wat
ten daarop geen zichtbaar vuil achterlaten; 

c. streptococcen mogen niet in aanmer
kelijke hoeveelheid aanwezig zijn; pathogene 
micro-organismen moeten afwezig zijn; het 
sediment mag niet meer bedragen dan 6 ,2 
%; 

d. de samenstelling moet overeenkomen 
met de analysecijfers op het etiket vermeld, 
met dien verstande, dat afwijkingen van ten 
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hoogste 10 % naar boven en 10 % naar on
der van elk der analysecijfers niet als afwij
kingen worden beschouwd; 

e. zij moeten gepasteuriseerd of gesteri
liseerd zijn. 

3. De melkproducten, bedoeld in lid x 
van dit artikel, en de als kindermelk of zui
gelingenmelk aangeduide waar moeten ver
pakt zijn in hermetisch gesloten voorwerpen, 
welke niet geopend kunnen worden dan met 
verbreking van een zegel en welke voorzien 
zijn van een etiket waarop een der aandui
dingen "gepasteuriseerd" of "gesteriliseerd", 
benevens naam en woonplaats van den fa
brikant en een scheikundige analyse, ver
meldende het gehalte aan vet, totaal eiwit en 
melksuiker. 

4. Wij behouden Ons voor bij algemee
nen maatregel van bestuur nadere voorschrif
ten te geven voor het bezigen van aandui
ding kindermelk voor rauwe melk. 

llbis. 1. De aanduiding ijscompositie 
moet gebruikt worden voor melkproducten, 
welke bestemd zijn voor de bereiding van 
consumptieijs. Deze aanduiding mag worden 

/ voorafgegaan door een woord, hetwelk de 
smaak aangeeft - b.v. vanille-ijscompositie 
- of door het woord "room", in het laatste 
geval slechts, indien het melkvetgehalte ten 
minste 12 % bedraagt. 

2. De waren in lid x van dit artikel be
doeld, moeten zijn fiepasteuriseerd of gest&
riliseerd en dienovereenkomstig zijn aange
duid; zij moeten voldoen aan de eischen in 
artikel 2, lid 2, ondereen g, genoemd, en vrij 
zijn van conserveermiddelen en schadelijke 
stoffen. 

12. De aanduiding aangezuurde markt
veemelk mag uitsluitend en moet gebezigd 
worden voor melk van marktvee; daaraan 
mag niet zijn onttrokken of toegevoegd, be
houdens dat karnemelk tot een hoeveelheid 
van ten minste 10 deelen op 100 deelen melk 
moet zijn toegevoegd. 

13. 1. De aanduding ,,rauw" mag bij 
melk en melkproducten en de als zoodanig 
aangeduide waar, uitsluitend gebezigd wor
den, indien zij geen verhitting hebben on
dergaan. 

2. De aanduiding .~epasteuriseerd" mag 
bij melk en melkproducten en de als zoodanig 
aangeduide waren uitsluitend worden gebe
zigd, indien zij zoodanig zijn verwarmd, dat 
zij behalve aan de eischen in dit besluit aan 
m elk en melkproducten gesteld, bovendien 
voldoen aan de volgende eischen: 

a. zij mogen geen kweekbare coli- en/of 
coli-achtige bacillen bevatten; 

b. het aantal kweekbare micro-organis
men moet minder dan 25,000 per cm3 bedra
gen, behalve bij slagroom, waarvan dit aan
tal minder dan 250,000 moet zijn; 

c. hun sediment mag geen staafvormige 
micro-organismen in ongewoon aantal be
vatten; 

d. zij mogen bij de reactie van Storch 
niet blauw worden, tenzij de directeur van 
den keuringsdienst van het gebied, waarin 
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de waren worden gepasteuriseerd, van dezen 
eisch aan den bereider der gepasteuriseerde 
melk en melkproducten ontheffing heeft ver
leend, onder voorwaarden, welke een deug
delijk product waarborgen; 

e. phosphatase moet afwezig zijn. 
3. De aanduiding "gesteriliseerd" mag bij 

melk en melkproducten en de als zoodanig 
aangeduide waar uitsluitend gebezigd wor
den, indien zij steriel zijn. 

4. Gepasteuriseerde of gesteriliseerde 
melk en melkproducten, en de als zoodanig 
aangeduide waar, moeten verpakt zijn in be
hoorlijk gesloten voorwerpen, voorzien van 
een opschrift dat duidelijk leesbaar en zicht
baar vermeldt: naam en woonplaats van den 
fabrikant, van rechtspersonen naam en do
micilie, en een der aanduidingen "gepasteu
riseerd" of "gesteriliseerd". In plaats van 
naam en woonplaats, onderscheidenlijk naam 
en domicilie, van den fabrikant mogen zijn 
aangebracht eer:i aanduiding of kente~ken, 
waarvoor de directeur van den keunngs
dienst, op daartoe bij hem door den fabrikant 
gedane aanvrage. schriftelijk toestemming 
heeft verleend. In dit geval mag tevens naam 
en woonplaats, onderscheidenlijk naam en 

' domicilie, van den verkooper zijn aange
bracht; andere namen dan die van den be
reider en/of verkooper in dit lid bedoeld, mo
gen op dit voorwerp niet voorkomen. 

Het voorwerp moet niet geopend kunnen 
worden dan met verbreking van een zegel, 
een sluitzegel of een afsluitstop; deze eisch 
geldt niet voor gesteriliseerde melk of melk
producten en de a ls zoodanig aangeduide 
waar, verpakt in hermetisch gesloten blik. 

5. De aanduiding "zuur" mag bij room 
uitsluitend gebezigd worden als de zuurte
graad hooger is dan 9,0. 

6. Aanduidingen, welke op den aard of 
de samenstelling der waar betrekking heb- • 
ben, andere dan die, welke melk, melkpro
ducten, gecondenseerde melk en geconden
seerde taptemelk, al dan niet met suiker, 
krachtens de bepalingen van dit besluit moe_ 
ten of mogen dragen of waaraan aanduidin
gen zijn toegevoegd, andere dan in dit art. ge
noemd (zooals: prima, eerste klasse, model, 
t.b.c.-vrij, vlftl een modelhoeve of hygiëni
schen stal, koffiemelk en soortgelijke) mogen 
- tenzij met Onze toestemming - op of aan 
de verpakking of het vervoermiddel of in de 
verkoopruimte dezer wBien niet voorkomen, 
indien zij bij den kooper den indruk zouden 
kunnen wekken, dat die waren bijzondere of 
buitengewone eigenschappen bezitten. 

14. Melk en/of melkproducten en de als 
zoodanig aangeduide waar, moeten zijn 
deugdelijk van samenstelling en verkeeren 
in deugdelijken toestand. 

15, 1. Melkproducten, waarvoor in dit 
besluit een aanduiding niet is vastgesteld, 
mogen niet dan met Onze toestemming en 
onder door Ons te stellen voorwaBJden wor
den aangeduid met namen, waaruit de aard 
en de samenstelling niet of niet voldoende 
blijken. 
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2. Melk en taptemelk, al dan niet onder 
toevoeging van suiker (saccharose) uitge
dampt, mogen uitsluitend en moeten worden 
aangeduid als gecondenseerde melk, onder
scheidenlijk gecondenseerde taptemelk, ge
volgd door de aánduiding "met suiker'', in
dien suiker (saccharose) aanwezig is. 

3. De in lid 1 en 2 van dit artikel bedoel
de aanduidingen moeten op de verpakking 
duidelijk leesbaar zijn aangebracht. D eze 
aanduidingen moeten voldoen aan de eischen 
in artikel 16, lid 1 en 2, gesteld. : • 

16. 1. De verpakking, waarin melk en/of 
melkproducten of de kennelijk als melk of 
als melkproduct aanwezige waar door melk
verkoopers of personen, in een bedrijf van 
melkverkooper werkzaam, worden vervoerd 
of ter aflevering of ten verkoop in voorraad 
worden gehouden, moet, behoudens het in 
artikel 25 bepaalde, als opschrift dragen den 
'naam, waarmede de melk en/of het melkpro
duct, in die verpakking aanwezig, moeten 
worden aangeduid of de naam, die volgens 
artikel 15 mag worden gebezigd, behalve in
dien niet tevens worden vervoerd kraanbus
sen -~f maten van 1 liter of kleiner of aanne7 
meltJk wordt· gemaakt, dat het vervoer niet 
geschiedt naar den verbruiker. Naast den 
naam in dit artikel bedoeld mogen op of aan 
de verpakking geen namen van andere waren 
voorkomen. De opschriften mogen niet door 
vegen zijn uit te wisschen, en moete n voor 
den kooper duidelijk leesbaar en zichtbaar 
zijn aangebracht. Zij moeten bestaan uit goed 
leesbare zwarte hoofddrukletters van ten 
minste 3 cm (0,03 m) hoogte bij een lijndikte 
van ten minste 3 mm (0,003 m) op een wit
ten achtergrond, behalve op verpakkingen 
met een inhovdsmaat van 1 liter of minder 
welke kennelijk bestemd zijn, om m et de~ 
inhoud áan den verbruiker te worden afge
geven, waarop of waaraan de opschriften 
duidelijk leesbaar moeten zijn aangebracht in 
letters van gelijkmatige hoogte van ten min
ste 0,4 cm (0,004 m) hoogte bij een lijn
dikte van ten minste 0,5 mm (0,0005 m). 

Het opschrift moet op de verpakking, ken
rielijk niet bestemd om met den inhoud aan 
den verbruiker te worden afgegeven, zoo zijn 
aangebracht, dat het daarmede een geheel 
vormt of daarvan niet verwijderd kan wor
den dan met verbreking van een zegel of 
merk of met opening van een slot. 

Het opschrift moet, zoo het is aange
bracht op een plaatje of bordje, waarvan de 
beide zijden voor het publiek zichtbaar zijn, 
aan weerszijden voorkomen. 

2. Indien een der in ártikel 13 genoemde 
aanduidingen aan den naam is toegevoegd; 
moet deze met letters van gelijke afmetingen 
en kleur zijn aangegeven a ls de naam. 

3. De burgemeester der gemeente, waar
in het vervoer, bedoeld in het eerste lid van 
dit artikel, plaats heeft, kan van het in het 
eerste lid bepaalde, onder het stellen van be
paalde voorwaarden, aan een of meer be
langhebbenden ontheffing verleenen, voor
zoover betreft het vervoer binnen die ge
meente. Deze ontheffing kan te allen tijde 
worden ingetrokken. 
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4. De voorwerpen, waarin melk of melk
producten zijn vervat, alsmede de omhulsels 
dier voorwerpen, moeten, voorzoover zij be
stemd of geschikt zijn om met den inhoud 
aan de verbruikers te worden afgeleverd, aan 
de buitenzijde zijn voorzien van een aandui
ding, aangevende de hoeveelheid der in het 
voorwerp aanwezige waar. 

De aanduiding moet voor den kooper dui
delijk zichtbaar en gemakkelijk leesbaar zijn 
aangebracht op hetzelfde vlak van het voor
werp, waarop de naam der waar voorkomt, 
en mag niet door"vegen zijn uit te wisschen. 
Zij moet bestaan uit het woord " Inhoud", 
gevolgd door de in liters en/of in onderdeelen 
van liters uitgedrukte hoeveelheid der waar, 
en mag geen grootere hoeveelheid aangeven 
dan aan waar in het voorwerp aanwezig is. 

Voorbeeld: .,Inhoud¾ liter", .,lnhoud750 
cm3". 

De letters en cijfers der aanduiding.moeten 
een hoogte hebben van ten minste 4 mm en 
een lijndikte van ten minste 0,5 mm. 

Het in de tweede alinea van dit lid be
paalde is niet van toepassing indien normaal
flesschen volgens een der normaalbladen N. 
755 tot en met N. 759 worden gebruikt of -
tot een nader door Ons te bepalen tijdstip -
indien flesschen worden gebruikt, waarbij. 
in het glas gesmolten, als inhoudsmaat een 
der aanduidingen van 1 liter, ½ liter,¼ liter 
of 1/s liter is vermeld, met dien verstande, 
dat in beide gevallen de inhoudsaanduiding 
geen grootere hoeveelheid mag aangeven dan 
die, welke aan waar in de flesch aanwezig is, 
en dat de letters en cijfers der aanduiding een 
hqogte moeten hebben 'Van ten minste 4 mil
limeter (0,004 m) en een lijndikte van ten 
minste 0,5 millimeter (0,0005 m). 

17. 1. Binnen de gemeente, waarvan bur
gemeester en wethouders dit bij openbaar 
gemaakt besluit noodig hebben verklaard, 
moeten melk en melkproducten zich bevin
den: 

1 °. voor zoover zij worden vervoerd van 
een melkveehouder naar een melkverkooper 
- en niet zijn verpakt in het gesloten vaat
werk, waarin zij den consument worden af
geleverd - in gesloten en geplombeerde bus
sen, die als opschrift dragen den naam en de 
voorletters van den melkveehouder van wien 
de melk afkomstig is, alle in duidelijke, niet 
door vegen uit te wisschen drukletters; de 
loodjes moeten den naam of de initialen dra
gen van den veehouder; 

2 °. voor zoov er zij worden vervoerd van 
een zuivelfabriek, een fabriek van melkpro
ducten, een ontvangstation voor melk of een 
melkinrichting naar een melkve rkooper -
tenzij zij zijn verpakt in het vaatwerk, waar
in zij den consument worden afgeleverd, of 
tenzij zij voldoen aan de eischen, gesteld in 
artikel 13, lid 2, 3 e n 4, van dit besluit - in 
gesloten en geplombeerde bussen, die als op
schrift dragen den naam van de fabriek, het 
ontvangstation of de melkinrichting, die de 
melk en/of melkproducten doet vervoeren of 
heeft afgeleverd; alle in duidelijke, niet d~or 
vegen uit te wisschen drukletters; de loodies 



1947 

moeten den naam of de initialen dragen van 
de fabriek, het ontvangstation of de melk
inrichting. 

2. Melk en/of melkproducten en als zoo
danig aangeduide waren moeten, voor zoover 
zij worden vervoerd door of vanwege een 
melkveehouder of een melkverkooper naar 
den verbruiker, in die gemeenten, waarin 
burgemeester en wethouders die bij openbaar 
gemaakt besluit noodig hebben verklaard -
welk besluit de goedkeuring van den Minis
ter, belast met de uitvoering van dit besluit, 
behoeft - zich bevinden ih de gesloten fles
schen, waarin zij den verbruiker worden af
geleverd. 

Deze flesschen en de slûiting daarvan 
moeten voldoen aan de door burgemeester 
en wethouders gestelde en door Onzen voor
noemden Minister goedgekeurde eischén. 

Burgemeester en wethouders kunnen van 
dit voorschrift, onder het stellen van bepaal
de voorwaarden, ontheffing ver!eenen. 

18. De flesschen, zoowel van glas als van 
ander materiaal vervaardigd, waarin gepas
teuriseerde melk is verpakt, moeten in ge
meenten, waarvan burgemeester en wethou
ders dit bij openbaar gemaakt besluit _noodig 
hebben verklaard, met een capsule deugde
lijk gesloten zijn. 

19. 1. Melk en taptemelk en de als melk 
en taptemelk aangeduide waren mogen door 
den melkverkooper of personen, in een be
drijf van melkverkooper werkzaam, niet op 
eenzelfde vaar- of voertuig of rijwiel of door 
eenzelfden persoon gelijktijdig wo_rden ver
voerd, tenzij de verpakking, waarin zich melk 
of als melk aangeduide waar bevindt, van 
buiten geel gekleurd of van geel koper ver
vaardigd is en de verpakking, waarin zich 
taptemelk of als taptemelk aangeduide waar 
bevindt, van buiten voorzien is van een op 
de verpakking geverfden donkerblauwen 
band van ten minste 15 cm (0.15 m) breedte. 

2. De burgemeester der gemeente, waar
in het vervoer, bedoeld in lid I van dit ar
tikel, plaats vindt, kan yan het in het eerste 
lid bedoelde verbod onder het stellen van be
paalde voorwaarden ontheffing verleenen, 
voorzoover betreft het vervoer binnen die 
gemeente. Deze ontheffing luidt op naam en 
kap. te allen tijde worden ingetrokken. 

3. In afwijking van het bepaalde in lid 
x van dit artikel mag het gelijktijdig vervoe
ren van melk en taptemelk met hetzelfde 
vervoermiddel of door denze!fden persoon in 
gemeenten, waarin burgemeester en wethou
ders zulks bij openbaar gemaakt besluit on
gewenscht hebben verklaard, niet plaats heb
ben, tenzij door of namens burgemeester en• 
wethouders schriftelijke vergunning is ver
leend. Aan het verleenen der vergunning kun_ 
nen voorwaarden worden verbonden. 

20. 1. Melk en/of melkproducten en als 
zoodanig aangeduide waren mogen door een 
mel~erkooper of personen in een bedrijf van 
melkverkooper werkzaam, niet worden ver
voerd met noch mogen deze waren aanwezig 
zijn op een vaar- of voertuig of rijwiel: 

a. dat, onverminderd het dienaangaande 
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bij de Trekhondenwet bepaalde, niet voor
zien is van een duidelijk leesbaar en zicht
baar opschrift, aangevende met hoofddruk
letters van ten minste 2 cm hoogteeneenlijn
dikte van ten minste 2 mm, den naam, de 
voorletters en de woonplaats (straat en ge
meente) van den melkverkooper voor wiens 
rekening de melk wordt vervoerd of verkocht 
- indien de melkverkooper een rechtsper
soon is, den naam van den rechtspersoon en 
de plaats waar 2ijn bedrijf gevestigd is -; 
andere geslachtsnamen mogen noch op het 
vaar- of voertuig of rijwiel, noch op of aan 
de zich daarop bevindende waren ·en/of voor
werpen voorkomen, tenzij op waren in een 
verpakking, waarin zij aan den verbruiker 
kunnen worden afgeleverd. Het opschrift mag 
niet door vegen zijn uit te wisschen en moet 
bestand zijn tegen afwasschen met warm wa-
ter; -

b. waarmede tegelijkertijd worden ver
voerd of waarop aanwezig zijn water of niet 
voor den handel of voor gebruik door men
schen bestemde melk of melkproducten -
tenzij voorzien van het opschrift "veevoe
der", waarvan de letters voldoen aan h.et be
paalde in artikel 16 - of mengsels, bestaan
de uit twee of meer der volgende vloeistof
fen: water, melk, gedeeltelijk ontroomde 
melk, taptemelk, karnemelk, behoudens het 
bij de artikelen 12 en 15 bepaalde. 

2. Melk en/of melkproducten en als'{'oo
danig aangeduide waren mogen bij een melk
verkooper niet ten verkoop aanwezig zijn in 
ruimten, waar tevens aanwezig zijn niet voor 
den handel of voor gebruik door menschen 
bestemde melk of melkproducten, of meng
sels, bestaande uit twee of meer der volgende 
vloeistoffen: water, melk, gedeeltelijk ont 
roomde melk, taptemelk, karnemelk, behou
dens het bij de artikelen 12 en 15 bepaalde. -

3. Melk, taptemelk, room, koffieroom, 
slagroom en de met deze waren samengestel
de melkproducten, alsmede de als zoodanig 
aangeduide waren, mogen niet worden ver
voerd of ten verkoop aanwezig zijn in een 
verpakking van een inhoudsmaat van ten 
hoogste 2 liter, welke kennelijk bestemd is 
om met den inhoud aan de verbruikers te 
worden overgegeven, tenzij de waar, op de 
wijze als in artikel 13 bedoeld, is aangeduid 
als gepasteuriseerd of als gesteriliseerd, of 
de verpakking is voorzien v an een aandui
ding als bedoeld in artikel 1.1, lid 6, of in let.. 
ters van ten minste 4 mm hoogte op duide
lijk zichtbare en leesbare wijze het opschrift 
draagt: .,Inhoud voor gebruik te koken". 

4. Het is den melkverkooper verboden 
toe te laten, dat met vervoermiddelen, waar
op zijn naam, overeenkomstig het in lid 1, 

onder a, bepaalde, is aangebracht, melk en/of 
melkproducten of als zoodanig aangeduide 
waren worden rondgevent of afgeleverd door 
personen, die niet in zijn dienst zijn, tenzij 
deze personen behooren tot de leden van zijn 
gezin. 

21 1. Voor de bereiding of vervaardi
ging van taptemelk door of vanwege hem, 
die het bedrijf van melkverkooper of melk-
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veehouder uitoefent, mag, in die gemeenten, 
waarvan burgemeester en wethouders dit bij 
openbaar gemaakt besluitnoodig hebben ver
klaard, een toestel, waarmede door centrifu
geeren melk kan worden ontroomd, slechts 
worden gebruikt met inachtneming van de 
door burgemeester en wethouders gestelde, 
door den Minister, belast met de uitvoering 
van dit besluit, goedgekeurde voorwaarden. 

2. Bereiding, verpakking, behandeling, 
het in voorraad hebben en vervoeren van 
taptemelk en de als zoodanig aangeduide 
waar door of vanwege hem, die het bedrijf 
van melkverkooper of melkveehouder uit
oefent, mogen in die gemeenten, waarvan 
burgemeester en wethouders dit bij openbaar 
gemaakt besluit noodig hebben verklaard, 
slechts geschieden met inachtneming van 
door burgemeester en wethouders gestelde en 
door den Minister, belast met de uitvoering 
van dit besluit, goedgekeurde voorwaarden. 

22. De eischen, gesteld in de artikelen 4 
en 6, zijn niet van toepassing: 

a. op taptemelk, welke vervoerd wordt, 
om uitsluitend te dienen voor de bereiding 
van kaas, kaasstof, boter, margarine, melk
poeder, of gecondenseerde melkproducten en 
op room, welke vervoerd wordt van een zui
velfabriek, of een ontvangstation voor melk 
naar een zuivelfabriek indien de vervoerder 
op eerste aanvrage van een der ambtenaren, 
bedoeld in artikel 18 der Warenwet (Staats-
blad 1935, no. 79:Ü een machtiging vertoont, 
waarbij dit vervoer wordt toegestaan, getee
kend door of vanwege den burgemeester der 
gemeente, waarin de inrichting, waarvan de 
melk afkomstig is, is gelegen; 

b. op taptemelk en/of room, aanwezig in 
bergpl11,1tsen, fabrieken of op erven bij melk
veehouders of melkverkoopers, wanneer de
ze personen aannemelijk kunnen maken, dat 
genoemde melkproducten uitsluitend dienen 
als grondstof voor de bereiding van kaas, 
kaasstof, boter, margarine, melkpoeder of ge
condenseerde melkproducten. 

23. Het bepaalde in de artikelen 2 tot n, 
16 en 19 is niet van toepassing op melk en 
melkproducten: 

a. vervoerd van een verkoopplaats eener 
melkinrichting naar de melkinrichting zelf, 
indien de verpakking voorzien is van het op
schrift "oude melk" en de melk, op het ver
voermiddel aanwezig, noch geheel, noch ge
deeltelijk aan verbruikers wordt verstrekt. 
De letters van dit opschrift moeten voldoen 
aan de eischen, in artikel 16 gesteld; 

b. ongeschikt gemaakt voor menschelijk 
gebruik door toevoeging van het keukenafval, 
krachtvoedermiddel, meel of kleurstof. 

24. De melk, die de melkveehouder ver
koopt, aflevert of ten verkoop of ter afleve
ring in voorraad heeft, moet voldoen aan de 
volgende eischen: 

a. zij moet gewonnen zijn van melkvee, 
waarvan tijdens het melken . de uiers en de 
naaste omgeving daarvan niet verontreinigd 
zijn; 

b. zij moet op zindelijke wijze gemolken, 
bewaard en behandeld zijn; 

L. & S. 1947 

1947 

c. zij moet onmiddellijk na het melken 
doelmatig gefiltreerd zijn; 

d. zij moet onmiddellijk na het melken 
uit den stal verwijderd zijn; 

e . zij moet in een stankvrije omgeving 
bewaard zijn. 

25. 1. De melk, die de melkveehouder 
verkoopt, aflevert of ten verkoop of ter af
levering in voorraad heeft, mag niet afkoms
tig zijn vàn dieren, waarvan de melkveehou
der redelijkerwijze geacht kan worden te we
ten of te vermoeden, dat zij lijden aan een 
der in het tweede lid van dit artikel genoem
de ziekten, tenzij afgezonderd van andere 
melk in verpakking met het opschrift "melk 
van zieke dieren" of nadat de melk onge
schikt is gemaakt voor menschelijk gebruik 
door toevoeging van keukenafval, kracht
voedermiddel, meel of kleurstof; de letters 
van het opschrift moeten voldoen aan de 
eischen, in artikel 16 aan de opschriften op 
verpakkingen met een inhoudsmaat grooter • 
dan één liter gesteld. 

2. De in het eerste lid van dit artikel be
doelde ziekten zijn: 

a. uierontsteking; 
b. darmontsteking, waarbij hevige diar

rhee optreedt; 
c. baarmoederontsteking, gepaard met 

herhaaldelijk optredende uitvloeiingen; 
d. tuberculose, waarbij de smetstof van 

deze ziekte wordt uitgescheiden (open tu-
berculose): , 

e. wonden, waarbij de uier, de tepèl of 
de melk met etter of andere uit de wond af
komstige stoffen ernstig verontreinigd kun
nen worden. 

3. Het bepaalde in het eerste lid van dit 
artikel geldt bij uierontsteking alleen voor de 
melk, die uit het ontstoken kwartier (of de 
ontstoken kwartieren) wordt verkregen. 

26. 1 . Behandeling van melk en/of melk
producten in en vervoer van melk en/of 
melkproducten uit een melkveehoudersbe
drijf of melkverkoopersbedrijf of van de 
daarbij behoorende landerijen mogen niet 
plaats hebben door personen, in wier woning 
een geval van febris typhoïdea voorkomt; 
evenmin wanneer in het perceel, waarin de 
melk behandeld of bewaard wordt, zoodanig' 
ziektegeval voorkomt, in beide gevallen be
houdens steriliseeren, na sterilisatie of ver
voer naar een inrichting ter sterilisatie. De 
geneeskundig inspecteur van de Volksgezond
heid kan schrift elijk ontheffing van dit voor
schrift geven. 

2.. Is de lijder aan febris typhoïdea ver
voerd. genezen of overleden, dan wordt het in 
het eerste lid bedoelde verbod niet eerder 
beschouwd als opgegeven, voordat blijkens 
een aan den directeur van den keurings
dienst, waarin het bedrijf gelegen is overge
legde geneeskundige verklaring, het gevaar 
voor besmetting geacht kan worden geweken 
te zijn. 

27. 1. Behandeling van melk en/of melk
producten in en vervoer van melk en/of melk
producten uit een melkveehoudersbedrijf of 
melkverkoopersbedrijf of van de daarbij be-

2 
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hoorende landerijen, mogen niet plaats vîn
den door personen, te wier aanzien de ge
neeskundig inspecteur van de Volksgezond
heid of een geneeskundige ter plaatse schrif
telijk aan den burgemeester der gemeente, 
waarin het bedrijf gelegen is, heeft verklaard 
dat zij lijden aan een ziekte aan hoofd, han
den of huid, op grond waarvan zij v,an de be
handeling moeten zijn buitengesl6ten. 

2. Deze verklaring blijft van kracht, tot
dat een verklaring van genoemden inspec
teur of van een geneeskundige ter plaatse 
aan den in lid i genoemden burgemeester 
wordt overgelegd, waáruit blijkt, dat de ziek
te hem niet meer van de behandeling behoeft 
uit te sluiten. 

28. ,. Het bepaalde in de artikelen 2, i7, 
24, 25 en 27 geldt niet ten aanzien van de 
melk, welke melkveehouders. leveren aan 
door Onzen Minister, met de uitvoering van 
dit besluit belast, aangewezen zuivelbedrij-

• ven, welke de melk, die zij ontvangen, hoofd
zakelijk verwerken tot boter, kaas, melkpoe
der en/of gecondenseerde melkproducten, 
zoodat de verkoop van melk als nevenbedrijf 
is te beschouwen; Onze Minister wijst slechts 
die zuivelbedrijven aan, welke voldoenden 
waarborg stellen, dat de melk, welke zij ver
koopen, gelijkwaardig zij aan die, welke vol
doet aan de eischen van dit besluit. 

2. De aanwijzing, bedoeld in het eerste 
lid van dit artikel, kan te allen tijde worden 
ingetrokken. , 

29. I. In afwijking van de definitie, ge
geven in artikel i, lid 2, van dit besluit, wordt 
in het onderhavige artikel verstaan onder: 

a. melkverkooper, uitsluitend hij, die 
voor eigen rekening melk en/of melkproduc
ten verkoopt of aflevert, waarbij melkvee
houders, die geen melk aan verbruikers ver
koopen, niet als melkverkooper worden be
schouwd; 

b. keuringsdienst, de keuringsdienst van 
waren, in welks gebied het bedrijf van den 
melkverkooper gevestigd is. 

2. Overeenkomstig de wijze, waarop het 
melkverkoopersbedrijf wordt uitgeoefend, 
worden de melkverkoopers onderscheiden in: 

a. melkslijters, waaronder worden ver
staan de melkverkoopers, die gielk en/of 
melkproducten uitsluitend uitventen en deze 
waren niet in een Winkel of eenige andere 
lokaliteit of in andere ruimten dan openbare 
verkoopen of afleveren. noch - tenzij met 
een schriftelijke toestemming als bedoeld in 
lid 4, onder.~. van dit artikel - in bedoelde 
lokaliteiten of ruimten aanwezig hebben; 

b. melkwinkeliers, waaronder worden 
verstaan de melkverkoopers, die melk en/of 
melkproducten in het klein verkoopen of af
leveren uit een winkel of een andere lokali
teit of uit een andere ruimte dan openbare, 
ongeacht of zij tevens melk uitventen; 

c. houders van melkbewerkende inrich
tingen, waaronder worden verstaan de melk
verkoopers, die melk en/of melkproducten 
aan wederverkoopers afleveren, ongeacht of 
zij tevens behooren tot de categorieën a 
en/of b. 
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3. Het is aan melkverkoopers verboden 
melk en/of melkproducten te verkoopen of af 
te leveren of ten verkoop of ter aflevering 
aanwezig te hebben, zonder in het bezit te 
zijn van een geldige vergunning, uitgereikt 
door den directeur van den keuringsdienst. 

Bij de aanvraag voor deze vergunning moe
ten worden overgelegd de gegevens, waaruit 
ten genoegen van den directeur van den keu
ringsdienst de wijze van uitoefening van het 
melkverkoopersbedrijf blijkt. 

4. 1 °. De vergunning, in lid 3 bedoeld, 
wordt verleend aan melkslijters, die door 
huur of eigendom beschikken over een spoel
lokaal, waarin de voor den melkverkÖop ge
bruikte hulpmiddelen deugdelijk kunnen 
worden gereinigd en geborgen, mits deze lo
kaliteit voldoet aan de volgende eischen: 

a. alle eischen van artikel i, lid i, van 
het Algemeen Besluit (Warenwet), (Staats
blad i925, no. 262), zooals dit is gewijzigd 
gesteld aan bedrijven, waarin water in aan
merkelijke hoeveelheid wordt gebruikt; 

b. de vloer mag niet meer dan 0.5 m on
der of meer dan 1.5 m boven den beganen 
grond der omgeving liggen, terwijl de vloer
oppervlakte ten minste rn m2, de breedte 
van de lokaliteit ten minste 2 m, de hoogte 
onder de zoldering ten minste 2½ m moeten 
bedragen; 

c. de overgangen tusschen wanden en 
vloer moeten naadloos en rond zijn afge
werkt; 

d. de wanden moeten van steen zij n of 
van een daarmede gelijk te stellen materiaal 
en aan de binnenzijde gewit, in lichte kleur 
geverfd, of met gladde tegels bedekt; op ter
reinen waar het bevoegde gezag het zetten 
van steenen gebouwen heeft verboden, moe
ten de wanden der lokaliteiten aan de bin
nenzijde zijn bedekt met gladde asbest
cementplaten of een andere harde, gladde 
soortgelijke bedekking; 

e. het lokaal moet voor reiniging en be
waring van de hulpmiddelen van het melk
verkoopersbedrijf doêlmatig zijn ingericht en 
voorzien zijn van een metalen bussenrek; het 
mag geen voorwerpen of stoffen bevatten, 
welke voor dat bedrijf niet noodig zijn; 

f. er moet worden beschikt over heet wa
ter in voldoende m ate - dit laatste ter be
oordeeling van den directeur van den keu
ringsdienst - waarvan de bereiding plaats 
vindt in het lokaal zelf, of in het perceel, 

•waarvan het lokaal deel uitmaakt. 
2 °. De vergunning kan worden verleend 

aan melksijters, die de voor hun bedrijf be
noodigde hulpmiddelen uitsluitend reinigen 
en bewaren bij een melkbewerkende inrich
ting, die naar het oordeel van den directeur 
van den keuringsdienst daarvoor voldoende 
ruimte en gelegenheid biedt, echter slechts 
aan degenen, die hun bedrijf reeds vóór 10 

Mei 1940 aldus uitoefenden. De vergunning• 
kan te allen tijde worden ingetrokken; aan 
de afgifte kunnen voorwaarden worden ver
bonden. 

3 °. De directeur van den keuringsdienst 
kan aan melkslijters schriftelijk toestemming 
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verleenen in hun spoellokaal melk en/of 
melkproducten ook te bewaren, indien: 

a. de melkslijter tevens melkveehouder is 
en geen melk uit zijn lokaal verkoopt; 

b. het bedrijf van d~n melksijter zoo ver 
verwijderd is van het bedrijf waarvan de 
melk betrokken wordt, dat bewaring van 
melk en/of melkproducten in het spoellokaal, 
naar het oordeel van den directeur van den 
keuripgsdienst, toegelaten dient te worden, 
op voorwaarde, dat uit dit lokaal geen melk 
wordt verkocht. 

De toestemming, onder a en b bedoeld, kan 
slechts worden verleend, indien het lokaal 
een vloeroppervlakte van ten minste 15 m 2 
bezit en een automatisch werkend koelappa
raat bevat, waarin de melk en melkproducten 
op ten hoogste 12 °C worden gehouden. 

Genoemde directeur kan aan zijn toestem
ming voorwaarden verbinden en haar te allen 
tijde intrekken. 

5. De vergunning, in lid 3 bedoeld, wordt 
verleend aan melkwinkeliers, die voor het be
drijf door huur of eigendom beschikken: 

1 ° . over een spoellokaal als bedoeld in 
lid 4, onder 1°. ; en 

2 ° . • over een lokaliteit voor den verkoop 
van melk en melkproducten, welke behalve 
aan de e ischen, vermeld in artikel 1 van het 
Algemeen Besluit (Warenwet) (Staatsblaá 
1925, No. 262), zooals dit is gewijzigd, ook 
nog voldoet aan de volgende eischen: 

a. zij mag niet ingericht, noch in gebruik 
zijn als keuken, kelder, doorloop, gang, por
taal, portiek of hal en moet van dergelijke 
ruimten door wanden en/of deuren zijn ge
scheiden; 

b. er mogen geen deuren zijn, welke toe
gang geven tot privaten, urinoirs, beerput
te n of mestvaalten; 

c. de vloer mag niet meer dan 0,5 m 
onder of meer dan 1,5 m boven den beganen 
grond der omgeving liggen, ten,:ijl de vloer
oppervlakte ten minste 10 m 2, de breedte 
van de lokaliteit ten minste 2 m , de hoogte 
onder de zoldering ten minste 2 ½ m moeten 
bedragen; . 

d. de overgangen tusschen wanden en 
vloer moeten naadloos en rond zijn afge
werkt; 

e. de wanden moeten van steen zijn of 
van een daarmedé gelijk t e stellen materiaal 
en aan de binne nzijde gewit, in lichte kleur 
geverfd, of met gladde tegels bedekt; op 
terreinen, waar het bevoegde gezag het zet: 
ten van steenen gebouwen heeft verboden, 
moeten de wanden der lokaliteiten aan de 
binnenzijde zijn bedekt met gladde asbett
cementplaten of een andere harde, gladde 
soortgelijke bedekking; 

f. zij moet door rechtstreeksc he verbin
ding met de buitenlucht geventileerd, helder 
verlicht en voor het publiek toegankelijk zijn 
zonder betreding van kamers, keukens of 
andere voor woning dienende ruimten; 

g. zij mag niet gebruikt worden als ver
blijfplaats voor dieren; 

h. zij mag niet gelegen zijn in een per
ceel, waarvan open ruimten deel uitmaken, 
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welke voor het melkbedrijf worden gebruikt, 
tenzij deze ruimten voorzien zijn van harde, 
effen vloeren met afvoeren voor spoelwater. 
in zindelijken, goed onderhouden en orde
lijken staat verkeeren en voor geen ander 
doel dan het melkbedrijf worden gebezigd; 

i. zij moet voorzien zijn van een automa
tisch werkend koelapparaat, waarin de melk 
en melkproducten op een temperatuur van 
ten hoogste 10° C worden gehouden; 

j. zij moet ingericht zijn voor het in voor
raad houden, behandelen e n afleveren van 
melk en/of melkproducten; naast deze wa
ren mogen aanwezig -zijn, behandeld en af
geleverd worden zuivelproducten, margarine, 
eieren, consumptieijs - mits voor deze waar 
tevens is voldaan aan de eischen in het Con. 
s umptieijsbesluit (Staatsblad 1934, No. 240). 
zooals dit is gewijzigd, gesteld - en onver
pakte vleeschwaren, mits deze laatste uit
sluitend aanwezig zijn in een automatisch 
werkend koelapparaat, zoolang zij voor de 
aflevering in het klein niet in behandeling 
zijn; bovendien mogen aanwezig zijn en wor
den afgeleverd andere eet- en drinkwaren, 
mits in origineele verpakking zoodanig af
gesloten, dat geen geuren van die waren 
kunnen worden waargenomen. 

Melk en melkproducten mogen niet in de
zelfde koelruimte als de vleeschwaren aan
wezig zijn, met uitzondering van gepasteuri
seerde en gesteriliseerde melk en melkpro
ducten, als bedoeld in artikel 13 van dit be
sluit. 

6. De vergunning, bedoeld in lid 3, wordt 
ook verleend aan m elkverkoopers, die niet 
beschikken over de lokaliteiten, bedoeld in 
lid 5, mits zij geen andere melk en/of melk
producten verkoopen dan die, voorzien van 
een der aanduidingen "gepasteuriseerd" en 
"gesteril iseerd", als bedoeld in artikel 13 van 
dit besluit, alsmede karnemelkspap in fles
schen, mits de aldus aangeduide waren, be
halve tijdens· het vervoer, uitsluitend aanwe. 
zig zijn in een ruimte, waarin de tempera
tuur ten hoogste 10 °C bedraagt. Bij uitslui
tenden verkoop van als "gêsteriliseerd" aan
geduide waren vervalt ook de in den vorigen 
zin genoemde eisch. 

7, De vergenning, in lid .1 bedoeld, wordt 
verleend aan houders van melk bewerkende 
inrichtingen, die door huur of eigendom be
schikken over ruimten, welke voldoen aan de 
eischen in lid 5 vermeld, en welke voorts 
doelmatig zijn ingericht voor de bewerking 
en de aflevering van melk en/of melkpro
ducten in het groot. 

8. De vergunning, in lid 3 bedoeld, ver
liest haar geldigheid bij overdracht van het 
bédrijf of zoodra verandering is ingetreden 
in den toestand overeenkomstig de in dat lid 
bedoelde gegevens. 

9. De bij de inwerkingtreding van het 
onderhavige wijzigingsbesluit ingevolge ar
tikel 29, oud, geldende vergunningen worden 
beschouwd als vergunningen, bedoeld in lid 
3 van dit artikel. Zij verliezen haar geldig
heid bij overdracht van het bedrijf of zoodra 
wijziging is ingetreden in den toestand over-
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' eenkomstig de opgaven bedoe~ in lid 2, van 

artikel 29, o.µd. 
30. Met uitzondering van melk en melk

producten voorzien van een der aanduidin
gen "gepasteuriseerd" en "gesteriliseerd", als 
bedoeld in artikel 13 van dit besluit, van 
karnemelkspap in flesschen, alsmede van 
melk in perceelen of op erven bij melkvee
houders in gebruik mogen melk en/of melk
producten, de kennelijk als zoodanig voor
handen waren en de als zoodanig aangeduide 
waren 

a. niet aanwezig zijn in vaatwerk of be
handeld worden met maten, roerders of an
dere hulpmiddelen, voor welker reiniging of 
berging andere lokaliteiten of open ruimten 
in gebruik zijn genomen dan die, waarin 
krachtens de op grond van artikel 29 ver
leende vergunning de reiniging en berging 
moeten geschieden; 

b. niet woráen vervoerd, verkocht of af
geleverd uit of zijn opgeslagen in andere lo
kaliteiten dan die, waarvoor krachtens arti
kel 29, lid 5 en lid 7, vergunningen zijn af
gegeven, behalve dat zij ook mogen worden 
vervoerd uit of opgeslagen zijn in de lokali
teiten, bedoeld in artikel 29, lid 4, onder 3°. 

31. r. De bereiding van gepasteuriseerde 
melk en melkproducten mag niet plaats vin
den zonder schriftelijke vergunning afgege
ven door den directeur van den keurings
dienst van het gebied, waarin de waren wor
den gepasteuriseerd. Zoodanige vergunning 
kan door dien directeur worden ingetrokken, 
indien zonder zijn schriftelijke toestemming 
wijziging is gebracht in de plaats waar e n de 
wijze waarop de pasteurisatie geschiedt ef 
indien niet voldaan wordt aan het be paalde 
in lid 4 van dit artikel. 

De directeur van den keuringsdienst deelt 
zijn beschikking tot weigeren, verleenen of 
intrekken van een vergunning of van een ont
lieffing. als bedoeld in artikel 13, lid 2, onder 
d, binnen een week na de dagteekening daar
van mede aan den belanghebbende; van een 
weigering of intrekking wordt mede aan den 
betrokken inspec\eur van de Volksgezond-
heid mededeeling gedaan. \ 

2. De vergunning, in lid 1 bedoeld, wordt 
slechts afgegeven: • . 

· a. nadat schriftelijk aan den directeur 
van den keuringsdienst, in lid 1 genoemd, 
nauwkeurige en iuiste opgave is gedaan: 

1 °. van de ligging van het perceel of 
perceelsgedeelten, waarin de pasteurisatie, 
behandeling, verpakking en bewaring zullen 
geschieden; 

2°. van de wijze van bereiden; 
b. nadat aan den directeur van den keu

ringsdienst, in lid x genoemd, gebleken is, 
dat bij de bereiding, behandeling, verpakking 
en bewaring zal kunnen worden voldaan aan 
het bepaalde in lid 4 en de lokalen voldoen 
aan de eischen, in lid ;<; gesteld. 

3. De belanghebbende en de betrokken 
inspecteur van de Volksgezondheid kunnen 
van de beslissingen van den directeur van 
den keuringsdienst, bedoeld in lid 1, binnen 
drie weken nadat hun een beslissing is mede-
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gedeeld, in beroep gaan bij den kantonrech
ter van de centrale gemeente. 

Hangende het beroep mag geen bereiding 
van gepasteuriseerde melk en melkproducten 
in het bedrijf plaats vinden. 

4. De bereiding, behandeling, verpak- , 
king en bewaring vati gepasteuriseerde melk 
en melkproducten moeten geschieden op zoo
danige wijze, dat besmetting der waar, de 
aanwezigheid daarin van, en de vermenging 
met onverwarmde of onvoldoend verwarmde 
melk worden voorkomen. 

Ter waarborging van het in de vorige ali
nea gestelde kan de directeur van den keu
ringsdienst, bedoeld in lid x, verlangen: 

a. dat het reinigen der fleschen door mid
del van een machinale inrichting geschiedt; 

b. dat de pasteurisatie-temperatuur auto
matisch wordt geregistreerd en de gedagtee
kende thermometer-strooken ten minste ge
durende ' 14 dagen ter beschikking worden 
gehouden van de ambtenaren van den keu
ringsdienst; 

c. · dat het vullen en sluiten der flesschen 
machinaal geschiedt; 

d. dat, voor zoover het vullen der fles
schen nà het pasteuriseeren plaats vindt, het 
reinigen, vullen en sluite n der flesschen. als
mede het transport der flesschen tusschen 
deze bewerkingen, geheel automatisch ge
schieden. 

5. De lokalen, waarin gepasteuriseerde 
melk en melkproducten worden bereid, moe
ten, behalve aan de e ischen, gesteld in artikel 
29, lid 4, onder 1 ° en lid;<;, onder 2 ° , a, b, g, 
hen/, waarbij/ komt te luiden: zij moet door 
rechtstreeksche verbinding met de buiten
lucht geventileerd en helder verlicht zijn, 
voldoen aan de volgende eischen: 

a. zij moeten voldoende zijn ingericht 
voor de bereiding van gepasteuriseerde melk 
en melkproducten; 

b. zij mogen geen voorwerpen of zelf
standigheden, van welken aard ook, bevat
ten, welke niet aanwezig moeten zijn voor 
of in verband met den arbeid, welke er wordt 
verricht; 

c. in de lokalen, urinoirs en privaten, of 
in de onmiddellijke nabijheid daarvan, moet 
een voldoende en voor het gebruik gereed 
zijnde waschgelegenheid aanwezig zijn; 

d. de vloeren en wanden moeten effen 
zijn, gee n scheuren of onnoodige holten vcr
toonen en, wat de- vloeren betreft, vervaar
~igd zijn van een materiaal, dat geen vocht 
doorlaat of opneemt; 

e. de overgangen tusschen vloer en wan
d'ffl, wanden e n zoldering en wanden onder
ling moeten dicht zijn; 

f. zij moeten goed schoongehouden en ge
lucht zij n. 

6. De fleschen, welke voor gepasteuri
seerde melk en melkproducten zullen worden 
gebruikt, moeten op deugdelijke wijze zijn 
gereinigd en, ingeval de gepasteuriseerde 
waar wordt bereid door verwarming, gevolgd 
door het overbrengen in het voorwerp, waar -
in de waar aan den verbruiker wordt afge
leverd, zoo goed mogelijk kiemvrij zijn. Zij 
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moeten op zoodanige wijze worden en zijn 
· gesloten, dat tijdens en na het slwten geen 
besmetting van de waar kan plaats vinden. 

7. Onmiddellijk na de pasteurisatie moe
ten de melk en melkproducten worden afge
koeld tot een temperatuur van niet hooger 
dan 12 °C en, indien zij worden bewaard, op 
een temperatuur van ten hoogste 12 °C wor
den gehouden, voor zoover die waren bij de 
reactie van Storch niet blauw worden en bij 
ten hoogste 8 °C indien zij bij deze reactie 
wel blauwkleuring geven. 

32. De artikelen 2q en 30 zijn daar niet 
van toepassing, waar de melk en/of melkpro
ducten uitsluitend ter plaatse van verkoop 
worden verbruikt. 

33. De b epalingen van de artikelen 29 en 
30 zijn niet van toepassing op den melkvee
houder, die niet meer dan 20 liter melk per 
dag uitsluitend aan verbruikers, woonachtig 
in de onmiddelijke omgeving zijner hofstede, 
verkoopt, tenzij de hofstede gelegen is in de 
bebouwde kom. 

34. x. De burgemeester geeft van iedere 
onthef{ing, iedere machtiging, iedere vergun
ning. iedere verklaring of ieder besluit krach
tens een der bepalingen van dit besluit, het
zij van hem zelven, hetzij van burgemeester 
en wethouders, zoo spoedig mogelijk schrif
telijk kennis aan den directeur van den keu
ringsdienst, waartoe zijn gemeente behoort. 

2. Gedeputeerde Staten eener provincie 
kunnen een in die provincie verleende ont
heffing, vergunning of gegeven machtiging, 
als bedoeld in het vorige lid, intrekken op 
schriftelijk verzoek van den inspecteur van 
de Volksgezondheid, den burgemeester ge
hoord. 

35. Melk en/of melkproducten en als zoo
danig aangeduide waren mogen niet worden 
vervoerd: 

a. met voertuigen, waarmede afval van 
toebereide en onbereide eetwaren, hooi, stroo, 
mest, papier, lompen, brandstoffen. slacht
afval of andere afvalstoffen of sterk rieken
de stoffen worden vervoerd; 

b. per bespannen voertuig, indien het 
trekdier met eenig lichaamsdeel met het 
vaatwerk of de kranen in aanraking kan ko
men; 

c. met voertuigen, welke niet in goed on
derhouden staat verkeeren of waarvan de 
deelen, die met vaatwerk, maten, roerders en 
andere hulpmiddelen voor den verkoop in 

• aanraking komen, niet rein zijn. 
36. Behandeling of vervoer van melk 

en/of melkproducten e n als zoodanig aange
duide waren mag door den melkverkooper 
of door personen in een bedrijf van melkver
kooper werkzaam, niqt plaats hebben, in
dien: 

1. op den openbaren weg voor den ver
koop aan verbruikers melk en/of melkpro
ducten op andere wijze aan het vaatwerk 
worden ontnomen dan door middel van kra
nen, of, uitsluitend bij vaatwerk, met een in
houdsmaat van ten hoogste 10 liter. door 
middel van een schenktuit, welke, buiten ge
bruik zijnde, zoodanig gesloten is, dat ver-
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ontreiniging der melk niet kan plaats heb
ben; 

2. voor het afmeten van melk en/of melk
producten maten of andere hulpmiddelen 
worden gebezigd, welke niet voorzien zijn 
van zoodanig handvat, dat bij het afmeten 
deze waren niet met de hand in aanraking 
behoeven te komen; · 

3. zij met de melk en/ef melkproducten 
onreine maten vervoeren of maten op zoo
danige wijze vervoeren of bewaren, dat deze 
door insecten, stof of vuil verontreinigd kun
nen worden. 

37. 1. Melk en/of melkproducten en als 
zoodanig aangeduide waren mogen niet wor
den vervoerd of in voorraad zijn: 

a. in vaatwerk, dat niet met een deksel 
stofdicht is gesloten, tenzij, voor zooveel be
waring betreft, in koellokalen, waarin zich 
niet stoffen bevinden, die melk of melkpro
ducten in ondeugdelijken toestand zouden 
kunnen brengen; 

b. in vaatwerk, dat met of met behulp 
van . stroo, hooi, lappen, ongeparaffineerd 
papier of eenig voor de melk of melkproduc
ten schadelijk materiaal gesloten is; 

• c. in vaatwerk, met inbegrip van dek
sels, dat aan de binnenzijde onrein of roestig 
is of dat naden, scheuren of oneffenheden 
vertoont, welke moeilijk schoon te houden 
zijn. 

2. Melk en/of karnemelk mogen niet 
worden vervoerd of bij melkverkoopers in 
voorraad zijn in vaatwerk, met een kraan en 
een grooteren inhoudsmaat dan 15 liter, dat 
niet voorzien is van een roerder, waarmede 
die waren, zonder dat het vaatwerk wordt 
geopend, ter dege kunnen worden dooreen
gemengd. Dit voorschrift is niet van toepas
sing op melk en/of karnemelk, welke direct 
vervoerd wordt van melkveehouders naar 
melkverkoopers, alsmede voor de melk en/of 
karnemelk bedoeld in artikel 23. 

38. 1 . Vaatwerk, gereedschappen - met 
inbegrip van al het bijbehoorende - buizen 
en kranen, bij den melkveehouder of melk
verkooper of bij personen, in een bedrijf van 
melkverkooper werkzaam, bij de verpakking, 
bewaring, behandeling of vervoer van melk 
of melkproducten en als zoodanig aange
duide waren in gebruik, mogen niet: 

a. geheel of gedeeltelijk zijn vervaardigd 
. van een metaal, dat meer dan 1 procent lood 

bevat, of van een andere stof, welke schade
lijke bestanddeelen aan melk afgeeft; 

b . inwendig gesoldeerd zijn met een le
geering, welke meer dan 20 procent lood be
vat, met uitzondering van melkleidingen, 
waarvan de soldeerlegeering ten hoogste 40 
procent lood mag bevatten; 

c. inwendig voorzien zijn van email, verf 
of glazuur, welke bij koken gedurende een 
half uur lood afgeeft aan een waterige oplos
sing van azijnzuur van 4 procent. ..î 

2. Houten vaatwerk mag door den me.llt
verkooper bi] het vervoer en de bewaring van 
melk of melkproducten en als zoodanig aan
geduide waren niet worden gebruikt. Dit ver
bod geldt niet_ voor melk, bestemd voor de 
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boterbereiding en karnemelk die in goed te 
reinigen vaatwerk van teakhout wordt ver
voerd of bewaard. 

39. Dit besluit is niet van toepassing op 
melk en/of melkproducten, welke als zooda
nig kennelijk bestemd zijn voor uitvoer 

40, Voor de beoordeeling of melk en 
melkproducten voldoen aan de in dit besluit 
gestelde eischen,-rnoet gebruik gemaakt wor
den van de onderzoekingsmethoden, aange
geven in de bij dit besluit gevoegde bijlage, 
voorzoover deze daarvoor toereikend zijn. 

41. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel van Melkbesluit, met vermel
ding van den jaargang en het nummer van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

Bijlage, behoorende bij 
0

het )felkbeslult. 

l\IETUODEN VA - ONDERZOEJi:. 

Het gehalte aan bestanddeelen van melk 
wordt uitgedrukt in een procentcijfer, dat het 
aantal grammen per IOO grammen melk aan
geeft, behalve het sediment, dat in cm3 per 
liter wordt opgegeven. 

Waar hieronder twee méthoden van on
derzoek ter bepaling van een bestanddeel 
zijn vermeld, moet bij de uitkomst van het 
onderzoek worden opgegeven, welke methode 
is toegepast. 

I. MELJ(, 
A. Physlsch en chemisch onderzoek. 

I. Soortelijk gewicht. 
Het soortelijk gewicht wordt in vier deci

malen aangegeven bij IS ° C ten opzichte van 
water van IS ° C. Het mag niet eerder wor
den bepaald dan 3 uur na het melken en bij 
een temperatuur tusschen IO en 25 ° C, die 
tot op een halven graad C nauwkeurig wordt 
afgelezen. De uitkomst wordt omgerekend 
op 15 °C door vermeerdering of verminde
ring met 0.0002 voor e iken graad C boven of 
b eneden 15 °C. 

2. Zuurtegraad. 
Onder zuurtegraad wordt verstaan het aan

tal cm3 ¼ N loog benoodigd ter neutralisatie 
van 100 cm3 m elk. 

Ter bepaling worden 25 of 50 cm3 melk 
vermengd met I onderscheidenlijk 2 cm3 van 
een tweeprocents, spiritueuze oplossing van 
phenolphthaleïen en getitreerd tot zwak 
rood met ¼ N loog. 

3. Katalase-cij/er. 
Onder katalase-cijfer wordt verstaan het 

aantal cm3 zuurstof, door 10 crn3 niet met 
eenig conserveermiddel bedeelde melk, vrij
gemaakt uit een overmaat waterstofperoxyde 
onder de volgende omstandigheden: 

Een gistingskolfje, waarvan het gesloten 
been inwendig ongeveer n mm wijd is en 12 

cm lang, gemeten van den top tot de onder
zijde der bocht, wordt gevuld met een meng-
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se) van 10 cm3 melk en 5 cm3 eener neutrale 
halfprocents oplossing van waterstofperoxy
de gedurende 6 uren in een broedstof bij ca. 
35 °C geplaatst en daarna het gasvolumen 
afgelezen. 

4. Reactie van Storch. 

Ongeveer 5 cm3 melk, verwarmd op onge
veer 35 ° C. worden gemengd met 4 druppels 
eener halfprocents oplossing van waterstof
peroxyde en 2 druppels Storch's reagens. 

Indien binnen 30 seconden blauwkleuring 
der vloeistof plaats vindt, wordt de reactie 
als positief beschouwd. 

Zure melk en zure melkproducten dienen 
voor dit onderzoek van te voren te worden 
geneutraliseerd. 

4bis. Reductaseproel. 
Twintig cm3 melk worden gebracht in een 

steriele glazen buis (wijdte ongeveer 15- 18 
mm), gemengd met I cm3 eener methyleen
blauwoplossing en binnen 5 minuten ge
bracht op 37 ° C. Daarna wordt de melk bij 
37 ° C bewaard en nagegaan of ontkleuring 
binnen twee uur heeft•plaats gehad. 

4ter. Phosphataseproef. 

In een stevige reageerbuis van ongeveer 
25 cm3 inhoud brengt men achtereenvolgens 
10 cm3 der buffer-phenylphosphaat-oplos
sing, 0,5 cm3 van de, zorgvuldig gemengde, 
melk en 3 druppels chloroform. De buis 
wordt met een rubberstop gesloten en gedu
rende 24 uur bij 37 °C bewaard. 

Na afkoeling tot kamertemperatuur wor
den 4,5 cm3 van het verdunde reagens van 
Folin-Ciocal teu toegevoegd en het mengsel 
tweemaal, met een tusschenpoos van 3 minu
ten, krachtig geschud. Vervolgens wordt door 
asch-vrij filtreerpapier gefiltreerd. In een 
reageerbuis worden 10 cm3 van het filtraat, 
dat volkomen helder moet zijn, gemengd met 
2 cm3 van een 14 procents natriumcarbonaat-
oplossing en dit mengsel in kokend water 
verwarmd tot gasontwikkeling in de buis 
juist zichtbaar wordt. De verwarmingsbron 
wordt dan onder het kokend water verwij
derd en de buis 10 minuten later uit het wa
ter genomen. Na afkoeling wordt de sterkte 
der ontstane blauwe kleur vergeleken met 
die, welke tegelijkertijd verkregen is bij een 
op dezelfde wijze uitgevoerde proef, waarbij 
in plaats van 0,5 cm3 der oorspronkelijke 
melk gebruikt is 0,5 cm3 van dezelfde melk, 
die gedurende s minuten in een kokend wa- • 
terbad op roo °C is verwarmd geweest. 

Indien de kleur, met de oorspronkelijke 
melk verkregen, sterker is dan die met de 
aldus verwarmde melk, wordt phosphatase 
geacht aanwezig te zijn. 

Wordt het onderzoek niet binne n 12 uur 
na het neme n van het monster verricht, dan 
dient dit b ij een temperatuur van ten hoog
ste 6 °C te worden bewaard. 

5. Vriespunt. 
Het onderzoek mag niet eerder geschieden 

dan 3 uur na het melken. 
E en glazen buis van óngeveer 3 cm dia-
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meter wordt met ongeveer 50 cm3 melk in ijs
water geplaatst, totdat de melk ongeveer de 
temperatuur van het water heeft aangeno
men, waarna de buis, omgeven met een lucht., 
mantel, in een bad van - 2 tot -4 °C wordt 
gesteld op zoodahige wijze, dat het oppervlak 
van de melk 4 à 5 cm lager is dan dat van 
het koelbad. Nadat onder voortdurend roe
ren de melk I °C onderkoeld is, wordt met 
een spoortje ijs geënt. Na enting wordt ge
matigd geroerd en als vriespunt die tempera
tuur aangeteekend, welke, na de rijzing en 
onder zacht kloppen tegen den thermometer, 
gedurende ten minste één minuut constant 
blijft. 

D e schaal van den voor deze bepaling te 
gebruiken thermomete~ moet op zoodanige 
wijze in 0,01 °C verdeeld zijn, dat schatting 
tot 0 ,002 •c mogelijk is; de plaats van het 
vriespunt van water moet daarop bepaald 
zijn door gebruik te maken van ongeveer 50 

cm3 gedestilleerd water en dient bij elke 
reeks waarnemingen te worden gecontroleerd. 

Een oplossing van goo rog zuiver watervrij 
natriumchloride met 100 g water moet op den 
thermometer een vriespunt van' - 0,540 °C 
aanWljzen. • 

Het gevonden vriespunt van de melk wordt 
gecorrigeerd voor den invloed van het even
tueel toegevoegd conserveermiddel. 

6. Soortelijk pewicht en brekingsindex 
van het serum. 

In een fleschje wordt een mengsel van 
melk en azijnzuur (3 ½ N) in de verhouding 
1 00 : 2 gebracht. Het fleschje wordt goed ge
sloten, gedompeld in een waterbad en hier
in, nadat het water kookt, ongeveer 15 mi
nuten gehouden; na afkoeling wordt gefil
tree rd. 

Het soortelijk gewicht van het serum 
wordt bij een temperatuur tusschen 10 en 
25 °C in vier decimalen bepaald ten opzichte 
van water van 15 °C en de waarneming her
leid tot 15 °C door vermeerdering of vermin
dering met 0,0002 voor eiken graad boven of 
beneden 1 ~ °C. 

De brekingsindex van het serum wordt be
paald ten opzichte van natrium-licht bij een 
temperatuur tusschen 15 en 25 °C en de 
waarneming herleid tot 17,5 •c door ver
meerdering of vermindering met 0,00012 

voor eiken graad, al naar mate de waarne
mingstemperatuur hooger of lager is dan 
11,s •c. 

7. Vet. 
De vetbepaling geschiedt volgens een der 

volgende methoden. 
a. Acidbutyrometrische methode van Ger

ber. I n een butyrometer worden achtereen
volgens gebracht 10 cm3 zwavelzuur (Ger
ber), II cm3 melk en 1 cm3 amylalcohol; het 
mengsel wordt geschud, totdat de kaasstof is 
opgelost en bij 65-70 ° C in een centrifuge 
gedurende 2- 3 minuten gecentrifugeerd (ten 
minste 800 tot 1000 omwentelingen per mi
nuut), daarna wordt de vetlaag bij ongeveer 
65 °C afgelezen. De uitkomst wordt uitge
drukt tot in 0,05 procent. 
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b. Zoutzuurmethode van Weibull. 25 g 
melk worden in een kolfje, of een met een 
horlogeglas bedekt bekerglas, met 30 cm3 
zoutzuur (8 N) en 20 cm3 water onder toe
voeging van een weinig grof puimsteenpoe
der ongeveer 15 minuten gekookt. Het meng_ 
sel wordt warm gefiltreerd door een nat filter 
en het residu met warm water uitgewasschen, 
totdat de zure reactie is verdwenen. Het filter 
met de zich daarop bevindende vaste stof 
wordt bij 100 °C gedroogd en daarna in een 
ontvette papieren huls, bedekt met een prop
je vetvrije watten, door middel van aether 
geëxtraheerd. Het extract wordt bij 102-
105 °C gedurende ½ uur gedroogd en, na 
bekoeling, gewogen. De uitkomst wordt uit
gedrukt tot in 0,05 procent. 

8. Melksuiker. 

Tien g melk worden met water tot 100 cm3 
aangevuld. Van deze vloeistof worden 10 cm3 
in een Erlenmeyerkolf van 300 cm3 ver
mengd met 25 cm3 koperproefvocht volgens 
Luff-Schoorl en met zooveel water, dat het 
volume 50 cm3 bedraagt. Na toevoeging van 
eenige korreltjes puimsteen wordt de kolf 
aan een koeler verbonden. De vloeistof wordt 
nu in ongeveer 2 minuten aan de kook ge
bracht en - geplaatst op een metalen gaasje, 
voorzien van een asbesten plaat met een 
cirkelvormige opening, waarin de kolf net 
past - i?edurende 10 minuten juist aan de 
kook gehouden. Nu wordt snel afgekoeld, 
waarna 15 cm3 eener twintigprocents oplos
sing van joodkalium en vervolgens, zeer voor
zichtig, 25 cm3 zwavelzuur (6 N) worden 
toegevoegd. Het afgescheiden jodium wordt 
met 1 / 10 N natriumthiosulfaat getitreerd, 
met behulp van zetmeeloplossing als indica
tor. 

Een zelfde proef wordt verricht van 25 cm3 
van het proefvocht, verdund met 25 cm3 
water. 

Uit het verschil der beide titraties wordt 
de aanwezige hoeveelheid melksuiker bere
kend met behulp van onderstaande tabel 
(zie volgende bladzijde, bovenaan) en uit
gedrukt als melksuiker per 100 g melk. 

Zure melk en zure melkproducten dienen 
van te voren te worden geneutraliseerd. 

g. Eiwit. 

In 10 g m elk wordt de stikstof volgens 
Kjeldahl bepaald en de gevonden hoeveel
heid in g, vermenigvuldigd met 64, als eiwit
gehalte aangemerkt. 

xo. D roogrest. 

De droogrest wordt berekend met behulp 
van onderstaande vergelijking, waarin D = 
droogrest in procenten, V = vetgehalte in 
procenten en S = soortelijk gewicht bij 15 °C 
is; 

IOO (S - 1) 

D = I,I7 V + 2,6 - -----
s 

Voor de bepaling van de vetvrije droogrest 
van taptemelk wordt in bovenstaande for
mule de factor 1,17 vervangen door 0,17. 
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natrium- mg natrium- mg 
om

8 1
/ 10 N l)lelksuiker I cm• 1/ 10 N 'Melksuiker 

thiosulfaat C"H,20 11 tbiosulfaat C12H22Ü" 

13,6 6. 
3,7 3,8 

13 48,4 
3,8 

2 7,3 14 52,2 
3,7 3,8 

3 11,0 15 56,0 
3,7 

4 14,7 16 50,9 
3,9 

5 18,4 
3,7 

17 63,8 
3,9 

3,7 3,9 
ó 22,1 18 67,7 

3,7 4,0 
7 25,8 19 71,7 

3,7 4,0 
8 29,5 20 75,7 

3,7 4,1 
9 33,2 21 9,8 

3,8 4,1 
10 37,0 22 83,9 

3,8 4,1 
11 40,8 23 88,0 

3,8 
12 44,6 

n. Reinheid. 

Ter afzondering van het vuil wordt 1h 1 
melk of minder door een wattenfilter gefil
treerd. 

Door microscopisch onderzoek kan de aard 
van de verontreinigingen ",'.Orden vastgesteld. 

12. Conserveermiddelen en kleurstol/en. • 
1. Conserveermiddelen. 
Als voorloopige proef worden ongeveer 

100 cm3 melk met 1 cm3 zure karnemelk ver
mengd, en bij ca. 35 °C bewaard. Indien na 
24 uren geen bederf is ingetreden, resp. de 
zuurtegraad niet aanmerkelijk is verhoogd, is 
de aanwezigheid van conserveermiddelen 
waarschijnlijk. Het intreden van bederf sluit 
echter niet uit, dat geringe hoeveelheden van 
een conserveermiddel toch aanwezig kurmen 
zijn. 

a. Formaldehyde. Op nagenoeg 5 cm3 
sterk zwavelzuur, waarbij 2 druppels eener 
fe rrichlorideoplossing zijn gevoegd, wordt 
ongeveer een gelijke hoeveelheid der te on
derzoeken melk gegoten. Bij aanwezigheid 
van een geringe hoevèelheid formaldehyde 
ontstaat een rood-violette laag tusschen zwa
velzuur en melk. 

b. Waterstolperoxyde. Bij xo cm3 melk 
wordt 0,5 cm3 eener oplossing van 1 g vana
dinezuur in 100 g verdund zwavelzuur ge
voegd: roodkleuring wijst waterstofperoxyde 
aan. 

c. Natriumcarbonaat of -bicarbonaat kan 
toegevoegd zijn, als de melk zelve alkalisch 
reageert of wel de vloeistof, verkregen door 
de melk te verdurmen met de vijfvoudige 
hoeveelheid water, te verhitten, neer te slaan 
met een geringe hoeveelheid sterken spiri-
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tus, te filtreeren en het filtraat op het halve 
volumen in te dampen. In dit geval kan uit 
eene quantitatieve (natrium. en) koolzuur
bepaling in de asch de toegevoegde hoeveel
heid carbonaat worden berekend. Het nor
male gehalte der asch aan koolzuur is ten 
hoogste 2 procent. 

Het verschil in zuurtegraad van melk, 
waaraan carbonaten zijn toegevoed, is voor 
CD na het koken grooter, dan van normale 
melk. 

Het aantoonen der overige conserveermid
delen geschiedt in het serum (zie 6) der 
melk. 

d. Salicylzuur, Benzoëzuur en Boorzuur: 
Vijftig cm3 van het serum, zoo noodig meer, 
worden tweemaal met aether uitgeschud en 
de aetherische vloeistof bij zachte verwar
ming verdampt. Een deel van hei: residu 
wordt opgenomen in water en gemengd met 
een geringe hoeveelheid ijzerchloride-oplos
sing. 

Bij aanwezigheid van salicylzuur ontstaat 
met ferrichloride een violette kleur, welke 
bij toevoeging van spiritus of weinig azijn
zuur niet verdwijnt en wordt inet broom
water een wit neerslag waargenomen. 

Benzoëzuur. Een ander deel van het re
sidu - ten hoogste 5 mg - wordt gemengd 
met 10 druppels sterk ZWl\velzuur en met, 
hetzij een druppel rockend salpeterzuur of 
salpeterzuur van 65 procent, hetzij ongeveer 
so·mg kaliumnitraat, en daarna gedurende 3 
minuten op 180 °C verhit. Na afkoeling 
wordt de vloeistof verdund met 2 tot 3 cm3 
water, met ammonia alkalisch gemaakt en 
gekookt. Aan de afgekoelde vloeistof wordt, 
hetzij eenig zwavelammonium, hetzij onge
veer 40 mg zoutzure hydroxylamine toege
voegd. In beide gevallen bewijst het ontstaan 
van een roodbruine kleur de aanwezigheid 
van benzoëzuur. 

Het m et aether uitgeschudde serum wordt 
met kalkmelk alkalisch gemaakt en_verascht. 
De asch wordt aangezuurd met verdund 
zoutzuur en met curcumpapier onderzocht. 
Een roodbruine kleuring, vooral.;:ichtbaar na 
droging, welke bij bevochtiging met ammo
nia in een groenzwarte kleur ov~gaat, wijst 
boorzuur aan. 
. e. Fluoorverbindingen. Het coagulum 

verkregen bij de serumbereiding (zie 6) 
wordt met water uitgewasschen en onder
zocht op kleurstoffen door uitkoken met ster
ken spiritus of met aether (anatto) . Het re
sidu wordt gèmengd met natriumcarbonaat, 
gedroogd en verascht. De asch wordt in een 
reageerbuis gemengd met sterk l'Wavelzuur 
en de dampen opgevangen in een druppel wa
ter, die aan een glasstaaf in de buis• hangt. 
Wordt de druppel troebel dan wijst dit op 
aanwezigheid van lluoor. De druppel wordt 
op een voorwerpglas samengebracht met een 
weinig natriumchloride of bariumchloride.Bij 
aanwezigheid van fluoorverbindingen zijn de 
kenmerkende rose gekleurde kristallen van 
nariumfluoorsilicaat of kristallen• van ba
riumfluoorsilicaat bij microscopisch onder
zoek waar te nemen. 
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2. Kleurstoffen. 
a. Azokleurstoffen. Bij aanwezigheid 

dezer kleu11,toffen, geeft de melk met zout
zuur rodkleuring. 

b. Anatto. In met natriumcarbonaat 
zwak alkalisch gemaakte melk wordt een 
stuk filtreerpapier gehangen. Den volgenden 
dag wordt het vet met aether van het fil
treerpapier afgespoeld, waarna het papier"" 
bevochtigd wordt met een stannochloride
oplossing. Een fraai roode kleur toont anatto 
aan. 

c. Teerkleurstoffen worden aangetoond 
door in de melk een witte wollen draad te 
hangen en na te gaan of deze gekleurd wordt. 

D. Microscopisch onderzoek. 
10 cm3 melk worden gecentrifugeerd (on

geveer 2500 omwentelingen per minuut) in 
een buisje volgens Trommsdorff. Gelet wordt 
op hoeveelheid, uiterlijk en kleur van het 

, sediment. Na verwijdering van de vloeistof, 
, worden van het sediment preparaten ge
maakt, welke onderzocht worden op strepto
coccen, zuur- en alcoholvaste bacillen, an
dere bacteriën, witte en roode bloedlichaam
pjes, colostrum-lichaampjes e.d. 

C. Bacteriologisch onderzoek. 
z. Quantitatiel bacteriologisch onderzoek. 

Het vervoer van melk, bestemd voor quan
titatief bacteriologisch onderzoek, geschiedt 
zoo spoedig en zoo koel mogelijk, bij voor
keur in ijs-verpakking. 

De volgende verdunningen worden ge
maakt: 

a. 1 cm3 melk met 99 cm3 gesteriliseerde, 
physiologische keukenzoutoplossing (0.9 %) ; 
verdunningsfactor: 100. 

b. Van a 1 cm3 met 99 cm3 gesteriliseer
de, physiologische keukenzoutoplossing (0.9 
% ) ; verdunningsfactor: 10000. 

Van elk dezer verdunningen wordt 0,5 cm3 
in een steriele Petrischaal van ten minste 9 
cm middellijn gebracht en gemengd met ten 
minste 10 cm3 bouillon-gelatine onde11,chei
denlijk 10 cm3 bouillon-agar, De schalen met 
bouillon-gelatine blijven gedurende ;:i maal 
24 uur bij 22 °C bewaard, die met bouillon
agar 1 maal 24 uur bij 35 °C en daarna 2 
maal 24 uur bij 22 °C. 

Daarna wordt, waar dit mogelijk is, het 
aantal koloniën geteld en het hoogste aantal 
omgerekend op één cm3 melk. Dit cijfer 
geeft het aantal kweekbare micro-organis
men per cm3 melk aan. 

Wanneer in bijzondere gevallen de telling 
~roeger geschiedt, wordt hiervan, onder ver
melding van de reden van afwijking, vermel
ding gemaakt bij de opgave van het aantal 
koloniën. 

2. Qualitatiel bacteriologisch onderzoek. 
a. Onderzoek op typhusbacillen en 

paratyphusbacillen. 
100 cm3 melk worden verdund met 2,5 liter 

gesteriliseerd water, dat vooraf gebracht is 
op een temperatuur van 38-40 °C. Daar
aan worden toegevoegd 2,5 cm3 calciumchlo-
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ride-oplossing, 20 druppels ammonia en ver
volgens 20 cm3 van een verzadigde natrium
phosphaatoplossing. Men laat afscheiden in 
een scheitrechter; de afgescheiden stof wordt 
gebracht op steriele watten en van deze uit
gepenseeld op een drietal agarplaten volgens 
Conradi-Drigalski of volgens Endo. 

De op typhus of paratyphus gelijkende ko
loniën worden, na ten minste 24 uur kweeken 
bij 35 °C, op de voor typhus en paratyphus 
specifieke eigenschappen en reactiën nage
gaan. 

b. Onderzoek op tuberkelbacillen. 
Ten minste 40 cm3 melk worden gecentri

fugeerd, Het sediment wordt in een mortier 
fijn gewreven en gemengd met 1 cm3 van den 
room en 2 cm3 physiologische keukenzoutop
lóssing (0.9 %) en daarna ingespoten, hetzij 
subcutaan aan de inwendige schenkelvlakte, 
hetzij in de buikholte van ten minste twee 
guineesche biggen, die elk een gewicht heb
ben van ten minste 500 g. 

De dieren worden telkens na 5 of 6 dagen 
gewogen en door vergelijking van de resul
taten van de opvolgende wegingen nagegaan, 
of de voedingstoestand der <lieren bij voort
during achteruitgaat. N~ 3 weken wordt bij 
één, !m na 6 weken bij een- tweede biggetje, 
of zooveel vroeger, als duidelijke ziektesymp
tomen worden waargenomen, of wellicht de 
dood is ingetreden, nagegaan, of in de lies
klieren, de buik- of borstorganen tubercu
leuse veranderingen aanwezig zijn. 

In dekglaspreparat,;n van het van tuber
culose verdachte weefsel, worden de bacillen 
onderzocht op zuur- en alcoholvastheid, liefst 
na behandeling met antiformine. 

II. AFGEROOMDE MELK. 
D e methoden van onderzoek der afgeroom

de melk zijn dezelfde, als die bij melk be
schreven, behoudens de volgende opmer
king: 

Bij de vetbepaling volgens Gerber moet of 
meermalen afwisselend worden gecentrifu
geerd en verwarmd, of - bij gebruik van ver
warmde centrifuges - langer (5-8 minuten 
achtereen) worden gecentrifugeerd. 

m . ROOM EN SLAGROOM. 
De methoden van onderzoek zijn dezelfde 

als die voor melk, behoudens de volgende op
merkingen: 

Bij de vetbepalingen, volgens Gerber en 
volgens Weibull, wordt de room vooraf door 
toevoeging van water verdund. 

Bij de methode van Gerber worden zo g 
of 20 g room, al naar het vetgehalte, verdund 
tot 100 cm3, hiervan II cm3 genomen en de 
uitkomst met 1,03 vermenigvuldigd. Uit het 
aldus gevonden vetgehalte wordt dat van den 
room berekend door vermenigvuldiging met 
10 onderscheidenlijk 5. 

/ IV. KARNEMELK. 
De droogrest wordt berekend uit het soor

telijk gewicht en het vetgehalte met behulp 
van de vergelijking onder 10 ( droogrest) 
aangegeven. 
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Soortelijk gewicht. Ter bepaling van het 
soortelijk gewicht wordt op elke 100 cm3 
karnemelk t cm3 sterke ammonia (s. g. 
0.910) toegevoegd, en beide vloeistoffen 
voorzichtig gemengd. Zoodra het mengsel 
dunvloeibaar is geworden, wordt het soorte
lijk gewicht bepaald. 

De methoden van onderzoek zijn overigens 
dezelfde a ls die bij melk beschreven, behalve 
de vetbepaling volgens Gerber, welke moet 
worden uitgevoerd, als bij afgeroomde me1k 
aangegeven. 

V. YOGHURT, )IELKYOGHURT. 
Het onderzoe)< moet worden verricht vol

gens de methoden van onderzoek bij de vo
rige voedingsmiddelen aangegeven, eventueel 
na verdunning m et water. 

Het microscopisch onderzoek heeft plaats 
van het melkproduct zelf en niet van het 
sediment. 

·v r. KINDERMEL K. 
Het onderzoek moet worden verricht vol

gens de methoden van onderzoek b ij éte vo
rige voedingsmiddelen aangegeven. 

VU. BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK 
Y AN GESTERILISEERDE JIIELI(. 

Het monster wordt in de origineele ver
pakking bij 35- 37 °C gedurende ten minste 
3 dagen bewaard of korter als bederf zicht
baar is ingetreden. 

Met de oogenschijnlijk goed gebleven melk 
worden culturen aangelegd op of in bouillon
gelatine, een microscopisch preparaat ge
maakt en zoo noodig verdere onderzoekingen 
verricht ter bepaling van de oorzaak van het 
bederf. Bij de rest der melk wordt daarna 
een gerin ge hoeveelheid (ongeveer 1 cm3) 
karnemelk gevoegd en deze bij 30 tot 35 •c 
weggezet. Bij a fwezigheid van conserveer
middelen is in den regel binnen 2 maal 24 
uur de melk in duidelijke, melkzure gisting 
overgegaan. 

VIII. BACTERIOLOGISCH ONDER
ZOEJ( VAN OEPASTEUUISEE.RDE 

MELK. 
1. Van gepasteuriseerde melk worden, on

d er de voor steriele monsterneming gebrui
kelijke voorzorgen, verdunningen gemaakt in 
physiologische zoutoplossingen (0,9 % 
N aCI) . Hiervan worden bepaalde hoeveel
heden in steriele P etrisch alen van ten minste 
9 cm middellijn gebracht en gemengd met 
te n minste 10 cm3 bouillon-gelatine onder
scheidenlij k 10 cm3 bouillon-agar. De schalen 
met bouillon-gelatine blijven ten hoogste 5 
maal 24 uur bij 22 °C bewaard , die met 
bouillon-agar 1 maal 24 uur •bij 35 °C en 
daarna ten hoogste 4 maal 24 uur bij 22 °C. 
H et aantal koloniën wordt, waar dit mogelijk 
is, gesteld en het hoogste aantal om gerek end 
op één cm3 melk. D it cijfe r geeft het aantal 
kweekbare micro-organismen per cm3 melk 
aan. 

2. Co!iproef. Een mengsel van 5 cm3 
melk met 50 cm 3 zuren bouillon wordt gedu
rende 24 uren bij 35- 37 •c gekweekt. 
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De cultuur wordt op de aanwezigheid van 
coli-bacillen nader onderzocht. 

IX. ANDERE MELJ{PRODUCTEN. 

Bepaling van de droge stof van karne
melkspap en weipap geschiedt door een hoe
veelheid van 10 gram van de goed homogeen 
gemaakte waar met een ongeveer 2 à 3-vou
dige hoeveelheid zand gemengd gedurende 2 
uren te drogen op het waterbad en daarna 
gedurende een half uur bij 102-105 °C. 
H et gewichtsverlies word t als water aange
merkt. 

De bepaling van het gehalte aan melkzuur 
geschiedt d,oor de bepaling van den zuurte
graad en dezen te herleiden op melkzuur. 

De bepaling van het gehalte aan melk
suiker geschiedt, als aangegeven in deze me
thoden onder I sub 8. 

Het gehalte aan zetmeelhoudende grond
stoffen van weipap wordt berekend door het 
gehalte aan droge stof te verminderen met 
de som van drie vierden van het gehalte aan 
melkzuur en 9/7 maal het gehalte aan lactose 
en het aldus verkregen getal te vermenigvul
digen met 100/85. 

LIJST YAN REAGENTIA. 

*Aether. 
Soortelijk gewicht 0,720. 
Kookpunt 34,5- 35 °C. 

Ammonia, sterke. 
Soortelijk gewicht 0,910. 

Amylalcohol. 
Soortelijk gewicht 0,815. 
K ookpunt 12<r-132 •c. 
Azijnzuur. 
Soortelijk gewicht 1,028 (3½ N.), 

• Bul f er-phenylphosphaatoplossing. 
1,09 dinatrium--phenylphosphaat en n,54 

g n atrium- diaethylbarbituurzuur (veronaal
natrium) worden met water tot 1 1 opgelost, 
waarna nog 5 cm3 chloroform worden toege
v oegd. DellC oplossing dient in de ijskast te 
worden bewaard. 

Ook kan gebruik worden gemaakt van buf
fertabletten, die bovengenoemde chemica
liën, chloroform uitgezonderd, in zoodanige 
hoeveelheid bevatten, dat 1 tablet moet wor
den opgelost in 50 cm3 water. Menvoegthier
aan dan nog enkele druppels chloroform ter 
conserveering toe. 

Ferrichloride. 
Een oplossing van 9 g gekristalliseerd F eCl3 

6H20 in water tot 100 cm3 (N) . 

Kalkmelk. 
Calciumhydroxide in water verdeeld. 
M ethyleenb/auwoplossing. 
5 cm3 eener verzadigde oplossing van me

thyleenblauw (C15H1fiN3SCl) 2ZnCl2H20 in 
spiritus worden vermengd met 195 cm3 wa
ter. 

N atriumhexametaphosphaatop/ossing. 
E en oplossing van 4,5 g natriumhexame

taphosphaat (NaP03) 6 met 95,5 g water. 
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Natriumcarbonaatoplossing. 
Een oplossing van 14 g watervrij natrium

carbonaat (Na2CO3) met 86 g water. 
Natronloog. 
Een oplossing van 16,0 g NaOH in water 

tot 100 cm3 (4 N). 
Petroleumaether. 
Moet destilleeren beneden 60 °C. Worden 

50 cm3 gemengd met 10 g vaste paraffine, en 
de petroleumaether op het kokend waterbad 
verdampt, dan mag de paraffine geen weeg
bare gewichtvermeerdering ondergaan. 

Phenolphtaleïen. 
voor de bepaling van den zuurtegraad: 

Een oplossing van 2 g phenolphthaleïen in 
verdunden spiritus tot 100 cm3. 

*Reagens Folin-Ciocaltue. 
100 g natriumwolframaat (Na2WO4.2H2O) 

en 25 g natriummolybdaat (Na2MoO4.2 ll2O) 
worden opgelost in 700 cm3 gedestilleerd wa
ter in een kookkolf, welke door middel van 
een slijpstuk aan een terugvloeikoeler k an 
worden verbonden. Na toevoeging van 50 
cm3 phosphorzuur van 85 pct., 100 cm3 zout.. 
zuur van 38 pct. en enkele korreltjes puim
steen wordt zachtjes gedurende 10 uur met 
koeler gekookt. Na afkoeling worden 150 g 
lithiumsulfaat, 50 cm3 water en 4 à 6 druppels 
v loeibaar bromium toegevoegd en zonder 
koeler l'.5 minuten gekookt, ten einde de 
overmaat bromium te verwijderen. Na af
koeling wordt de vloeistof in een maatkolf 
van 1 1 overgebracht, met water aangevuld 
en gefiltreerd. De vloeistof moet een goud
gele kleur hebben en dient koel te worden 
bewaard. 

*Reagens Folin-Ciocaltue, verdund. 
I volume van het reagens Folin- Ciocaltue 

wordt vermeng met 2 volumina natrium
hexametaphosphaatoplossing. Dit verdunde 
reagens dient niet langer dan 14 dagen te 
worden bewaard. 

Spiritus, verdunde. 
Mengsel van aethylalcohol en water, dat 

in 100 volumina 70 volumina alcohol bevat. 
Soortelijk gewicht 0,890. 

Spiritus. 
Mengsel van aethylalcohol en water, dat in 

100 volumina go volumina alcohol bevat. 
Soortelijk gewicht 0,834. 

Stannochloride. 
100 g SnCl2. 2 H 2O worden opgelost in 

zoutzuur 12 N tot 1000 cm3; den volgenden 
dag wordt de vloeistof met I g glaspoeder 
geschud, daarna laat men bezinken en 
schenkt helder af. 

*Storchs reagens. 
Een oplossing van 2 g zoutzure p. pheny

lendiamine in water tot 100 cm3. Versch 
bereiden, zoo noodig ontkleuren met kool
poeder. 

Zetmeeloplossing. 
Een mengsel van 10 g oplosbaar zetmeel 

met 10 mg kwikiodide en 30 cm3 water wordt 
gevoegd bij I liter kokend water. Dit meng
sel wordt 3 minuten juist aan de kook ge
houden. 
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Vanadine-zwavelzuur. 
Een oplossing van I pct. vanadinezuur in 

verdund zwavelzuur (4N), ber;id door zoo 
lang te koken tot een heldere, lichtgroen ge
kleurde oplossing is verkregen. 

Waterstof peroxydeoplossing. 
Een neutrale oplossing van H2O2 in water, 

die 0,5 pct. H 2O2 bevat. 
Zoutzuur, sterk. 
Soortelij k gewicht 1,186-1,190 (12 N). 
Zoutzuur. 
Soortelijk gewicht 1,130 (8 N). 
Zwavelzuur. 
94-g6 pct. H2SO4. Soortelijk gewicht 

1,837-1,840. 
Zwavelzuur ( Gerber ). 
9o-g1 pct. H 2SO4. Soo,:telijk gewicht 

1,820--1,825. 
Zwavelzuur, verdund. 
Soortelijk gewicht 1,125 (4 N). 

* Buiten invloed van het l icht te bewaren. 

LIJST VA..t-V TITERVLOEISTOFFEN. 
¼ Norrnaa/ Loog. 
Een koolzuurvrije oplossing van kalium

hydroxyde of natriumhydroxyde in zooveel 
water dan 20 cm3 der oplossing 50 cm3 1/10 
N oxaalzuur ter neutralisatie vereischen. 
Koperproelvocht volgens Luff-Schoorl. 

25 g kopersulfaat (CuSO4. 5 H2O), zoo 
goed mogelijk ijzervrij, worden opgelost in 
100 cm3 water, 50 g citroenzuur (CGH sO7. 
H2O) in 50 cm3 water, en 388 g zuivere soda 
(Na2CO3.10H2O) worden door mengen met 
300 à 400 cm3 kokend water in oplossing ge
bracht. De citroenzuuroplosing WO(dt onder 
voorzichtig omschudden in de afgekoelde 
sodaoplossing geschonken en bij het aldus 
verkregen mengsel de oplossing van koper
sulfaat gevoegd, waarna wordt afgekoeld en 
aangevuld tot I 1. Van een eventueel ont
stane troebeling wordt na I dag staan afge
schonken of afgefiltreerd. 

Ter controle der alkaliteit worden 10 cm3 
tot 100 cm3 verdund en 10 cm3 dezer ver
dunde oplossing, na toevoeging van 25 cm3 
zoutzuur 1/xo N, gedurende I uur in open 
kolf op het waterbad verwarmd, waarbij zorg 
wordt gedragen, dat het volume der v loei
stof niet merkbaar verandert. Na afkoeling 
wordt met 1/10 N kali terug getit reerd, met 
behulp van phenolphtaleïen als indicator, 
waarbij 6 cm3 1/10 N alkal i moeten noodig 
zijn. 

z/zo Normaal Natriumthiosullaat. 
Een oplossing in water , welke 24·,805 g 

Na2S2O3.5H2O per 1 bevat. 

LI.JST VAN VOEDINGSBODEMS. 

Zure bouillon (niet geneutraliseerde bouil
lon). 

500 g fijngemalen en geschaafd vetvrij 
rundvleesch worden met I fiter (leiding-) 
water gedurende 12 tot 24 uur bij lage tem
peratuur uitgetrokken; de vloeistof wordt 
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gefiltreerd of gecoleerd, bedeeld met 10 g 
pepton en 5 g keukenzout, gekookt en, na 
bekoeling, a~ngevuld tot 1 liter, de bouillon 
wordt gefiltreerd totdat zij helder is en ten 
minste tweemaal, op achtereenvolgende da
gen, telkens gedurende ½ uur, gesteriliseerd. 

Alkalische bouillon. 
500 g fijngehakte of geschaafd vetvrij 

rundvleesch worden met 1 liter (leiding-) 
water gedurende 12 tot 24 uur bij lage tem
peratuur uitgetrokken; de vloeistof wordt ge
filtreerd of gecoleerd, bedeeld met 10 g pep
ton en 5 g keukenzout, gekookt en na be-
koeling, aangevuld tot 1 liter. ' 

De bouillon wordt zwak alkalisch gemaakt 
tegenover phenolphthaleien, gedurende ¼ 
tot ½ uur gekookt, gefiltreerd en de reactie 
gecorrigeerd; deze bewerkingen worden her
haald totdat het afgekoelde filtraat helder en 
~ak alkalisch tegenover phenÓlphthaleïen 
1s. De verkregen alkalische bouillon wordt 
bedeeld met 2,0 cm3 N zoutzuur en ten 
minste tweemaal, pp achtereenvolgend~ da
gen, telkens gedurende ½ uur in het stoom
bad gesteriliseerd of wel eenmaal gedurende 
½ uur, bij no °C gesteriliseerd. In het laat
ste geval moet v66r het filtreeren ook tot 
no °C zijn verhit. 

Alkalische bouillongelatine. 
500 g fijngehakt of geschaafd vetvrij 

rundvleesch worden met 1 liter (leiding-) 
water gedurende 12 tot 24 uur bij lage tem
peratuur uitgetrokken; de vloeistof wordt ge. 
filtreerd of gecoleerd, bedeeld met 10 g pep
ton en 5 g keukenzout en 120 g gelatine, ver
warmd tot de gelatine geheel is opgelost 
zwak alkalisch gemaakt tegenover phenolph~ 
thaleïen, afgekoeld tot op ongeveer 50 •c, 
~edeeld met kippeneiwit, gedurende I uur 
m het stoombad verhit en gefiltreeerd. De 
laatste bewerking wordt, zoo noodig, her
haald totdat de bouillongelatine ook na af
koeling helder is. De reactie wordt zoo noo
d_ig gecorrigeerd. De alkalische bouillongela
tine wordt bedeeld met 2 ,0 cm3 N zoutzuur 
en in hoeveelheden van 10--20 cm3 op ; 
achtereenvolgende dagen, telkens gedurende 
10 minuten, in het stoombad gesteriliseerd. 

Alkalische boui//on-aAar, 
500 g fijngehakt of geschaafd vetvrij rund

vleesch worden met I liter (leiding-)water 
gedurende u tot 24 uur bij lage tempera
tuur uitgetrokken; de vloeistof wordt gefil
treerd of gecoleerd, bedeeld aanvankelijk met 
15 g fijngeknipt agar-agar en na 2 uren met 
10 g pepton en 5 g keukenzout, vervolgens 
zwak a lkalisch gemaakt tegenover phenolph
thaleïen, in het stoombad gedurende ¼-½ 
uur gekookt en, met behulp v.an een warm
watertrechter, gefiltreerd. De reactie wordt 
zoo noodig gecorrigeerd. De alkalische bouîl
lon-agar wordt bedeeld met 2,0 cm3 N zout
zuur en daarna ten minste tweemaal op 
achtereenvolgende dagen, telkens gedurende 
½ uur, in het stoombad gesteriliseerd, of 
wel eenmaal, gedurende ½ uur, bij no •c 
gesteriliseerd. In het laatste geval moet vóór 
het filtreeren ook tot 110 •c zijn verhit. 
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Conradi-Driga/ski's agar, 
I . In 2 liter gewonen, alkalischen bouil

lon met 1 % pepton en 0,5 % keukenzout, 20 

gram nutrose oplossen. Daarna worden 60 g. 
(3 'Jo) agar opgelost door in de autoclaaf 1 

uur op 100 °C te verwarmen. Hierna filtree
rcn, weer alkalisch maken en tot 2 liter aan
vullen. 

II. 300 cm3 lakmoesoplossing 10 minuten 
koken, dan, na toevoeging van 30 g lactose, 
nog eens 15 minuten koken, laten bezinken 
en afschenken. Vervolgens worden I en II 
gemengd en zwak alkalisch gemaakt. 

III. 6 cm3 steriele 10 % soda-oplossing 
en 20 cm3 van een oplossing van 0,1 g kris
talviolet op 100 cm3 gesteriliseerd gedestil
leerd water worden gemengd. Aan het meng
sel van I en II wordt nu III toegevoegd, ter
wijl beide vloeistoffen nog warm zijn, Alles 
wordt ten slotte verdeeld over buizen en kolf
jes en wel in elk 20--30 cm3 en gesteriliseerd 
op IIO ·c gedurende 20 minuten. 

Voor het gebruik wordt de agar opgesmol
ten en. worden er platen van gegoten, welke 
men geopend bij 35 °C laat uitdampen en 
eerst daarna sluit. 

Door uitzaaien van colibacillen en typhus
bacillen gaat men na of de voedingsbodem 
_gevoelig is. 

Endo-agar. 
1. Men maakt eerst 2 liter gewonen, al

kalischen bouillon met 1 % pepton en 0,5 % 
keukenzout en lost hierin op 60 g (3 %> agar 
neutraliseert tegenover lakmoes en voegt da~ 
10 cm:i 10 % sodaoplossing toe. 

II. Hierna worden 20 g melksuiker in 50 

cm3 10 % waterige oplossing van natrium
sulfiet (versch bereid) en 10 cm3 10 % alco
holische fuchsineoplossing opgelost. I en II 
worden gemengd. 

De kleur van den voedingsbodem moet, 
als deze afgekoeld is, zeer licht rose zijn, 

Men gaat na, door uitzaaien van coli
bacillen, of de voedingsbodem goed is. De 
kolonies hiervan-moeten donkerrood zijn door 
de fuchsine, die zij in vrijheid stellen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 13 Fe
bruari 1929 (Staatsblad no. 43) , zooals dit is 
gewijzigd. 

Behoort bij Koninklijk besluit van II Ja
nuari 1947, (Staatsblad no. H 16). 

Mij bekend, 
De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

s. J[ 17 

14 Januari 1947. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad der ge
m eente Assen, d.d. 19 D ecember 1946, 
houdende vaststelling van een verorde
ning tot aanvulling van de Algemeene 
Politieverordening dier gemeente. 

Geschorst tot z December 1947, 



:29 

S. H 18 

14 Januari z947. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Bijzonder Gratie-advies
besluit (Staatsblad 1943 No. D 64). 

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

Justitie van den :a3sten October 1946, 6de 
Afdeeling, No. 15:a9; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
x:a November 1946, No. 14); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 November 1946, 
6de Afdeeling, No. 1474; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1, H et Bijzonder Gratie-adviesbe

sluit (Kon inklijk besluit van 2:a D ecember 
1943, Staatsblad No. D 64) wordt gewijzigd 
als volgt: 

I. 
1. Aan het slot van artikel 2, tweede lid, 

vervallen de woorden: ,, , die dit in het eerste 
geval in eene algemeene vergadering vast
-stelt." en wordt een volzin toegevoegd, lui
dende: 

,,In het eerste geval wordt het advies vast
gesteld door een kamer, aangevuld met zoo
veel leden als de president mocht aanwijzen." 

:a. Artikel 3, tweede lid, wordt gelezen iys 
volgt: 

,,2. Indien het verzoek strekt tot het be
komen van gratie van de doodstraf, wordt 
dat advies vastgesteld door de K amer, die 
de straf heeft opgelegd, aangevuld met zoo
veel leden als de president mocht aanwijzen." 

II. 
Na artikel 6 wordt een nieuw artikel 6a 

ingevoegd, luidende: 
,,Art. 6a. 1. Voor de werking van dit be

sluit blijft het bepaalde in artikel 8, eerste 
en tweede lid, van het Gratiebesluit buiten 
toepassing. 

:a. Het in artikel 6 van dat besluit be
doelde verslag bevat een nauwkeurige aan
wijzing van de namen, den leeftijd en de 
woonplaats van den veroordeelde, van de 
qualificatie van het strafbare feit, van den 
dag, waarop en den rechter door wien de 
straf is opgelegd, van reeds verleende vJr
mindering of verwisseling van stra f, van den 
dag waarop iedere opgelegde straf is inge
gaan en zal eindigen, alsmede een opgave 
van de omstandigheden, die op de beoordce
ling van invloed kunnen zijn. Bij het verslag 
worden gevoegd alle zoodanige bescheiden 
als ter toelichting dienstig worden geacht." 

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

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

Amsterdam, den 14den J anuari 1947. 
WILHELMINA. 

De Mir,. v. Justitie, J. H. VAN M AARSEVEEN. 

(Uit~g. z7 J anuari z947.) 
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rs J BT}u_ari z947. BESLUIT, houdende wij
z,gmg van het reglement voor de stuur
liedenexamens. 

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

Scheepvaart en van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van :a3 Maart 1946, No. 
45!6o, Afdee~ng Zeemanszaken en Veilig
he1dsvoorschnften en No. 8263, Afdeeling 
Nijverheidsonderwijs ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, de 
tijdens den oorlog uitgevaardigde bijzondere 
maatregelen gedeeltelijk te doen vervallen 
en enkele wijzigingen aan te brengen in het 
reglement voor de stuurliedenexamens; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
den 9den Juli 1946 No. u); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nisters van Verkeer en van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen van 23 November 
1946, No. 87335 Directoraat-Generaal van 
Scheepvaart; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Onze besluiten van 21 Mei 

194:a, Staatsblad No. C 38 en van :a8 Mei 
1942, S taatsblad No. C 43, zoomede het be
sluit van de Secretarissen-Generaal van Wa
terstaat en van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen van :a3 October 1940 voor zoo
veel betreft het reglement voor de stuurlie
denexamens, worden ingetrokken. 

:a. De voorloopige schorsing, bedoeld in 
artikel 15, eerste lid, van het Besluit Be
zettingsmaatregelen, wordt geacht nimmer te 
hebben gegolden ten aanzien van de werking 
van het in het eerste lid bedoelde besluit 
van 23 October 1940, voor zoover betreft 
het aldaar bedoelde gedeelte. 

2, Het reglement voor de stuurlieden- ~ 
examens wordt als volgt gewijzigd en aan
gevuld: 

a. In artikel 6, lid 1, onder e, wordt aan 
het slot de kommapunt veranderd in een 
komma en wordt toegevoegd "dan wel voor 
het 1e gedeelte van het examen ter verkrij
ging van het diploma a ls tweede- onder
scheidenlijk als eerste stuurman voor de 
groote handelsvaart, het diploma als derde
onderscheidenlijk a ls tweede stuurman voor 
de groote handelsvaart en voor het :ae ge
deelte van die examens het bewijs, dat het 
1e gedeel11e met voldoenden uitslag is afge
legd." 

b. Aan artikel 6, lid 2, wordt aan het 
slot toegevoegd: ,,Indien het examen ter ver
krijging van een van de diploma's als tweede
of als eerste stuurman voor de groote han
delsvaart in twee gedeelten wordt afgelegd, 
zal voor elk gedeelte de helft verschuldigd 
zijn." 

c. In artikel 7, lid 3, wordt na het woord 
"handelsvaart" ingelascht: ,,of bij het eerste 
gedeelte daarvan". 

d. Artikel 7, lid s, wordt gelezen als 
volgt: 

" 5. Is het examen of een eerste gedeelte 
daarvan met voldoenden uitslag afgelegd, 
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dan wordt de n examinandus het verlangde 
diploma onderscheidenlijk het bewijsstuk, als 
bedoeld in artikel 6, lid 1, onder e, uitge
reikt." 

e. Aan artikel 7 wordt een nieuw lid 8 
toegevoegd luidende: . 

,,8. Een duplicaat van een uitgereikt di
ploma of van het bewii,s, bedoeld in artikel 6, 
lid 1, onder e, wordt slechts afgegeven indien 
belanghebbende aannemelijk kan maken, dat 
het oorspronkelijke diploma of bewijs ver
loren is geraakt. Voor een duplicaat is een 
bedrag van f 2.50 verschuldigd ten bate van 
's Rijks schatkist, tenzij het oorspronkelijke 
diploma of bewijs verloren is gegaan tenge

volge van een oorlogsdaad of van een scheeps
ramp." 

3. Bijlage I van het reglement wordt als 
volgt gewijzigd en aangevuld: 

a. Na artikel 1 wordt ingelascht een 
nieuw artikel 1bis, luidende: 

,,Art. 1bis. I ndien een candidaat tenge
volge van bij20ndere omstandigheden niet in 
de gelegenheid is geweest zich aan het exa
men ter verkrijging van het diploma als 
derde- onderscheidenlijk als tweede stuur
man voor de groote handelsvaart te onder
werpen dadelijk nadat hij den voor dat exa
men vereischten diensttijd had volbracht, 
kan, zulks ter beoordeeling van den voorzit
ter van de Commissie voor de Stuurlieden
examens, de daarenboven behaalde dienst
tijd voor zoover die overeenkomst met dien, 
vereischt om te worden toegelaten tot het 
examen voor het diploma als tweede- onder
scheidenlijk als eerste stuurman voor de 
groote handelsvaart, als zoodanig in rekening 
worden gebracht." 

b. Aan het slot van artikel 3, onder b, 
wordt de punt vervangen door een komma en 
wordt daarna toegevoegd: 

"mits deze schepen gedurende het t ijdvak 
10 Mei 1940-1 Augustus 1945 niet hebben 
gevaren voor een mogendheid, waarmede het 
Koninkrijk in oorlog was." 

c. Het eerste lid van artikel 4 wordt ge
lezen als vol(ct: 

"Met inachtneming van het bepaalde in 
het derde lid wordt tijd, doorgebracht op 
varende schepen der Koninklijke Marine, als · 
diensttijd beschouwd, mits de cahdidaat in 
het bezit is van een verklaring, geteekend 
door den commandant van den bodem, waar
op hij dient of gediend heeft, • aruit ten 
genoege van den voorzitter b lijkt, dat hij tot 
tevredenheid werkzaam is geweest in een 
positie, welke voldoende overeenkomt met 
die, in welke de diensttijd krachtens artikel 1 
van deze bijlage moet zijn doorgebracht om 
tot het betreffende examen te worden toe
gelaten." 

4. In bijlage II van het reglement worden 
de navolgende wijzigingen aangebracht: 

a. Diploma als tweede stuurman voor dt> 
groote handelsvaart. 

Tusschen "Uitgewerkt programma ( 1) 
(2)" en "1*) Engel!>che taal" wordt ge
plaatst: ,,xe gedeelte". 

De onderdeelen -~ en 6 worden genummerd 
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8 en 9; de onderdeelen 7*), 8*) en 9*) wor
den genummerd 5*), 6*) en 7*). 

Tusschen de onderdeelen 7*) (nieuw) en 
8 (nieuw) wordt ingelascht: ,,2e gedeelte". 

In het hoofd van onderdeel 5*) (nieuw) 
vervalt het woord "andere". 

b. Diploma eerste stuurman voor de 
groote handelsvaart. 

Tusschen "Uitgewerkt programma (1) 
(2)" e n "1*) Engelsche taal"wordt geplaatst: 
,,1e gedeelte". 

De onderdeelen 4 en 5 worden genummerd 
8 en 9; de onderdeelen 6*), 7*), 8*) en 9*) 
worden genummerd 4*), 5*), 6*) en 7*). 

In het hoofd van onderdeel 4*) (nieuw) 
vervalt het woord "andere". 

Tusschen de onderdeelen 7*) (nieuw) en 
8 (nieuw) wordt ingelascht: ,,2e gedeelte". 

Onze Ministers van Verkeer en van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen zijn be
last met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Amsterdam, den 15den Januari 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Verkeer, H . Vos. 
De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 3z Januari z947.) 

S. H 20 
15 Januari 1947. BESLUIT, houdende wij

ziging van het reglement voor de ma
chinistenexamens. 

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

Scheepvaart en van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 23 Maart 1946 No. 451:60 
Afdeeling Zeemanszaken en Veiligheidsvoor- . 
schriften en No. 8263 Afdeeling Nijverheids
onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de 
tijdens den oorlog uitgevaardigde bijzondere 
maatregelen gedeel telijk te doen vervallen 
en enkele wijzigingen aan te brengen in het 
reglement voor de machinistenexamens; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
den 9den Juli 1946 No. n); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nisters van Verkeer e n van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen van 28 November 
1946, No. 87335 Dire<!toraat-Generaal van 
Scheepvaart; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Onze besluiten van 21 Mei 

1942, Staatsblad No. C 38 en van 28 Mei 
1942, Staatsblad No. C 43, zoomede het be
sluit van de Secretarissen-Generaal van Wa
terstaat en van Onderwijs, K unsten en We
tenschappen van 23 October 1940, voor zoo
veel betreft het reglement voor de machinis
tenexamens, worden ingetrokken. 

2. De voorloopige schorsing, bedoeld in 
artikel 15, eerste lid, van het Besluit Be
zettingsn;iaatregelen, wordt geacht nimmer 
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te hebben gegolden ten aanzien van de wer
king van het in het eerste lid bedoeld be
sluit van 23 October 1940, voorzoover betreft 
het aldaar bedoelde gedeelte. 

2. H et reglement voor de machinisten
examens wordt als volgt gewijzigd en aan
gevuld: 

a. In artikel 6, lid 1, onder e, wordt aan 
het slot ,, , " vervangen door een punt. Dit 
onderdeel wordt aangevuld met: 

"Het bewijsstuk waaruit blijkt, dat het 
eerste gedeelte van het examen ter verkrij
ging van het diploma B als scheepswerktuig
kundige met goed gevolg is afgelegd, geeft 
het recht aansluitend examen af te leggen 
in de onderdeelen van het programma voor 
het eerste gedeelte van het examen ter ver
krijging van het diplom.., C als scheepswerk
tuigkundige, als aangegeven in bijlage Il. Bij 
gunstigen uitslag van dit examen wordt dit 
op bedoeld bewijsstuk aangeteekend." 

/1,. Artikel 6, lid x, wordt aangevuld met 
een nieuw onderdeel i, luidende: ,,voor het 
examen ter verkrijging van het voorloopig 
diploma als scheepswerktuigkundige, als as
sistent-scheepswerktuigkundige of als motor
drijver, indien gegadigde een cursus voor 
scheepswerktuigkundige of voor motordrijver 
en/of een ambachtsschool geheel heeft door
loopen, de rapporten van het laatste school
jaar." 

c. Artikel 6, lid 2, wordt aangevuld met 
een alinea luidende: 

"Indien in de onderdeelen van het eerste 
gedeelte van het examen ter verkrijging van 
het diploma C als scheepswerktuigkundige, 
als aangegeven in bijlage II, afzonderlijk 
examen wordt afgelegd, is het examengeld 
voor het eerste gedeelte van dit examen 
vastgesteld, eerst verschuldigd wanneer het 
examen in de overige onderdeelen wordt aan
gevraagd." 

d. In artikel 7, lid 3, vervalt de tweede 
alinea. Aan het slot van dit Jid wordt toe
gevoegd: 

"Wordt het ic gedeelte van het examen 
ter verkrijging van het diploma C als 
scheepswerktuigkundige in tweeën afgelegd, 
dan wordt geen herexamen toegestaan. 

Eveneens kan bij het afleggen van het 
examen ter verkrijging van het voorloopig 
diploma als scheepswerktuigkundige en het 
diploma als assistent-scheepswerktuigkun
dige worden toegestaan. dat in ten hoogste 
twee onderdeelen en van het diploma A als 
scheepswerktuigkundige in het onderdeel, als 
aangegeven in bijlage Il, herexamen wordt 
afgelegd. 

De hierbedoeldc herexamens mogen eerst 
drie maanden na de toestemming en moeten 
binnen twaalf maanden na de toestemmiog 
daartoe worden afgelegd. Niet afleggen van 
het herexamen wordt gelijkgesteld met af
leggen met onvoldoenden uitslag. 

Indien een herexamen een onvoldoenden 
uitslag heeft, wordt het gehecle examen als 
onvoldoerrt'le beschouwd." 

c. Aan artikel 7 wordt een nieuw lid 10 
toegevoegd, luidende: 
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,,10. Een duplicaat van een uitgereikt di
ploma of van het bewijs, bedoeld in artikel 6, 
lid x, onder e wordt slechts afgegeven indien 
belanghebbende aannemelijk kan maken, dat 
het oorspronkelijke diploma of bewijs ver
loren is geraakt. Voor een duplicaat is een 
bedrag van f 2.50 verschuldigd ten bate van 
's Rijks schatkist, tenzij het oorspronkeliike 
diploma of bewijs verloren is gegaan tenge

volge van een oorlogsdaad of van een scheeps_ 
ramp." 

3. Bijlage I van het reglement wordt als 
volgt gewijzigd en aangevuld: 

a. Na artikel 1 wordt ingclascht een 
nieuw artikel zbis, luidende: 

,,Art. ibis. Indien een candidaat tenge
volge van bijzondere omstandigheden niet in 
de gelegenheid is geweest zich aan een der in 
artikel x, onder a , b en c bedoelde examens 
te onderwerpen dadelijk nadat hij den voor 
dat examen vereischten diensttijd of werk
tijd had volbracht, kan, zulks ter beoordee
ling van den voorzitter van de commissie 
voor de machinistenexamens, de daarenbo
ven behaalden diensttijd, voor zoover die 
.overeenkomt met dien, vereischt om te wor
den toegelaten tot . het examen voor den 
eerstvolgenden hoogeren rang, als zoodanig 
in rekening worden gebracht." 

b. In artikel 3 wordt het bestaande lid 
genummerd x. 

Het onderdeel b wordt gelezen als volgt: 
"b. Op overeenkomstige schepen varende 

onder vreemde vlag, mits deze schepen ge
durende het tijdvak 10 Mei 1940--1 Augus
tus 1945 niet hebben gevaren voor een mo
gendheid, waarmede het Koninkrijk in oorloi, 
was." 

Het onderdeel d vervalt. 
Een nieuw lid 2 wordt toegevoegd, luiden

de: 
,,Als werk- en diensttijd zal eveneens gel

den de tijd in dienst doorgebracht op varen
de schepen der Koninklijke Marine, mits de 
candidaat in het bezit is van een verklaring, 
geteekend door den commandant van den 
bodem, waarop hij dient of gediend heeft, 
waaruit ten genoegen van den voorzitter 
blijkt, dat hij tot tevredenheid werkzaam is 
geweest in de machinekamer in een positie, 
welke voldoende overeenkomt met die, in 
welke de werk- en diensttijd krachtens arti
kel I van deze bijlage moet zijn doorgebracht 
om tot het betreffende examen te worden 
toegelaten." 

4. In bijlage II van het reglement worden 
de navolgende wijzigingen aangebracht: 

a. Voorloopig diploma als scheepswerk
tuigkundige. 

De noot bij het uitgewerkte programma 
wordt aangevulr -net: 

"In de onderdeelen, gemerkt met *, kan 
herexamen worden afgenomen." 

De onderdeelen 4, 5, 6, 7 en 8 worden ge
merkt met een *· In onderdeel 3a wordt 
"beginsel van capillaire werking" vervangen 
door "begrip van capillaire werking." 

b. Diploma als assistent-scheepswerk
tuigkundige. 
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De noot bij het uitgewerkte programma 
wordt aangevuld met: 

,,In de onderdeelen, gemerkt met een * 
kan herexamen worden afgenomen." 

De onderdeelen 8, 9, 10, II en 12 worden 
gemerkt met een *. In onderdeel sa wordt 
"beginsel van capillaire werking" vervangen 
door "begrip van capillaire werking". 

c. Diploma A als scheepswerktuigkun
dige. 

De noot bij het uitgewerkte programma 
wordt aangevuld met: 

"In onderdeel ::i kan herexamen worden 
afgenomen." 

Het onderdeel 7 Electrotechniek wordt ge
lezen als volgt: 

"Eenige kennis van de inrichting, werking 
en practische behandeling van gelijkstroom
dynamo's en -motoren en van het onderhoud 
van de lichtleiding". 

d. Diploqia B als scheepswerktuigkun
dige. 

In noot 1 vervalt het gedeelte: ,,Eveneens 
is herexamen mogelijk in onderdeel 3 van het 
::ie gedeelte, indien in onderdeel 4 alleen 
mondeling is geëxamineerd." , 

In het eerste gedeelte vervalt achter "Wis
kunde": ,,(met inbegrip van projectieleer)". 

Onderdeel s*) vervalt, de onderdeelen 6*). 
7*) en 8*) worden genummerd s*), 6*) en 
7*). 

In het tweede gedeelte wordt in onderdeel 
::i achter "Werktuigbouwkundig teekenen" 
toegevoegd: ,,en wiskunde (projectieleer)", 
terwijl aan het slot van dit onderdeel wordt 
toegevoegd: ,,Het maken van uitslagen van 
eenvoudige lichamen. zooals deze toepassing 
vinden bij het werktuigbouwkundig teeke
nen." 

Achter onderdeel 2*) wordt een noot 1 ) 

geplaatst. Onderaan wordt ge.plaatst: ,,1) De 
examinandus, die in het bezit is van het di
ploma Als assistent-scheepswerktuigkundige, 
is van het examen in wiskunde (projectie
leer) vrijgesteld." 

In onderdeel 6*) Hulpwerktuigen, wordt 
na de woorden "de aan boord" ingelascht 
,,van Nederlandsche koopvaardijschepen." 

e. Diploma C als scheepswerktuigkun
dige. 

In noot 1 vervalt het gedeelte "Eveneens 
is herexamen mogelijk in onderdeel 2 van 
het 2e gedeelte, indien in onderdeel 3 alleen 
mondeling is geëxamineerd." 

Aan het slot van noot 1 wordt toegevoegd: 
"D e onderdeelen 1*), 2*) en 3*) worden 
aangewezen als onderdeelen, bedoeld in het 
s lot van artikel 6, lid 1, onder e, van het 
reglement. 

Onderdeel 1*) van het 2e gedeelte wordt 
onderdeel 6*) van het 1c gedeelte. 

De onderdeelen 2 tot en met 6 van het 2e 
gedeelte worden genummerd 1 tot en met 5. 

I n onderdeel 1*) van het ie gedeelte ver
vallen de woorden "wet van Van der Waals." 

In onderdeel 2*) van dit gedeelte verval
len de woorden: ,,enkelvoudige slinger; sa
mengestelde slinger" en wordt "wrijving bij 
takels" vervangen door: ,,wrijving bij de 
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losse en de vaste katrol." 
Aan het slot van onderdeel 3*) van het 

ie gedeelte wordt toegevoegd: 
,,Een lijst met de formules van traag

heids- en weerstandsmomenten wordt zoo 
noodig verstrekt." 

Onze Ministers van Verkeer en van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen zijn be
last met de uitvoering van dit besluit, h~t
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Amsterdam, den 15den Januari 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Verkeer, H. Vos. 
De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitt,eg. 31 Januari 1947.) 

S. H 21 

16 januari 1947. WET tot wijziging van de 
Veewet. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 339. 
Hand. Il 46/47, bladz. 1073. 
Bijl. Hand. 1 46/47, 339. 
Hand. 1 46/47, bladz. 145. 

Wij WILHELMINA,enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, bepalingen vast te 
stellen tot wijziging van de Veewet en daar
bij tevens het besluit van den Secretaris
Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij tot wijziging van de Vee
wet, van 16 Februari 1943 (Nederlandsche 
Staatscourant 1943, no. 32). welk besluit 
thans voorloopig is geschorst, te doen ver
vallen. 

Zoo is het,datWij,den Raad vanState,enz. 
Art. 1. In de Veewet worden de navol

gende wijzigingen aangebracht: 
I. Achter artikel -5 wordt ingevoegd een 

nieuw artikel, luidende: 
"Art. 5bis. Degene, die voornemens is 

een keuring of tentoonstelling te houden dan 
wel op soortgelijke wijze vee, honden of kat
ten bijeen te brengen, is verplicht: 

a. van dit voornemen tenminste acht da
gen van te voren kennis te geven aan het 
districtshoofd van den Veeartsenijkundigen 
Dienst; 

b. de dieren, alvorens deze toe te laten, 
bij de plaats van aanvoer op zijn kosten vee
artsenijkundig te laten onderzoeken door één 
of meer, door het districtshoofd van den 
Veeartsenijkundigen Dienst, daartoe aange
wezen veeartsen. 

Van het bepaalde in het vorig lid onder b 
· kan door het districtshoofd van den Vee
artsenijkundigen Dienst ontheffing .worden 
verleend." 

II. Achter ärtikel 6 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel, luidende: 

" Art. 6bis. Voor zoover krachtens artikel 
6 geen andere voorschriften zijn gegeven, is 
de ondernemer van eenig middel van ver
voer verplicht zijn voertuigen. welke geregeld 
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worden gebruikt voor het vervoeren van vee, 
met de daarbij behoorende voorwerpen, rein 
te doen houden en minstens éénmaal per 
week grondig te doen schoonmaken en ont
smetten.'' 

III. Artikel 8 wordt gelezen als volgt: 
Art. 8. Onze met de zaken van den land

bouw belaste Minister geeft ten aanzien van 
inrichtingen, waar melk van vee van ver
schillende eigenaren wordt verwerkt, voor
schriften tot voorkoming van verspreiding 
van smetstof. 

IV. Artikel 9 wordt gelezen als volgt: 
"Art. 9. Door Onzen met de zaken van 

d en landbouw belasten Minister kan hetzij 
voor het geheele Rijk, hetzij voor bepaalde 
gedeelten daarvan, worden bevolen, dat het 
vee, dat door een bepaalde besmettelijke 
veeziekte kan worden aangetast, op de door 
hem te bepalen wijze voorbehoedend wordt 
behandeld en gemerkt of één van beide. 

Een ieder, wien zulks aangaat, is verplicht 
aap. de uitvoering van een bevel, als bedoeld 
in het vorig lid, zijn medewerking te ver
leenen. 

De kosten van het in het eerste lid be
doelde behandelen en merkeb. komen voor 
rekening van den eigenaar van het vee, voor 
zoover door Onzen met de zaken van den 
landbouw belasten Minister niet wordt be
paald, dat deze kosten geheel of gedeeltelijk 
uit 's R ijks kas worden betaald." 

V. Artikel 10 wordt gelezen als volgt: 
"Art. 10. Door Onzen met de zaken van 

den landbo1,1w belasten Minister kan, indien 
zulks naar zijn oordeel met het oog op be
smettingsgevaar noodzakelijk is, hetzij voor 
het geheele Rijk, hetzij voor bepaalde ge
deel ten daarvan, schorsing van veemarkten 
en sluiting van diergaarden en soortgelijke 
inrichtingen worden bevolen e n het houden 
van keuringen, tentoonstellingen e n verkoo
pingen, alsmede het op soortgelijke wijze 
bijeenbrengen van vee, honden of katten 
worden verboden." 

VI. In artikel 20 wordt na het bepaalde 
onder i ingevoegd een nieuwe alinea, luiden
de: 

.,j. het behandelen van dieren met se
rum, met smetstof of entstof of met beide, 
hetzij ten behoeve van simultaan enting, het
zij ter bespoediging van het verloop der 
2iekte;". 

VII. Achter artikel 21 wordt ingevoegd 
een nieuw artikel, luidende: 

,,Art. 2zbis. Een ieder, wien zulks aan
gaat, is verplicht te handelen overeenkomstig, 
respectievelijk zijn medewerking te verlee
nen aan de krachtens artikel 21 bevolen of 
genomen maatregelen". 

VIII. In het eerste lid van artikel 23 
worden na het woord "kenteekenen" inge-
1ascht de woorden "in voldoenden voorraad". 

IX. Achter artikel 24 wordt ingevoegd 
een nieuw artikel, luidende: 

"Art. 24bis. De toegang tot gebouwen of 
terreinen, waar een kenteeken is geplaatst, of 
door Onzen met de zaken van den landbouw 
belasten Minister aangewezen gedeelten 
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daarvan is verboden aan door hem aan te 
wijzen personen fJ groepen van personen. 

Van het in het vorige lid bepaalde wordt 
door den burgemeester op verzoek van den 
belanghebbende, ontheffing verleend, indien 
het districtshoofd van den Veeartsenijkundi
gen Dienst tegen deze ontheffing geen be
zwaar heeft, en, zoo noodig, onder de door 
dien ambtenaar te stellen voorwaarden." 

X. In artikel 27 worden de woorden "de 
artikelen 24 en 2.f' vervangen door de woor
den "de artikelen 24, 24bis en 2.-;". 

XI. Aan artikel 3 7 wordt toegevoegd een 
tweede lid, luidende: 

"Van het in het vorige lid bepaalde kan 
door den burgemeester ontheffing worden 
verleend, indien het districtshoofd van den 
Veeartsenijkundigen Dienst tegen deze ont
heffing geen bezwaar heeft, en, zoo noodig, 
ondèr de . door dien ambtenaar te stellen 
voorwaarden." 

XII. Artikel ~4 wordt gelezen als volgt: 
Schade, veroorzaakt door de toepassing 

van maatregelen als bedoeld in artikel 9, 18 
en 20 kan voor zoover deze niet uit hoofde 
van de artikelen 39 t/m 43 voor vergoeding 
in aanmerking komt, in bijzondere gevallen 
door Onzen met de zaken van den landbouw 
belasten Minister uit 's Rijks kas geheel of 
gedeeltelijk worden vergoed. 

XIII. In het eerste lid van artikel 78 
worden de woorden "in de artikelen 13, 17, 
24, eerste lid, 25, 35, eerste lid, .17, 52, 53 of 
70, of krachtens de artikelen 6, 8, 10, 11, 12, 
29, 33, 38, 45, 46, 48, 57, 60, 61, 63 of 69 
dezer wet" vervangen door de woorden: ,,in 
de artikelen 5bis, eerste lid, 6bis, 9, tweede 
lid, 13, 17, 21bis, 24, eerste lid, 24bis, eerste 
lid, 25, 35, eerste lid, 37, eerste lid, 52, 53 of 
70, of krachtens de artikelen 6, 8, 10, 11, 12, 

29, 33, 38, 45, 46, 48, 57, 60, 61, 63 of 69 
dezer wet". , 

XIV. Aan artikel 82 wordt toegevoegd 
een tweede lid, luidende: 

,.Het bepaalde in het eerste lid geldt niet, 
indien het districtshoofd van den Veeartsenij_ 
kundigen Dienst het in verdachten toestand 
brengen, met het oog op de veeartsen(jkun
dige v erzorging van het vee, uitdrukkelijk 
heeft goedgekeurd". 

XV. Achter artikel 85 wordt ingevoegd 
een nieuw artikel, luidende: 

"Art. 85bis. Indien een der feiten, bij 
deze wet strafbaar gesteld, wordt begaan 
door of vanwege een rechtspersoon, wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen hem, die tot het plegen van 
het feit opdracht gaf of die de feitelijke lei
ding had bij het verboden handelen of het 
nalaten". 

2. Het besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Landbouw en 
Visscherij tot wijziging van de Veewet, van 
16 Februari 1943, No. 1104, Afdeeling X, Di
rectie van den Landbouw (Nederlandsche 
Staatscourant 1943, J:',ro. 32) vervalt. 

3. Deze wet treedt in werki'ng op den 
dag na dien der dagteekening van het Staats
blad, waarin zij is geplaatst. 

3 
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Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Amsterdam9en 16den Januari 

1947. 
WILHELMINA. 

De Min . • van L., V. en V., S, L. MANSHOLT. 

(Uitgeg. 14 Februari 1947.) 

s. n 22 

16 Januari 1947. WET tot verlenging van 
den termijn, genoemd in artikel 21 van 
het Besluit herstel rechtsverkeer. 

Bijl. Hand. II 46/47, 306. 
Hand. II 46/47, bladz. 1076. 
Bijl. Hand. I 46/47, 306. 
Hand. I 46/47, bladz. 145. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is .den termijn, ge
noemd in artikel 21 van het Besluit herstel 
rechtsverkeer te verlengen; 

Overwegende, dat zich hier een geval voor -
doet van spoedeischenden aard, als voorzien 
in artikel 50 der Surinaamsche Staatsrege
ling en in artikel .50 der Curaçaosche Staats
regeling, waarin d e Staten van Suriname en 
de Staten van Curaçao niet kunnen worden 
gehoord; 

Zoo is het,datWij,den Raad vanState,enz. 
Art. 1. Artikel n van het Besluit herstel 

rechtsverkeer wordt gelezen: 
1. De bevoegdheden, in de volgende ar

tikelen van dit hoofdstuk aan den Raad toe
gekend, kunnen worden uitgeoefend op grond 
van een schriftelijk verzoek daartoe, door of 
namens een belanghebbende ingediend. 

2. De termijn binnen welken verzoek
schriften, als bedoeld in het eerste lid, moe
ten worden ingediend, wordt door den Raad 
vastgesteld en bekend gemaakt in de Neder
landsche Staatscourant. 

3. De den Raad in de volgende artikelen 
van dit hoofdstuk toegekende bevoegdheden 
kunnen ook ambtshalve, zelfs na afloop van 
den ingevolge het vorige lid vastgestelden 
termijn, door den Raad worden uitgeoefend. 

2. Deze wet is mede verbindend voor Ne
derlandsch-Indië , Suriname en Curaçao. 

3. Deze wet treedt i~werking op den dag 
harer afkondiging. Zij werkt terug tot 1 Sep
tember 1946. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Amsterdam, den 16den Januari 

1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Justitie, J. H . VAN MAARSEVEEN. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

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

De Min. v. Overz. Gebiedsd., J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. 28 Januari 1947.) 
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s. n 23 

16 Januari 1947. WET, houdende wettelijke 
voorziening naar aanleiding van het 
K oninklijk besluit van 7 Mei 1946 
(Staatsblad no. G 109), houdende na
dere regelen nopens de taak van de 
Ministeries van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en van Landbouw, Vis
scherij en Voedselvoorziening met be
trekking tot de zorg voor de natuurbe
scherming. 

Bijl. Hand. II 46/47, 318. 
Hand. II 46/47, bladz. 1093. 
Bijl. Hand. I 46/47, 318. 
Hand. I 46147, bladz. 145. 

Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodig is wettelijke voorziening te 
treffen naar aanleiding van Ons besluit van 
7 Mei 1946 (Staatsblad no. G 109), houden
de nadere regelen nopens de taak van de Mi
nisteries van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen en van Landbouw, Visscherij en 
Voedselvoorziening met betrekking tot de 
zorg voor de natuurbescherming; 

Zoo is het,datWij,den Raad vanState,enz. 
Art. 1. De bij de Vogelwet 1936 en de 

Natuurschoonwet 1928 aan Onzen Minister 
van Landbouw en Visscher-ij toegekende be
voegdheden en opgelegde verplichtingen 
worden geacht te zijn overgegaan op Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-

-schappen, te rekenen van den dag, waarop 
het grondgebied van Nederland is bevrijd. 

2, De verplichtingen, welke tegenover 
Onzen Minister van Landbouw en Visscherij 
zijn opgelegd bij de in artikel 1 genoemde 
wetten, worden geacht te zijn opgelegd tegen
over Onzen Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen, te rekenen van den 
dag, waarop het grondgebied van Nederland 
is bevrijd. 

3. De Ministerieele beschikkingen aan
wijzingen en andere beslissingen, di; vóór 
het in werking treden van deze wet krach
t ens de in artikel I genoemde wetten of 
krachtens het Vogelbesluit 1g37 door den 
Minister van Landbouw, Visscherij en Voed
selvoorziening zijn genomen of gedaan, wor
den geacht te zijn gehandhaafd, genomen o'f 
gedaan door Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunste n en Wetenschappen. 

4. Wanneer in statuten van vereenigingen 
of in stichtingsbrieven aan den Staat eenige 
bevoegdheid is toegekend of eenige mede
werking van den Staat a ls vereischte is ge
steld en daarbij Onze Minister van Land
bouw en Visscherij of Onze Minister van 
Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening 
als vertegenwoordiger van den Staat is aan
gewezen, zal bij de toepassing van die bepa
lingen de Staat worden vertegenwoordigd 
door Onzen Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen, indien het een on
derwerp betreft, genoemd in artikel I van 
Ons besluit van 7 M ei 1946 (Staatsblad no_ 
G 109). 
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5. Ter plaatse waar in de Vogelwet 1936, 
de Natuurschoonwet 1928, het Vogelbesluit 
1937 en de Vogelbeschikkingen 1937, a ls
mede in den achtsten titel van de Onteige
ningswet On2e Minister van Landbouw en 
Visscherij wordt genoemd, wordt gelezen: 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen. 

6. Deze wet treedt in werking met jn
gang van den dag volgende op dien harer af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Amsterdam, den x6den Januari 

1947• WILHELMINA. 

De Min. van 0 ., K. en W., Jos. J. G IELEN. 
De Min. van L., V. en V,., S. L. MANSH0LT. 

~Uitgeg. 11 Februari 1947.) 

S. H 24 

16 Januari 1947. BESLUI T tot hernieuw
de aanwijzing overeenkomstig artikel 
157 der hooger-onderwijswet van het 
Willem Lodewijk-Gymnasium der Ver
eeniging voor Christelijk Middelbaar en 
Voorbereidend Hooger-Onderwijs. ge
vestigd te Groningen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 November 1946, No. 15693 111, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar On
derwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs_ 
wet; ' 

Gezien Ons besluit van 10 October 19:i9 
(Staatsblad No. 1374); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 December 1Q4~, No. 23); 

Gezien het nader rapport van On2en voor
noemden Minister van II Januari 1947, no. 
29726, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 September 1945 het 

Willem Lodewijk-Gymnasium te Groningen 
van de Vereeniging voor Christelijk Middel
baar en Voorbereidend Hooger Onderwijs, 
gevestigd aldaar, opnieuw voor een tijdvak 
van zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, 
met inachtneming der desbetreffende wette
lijke voorschriften, aan zijn leerlingen, die 
het onderwijs tot aan het einde hebben bij
gewoond, een g~tuigschrift van bekwaamheid 
tot universitaire studiën af te geven, dat met 
het getuigschrift, in artikel x x der hooger
onderwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

On2e Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Amsterdam, den 16den Januari 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 
(Uitgeg. 31 Januari 1947.) 
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S. H 25 

18 Januari 1947. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 157 der hooger
onderwijswet van de afdeeling gymna
sium van het Christelijk Lyceum te 
Alphen aan den Rijn van de Vereeniging 
\:ot stichting en instandhouding van 
ecne Inrichting voor Christelijk Middel
baar en Voorbereidend Hooger Onder
wijs te Alphen aan den Rijn. 

Wij WILHELMINA, en2.; 
Op de voordracht van On2en Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
II November 1946, No. 24966 111, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar On
derwijs; 

Gelet op artikel 1 s 7 der hooger-onderwijs
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 December 1g46, no. n); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van II Januari ,947, no. 
35, afdeeling Voorbereidend Hooger en Mid
delbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 September ,944 de af

deeling gymnasium van het Christelijk Ly
ceum te Alphen aan den Rijn uitgaande van 
de Vereeniging tot stichting en instandhou
ding van eene Inrichting voor Christelijk 
Mid~elbaar en Voorbereidend Hooger On
derwtJS te Alphen aan den Rijn, gevestigd 
aldaar, voor een tijdvak van zes jaren aan te 
wijzen als bevoegd om, met inachtneming 
der desbetreffende wettelijke voorschriften 
aan haar leerlingen, die het onderwiis tot 
aan ~et ei.pde hebben bijgewoond, een getuig
schnft van, bekwaamheid tot universitaire 
studiën af te geven, dat met het getuigschrift 
in artikel II der hooger-onderwijswet ver
meld, wordt gelijkgesteld. 

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

Amsterdam, den 18den Januari x947. 
WILHELMINA. 

De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 
(Uitgeg. II Februari ,947,) 

S. H 26 

z8 Januari 1947. BESLUIT, houdende aan
wijzing van formaties, als bedoeld in ar
tikel 3g, eerste lid, sub 3° der Wet op de 
Krijgstucht. 

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

Oorlog van 13 Januari 1947 nr. IIOI. 

Gelet op Art. 39 van de Wet op de Krijgs
tucht; 

Overwegende, dat het wenschelijk is nadere 
regelingen te treffen ten aanzien van de 
strafbevoegdheid over het in het Vereenigd 
Koninkrijk verblijvende personeel van de 
Koninklijke Landmacht; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. In te trelêken ons Besluit van 19 De

cember 1945 (Staatsblad F 316); 
II. te bepalen: 
1. dat het militair personeel beneden 

den rang van tweede-luitenant behoorende 
tot het Afwikkelingsbureau der Nederland
sche Troepen in En11:eland is een formatie, 
als bedoeld in artikel 39, eerste lid, 3 °, van 
de Wet op de Krijgstucht; 

2. dat de officieren beneden den rang 
van luitenant-kolonel behoorende tot het 
Afwikkelingsbureau der Nederlandsche Troe
pen in Engeland met de hiervoren onder 1 ° 
aangewezen formatie gezamenlijk een for
matie zijn. als bedoeld in artikel 39, eerste 
lid 3°, van de Wet op de Krijgstucht; 

3. dat het militair personeel onder de 
bevelen van het Hoofd Afwikkelingsbureau 
der Nederlandsche Troepen in Engeland, in 
opleiding bij een onderdeel van het Britsche 
Leger, is een formatie, als bedoeld in artikel 
39, eerste lid, 3° van de Wet op de Krijgs
tucht. 

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

Amsterdam, den 18den Januari 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

(Uitgeg. 4 Februari 1947.) 

s. JC 27 

ao Januari 1947. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur als bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
van de Mijnwet; 1903 (Staatsblad 1904, 
No. 73) (Groevenreglement 1947). 

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

Economische Zaken van 14 November 1946, 
No. 87572, Afdeeling Mijnwezen; 

Gelet op artikel 9, tweede lid, van de 
Mijnwet 1903 (Staatsblad 1904, No. 73) zoo
als deze is gewijzigd laatstelijk bij de wet 
van 20 Juni 1938 (Staatsblad No. 521); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 December 1046, No. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Januari 1947, No. 
99034, Afdeeling Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Ondergrondsche steengroeven 

mogen niet dan met vergunning van den 
Inspecteur-Generaal der Mijnen worden ont
gonnen of voor andere doeleinden dan ont
ginning in gebruik worden genomen. 

2. De vergunning wordt slechts gewei
gerd op gronden, verband houdende met de 
veiligheid. 

3. Aan de vergunning kunnen ter verze
kering van de veiligheid voorwaarden wor
den verbonden. 

2. 1. Het verzoek om vergunning wordt 
bij den Inspecteur-Generaal der Mijnen 
schriftelijk ingediend door tusschenkomst 

36 

van het bestuur der gemeente, binnen welke 
de grond is gelegen, waaronder de groeve 
zich bevindt of zal bevinden. 

2,. Indien de groeve zich zal uitstrekken 
onder grond, gelegen in meer dan één ge
meente, geschiedt de indiening door tus
schenkomst van het bestuur der gemeente, 
binnen welke het grootste gedeelte der groe
ve zal zijn gelegen. Betreft het verzoek een 
bestaande groeve, dan geschiedt de indie
ning door tusschenkomst van het bestuur 
der gemeente, binnen welke de ingang, of, 
ingeval de groeve meer dan één ingang heeft, 
binnen welke de hoofdingang der groeve 
zich bevindt. 

3. 1. Het verzoek om vergunning moet 
inhouqen: 

a. naam, voornamen, woonplaats en be
roep van den aanvrager; 

b. een opgave van de kadastrale percee
len, waaronder de groeve zich uitstrekt of 
zal uitstrekken; 

c. een omschrijving van de voorgenomen 
ontginningswijze of van het ander gebruik, 
dat van de groeve zal worden gemaakt. 

2. Bij het verzoek om vergunning moeten 
worden overgelegd: 

a. een kaart in tweevoud op een schaal, 
ten genoegen van den Inspecteur-Generaal 
der Mijnen, van het terrein, waaronder de 
groeve zich uitstrekt of zal uitstrekken. met 
de naaste omgeving tot op een afstand van 
ten minste vijf en twintig meter in alle rich
tingen; op deze kaart moeten zijn aangege
ven alle gebouwen, land-, spoor- en water
wegen, alsmede de plaats, waar met de werk
zaamheden zal worden aangevangen en, in
dien het verzoek op een bestaande groeve be
trekking heeft, de ingang of ingangen en 
de aanwezige ondergrondsche uitgravingen; 
de ligging der op dit plan aangeduide groeve 
moet worden aangesloten aan het Nederland
sche Rijksdriehoeksnet; 

b. een uittreksel uit de kadastrale leg
gers betreffende de perceelen, waaronder de 
groeve zich uitstrekt of zal.uitstrekken. 

3. Indien en vot>r zoover het verzoek 
wordt gedaan door een ander dan den eige
naar van den grond, waaronder de groeve 
zich uitstrekt of zal uitstrekken, moet bij het 
verzoek tevens worden overgelegd een ver
klaring van den eigenaar of van de eigenaren 
van den grond, blijkens welke zij den ver
zoeker voor den duur van tenminste vijftien 
jaren toestemming hebben v erleend voor de 
ontginning of het gebruik van de in hun 
grond gelegen groeve, overeenkomstig het 
eerste lid, onder c. 

4. 1. Het verzoek wordt met de bijlagen 
door het gemeentebestuur, bi.j hetwelk het is 
ingezonden, ten spoedigste ter inzage gelegd 
op de secretarie der gemeente; het ter in
zage leggen wordt gelijktijdig op de in de 
gemeente gebruikelijke wijze ter openbare 
kennis gebracht. 

2. In het geval, bedoeld in het tweede 
lid van artikel 2, doet het gemeentebestuur 
mededeeling van het ter inzage leggen aan de 
besturen van de andere gemeenten, binnen 
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welker gebied een gedeelte van de•groeve is 
of zal zijn gelegen. Deze besturen brengen 
deze mededeeling ten spoedigste op de in hun 
gemeenten gebruikelijke wijze ter openbare 
kennis en geven hiervan, met vermelding van 
de dagteekening, bericht aan eerstgenoemd 
gemeentebestuur. 

5. 1. Het verzoek met de bijlagen blijft 
ter inzage liggen gedurende een maand na de 
dagteekening van de in het vorig artikel be
doelde kennisgevingen. 

2. Gedurende dien tijd kunnen bezwaren 
tegen de voorgenomen ontginning of ander 
gebruik der groeve schriftelijk worden inge
diend bij het bestuur der gemeente, waar de 
stukken ter inzage liggen. 

6. Na het verstrijken van den in het vo
rig artikel bedoelden termijn zendt het ge
meentebestuur het verzoek met bijlagen en 
bezwaarschriften, vergezeld van een verkla
ring, dat aan het bepaalde in de artikelen 4 
en 5 is voldaan en met bijvoeging van zijn 
advies, aan den Inspecteur-Generaal der 
Mijnen. 

7. 1. De Inspecteur-Generaal der Mijnen 
brengt zijn beschikking op het verzoek on
verwijld schriftelijk ter kennis van den aan
vrager, onder bijvoeging van een door hem 
gewaarmerkt exemplaar van de in artikel 3, 
tweede lid, onder a, bedoelde kaart. Afschrift 
van de beschikking zendt hij aan Gedepu
teerde Staten en aan de betrokken gemeen
tebesturen. 

2 . Voor zoover de vergunning wordt ge
weigerd, dan wel voorwaardelijk wordt ver
leend of voor korteren tijd dan waarvoor zij 
werd aangevraagd, wordt de beschikking met 
redenen omkleed. 

8. 1. De vergunning is van kracht voor 
den vergunninghouder en zijn rechtverkrij
genden, behoudens het bepaalde in het derde 
en vierde lid. 

2 . Bij overgang of overdracht van de ver
gunning is de nieuwe vergunninghouder 
verplicht daarvan onverwij ld kennis te geven 
aan den Inspecteur--Generaal der Mijnen, 
die de vergunning ten name van den nieu
wen vergunninghouder stelt. 

3. Evenwel kan een vergunning, welke 
was verleend aan den eigenaar van den grond, 
waaronder de groeve zich uitstrekt of zal 
uitstrekken, niet overgaan op of worden 
overgedragen aan een nieuwen vergunning
houder dan met den eigendom van dien 
grond, tenzij de eigenaar v an den grond hem 
voor den tijd van tenminste vijftien jaren of 
voor den duur der vergunning, indien deze 
korter is, toestemming verleent voor de ont
ginning of het gebruik van de groeve. 

4. Ontginning of ander gebruik van de 
groeve bij wijze van verpachting is slechts 
geoorloofd met toestemming van den Inspec
teur-Generaal der Mijnen. 

9. 1. Onverminderd hetgeen bij of krach
tens dit Reglement aan anderen is voorge
schreven, is de vergunninghouder verplicbt 
zorg te dragen voor de naleving van de bij 
of krachtens dit Reglement gegeven voor-
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schriften, behoudens het bepaalde in de vol
gende leden van dit artikel. 

2. Indien de vergunninghouder een naar 
het oordeel van den Inspecteur-Generaal 
der Mijnen voldoende deskundig bedrijfs
leider of opzichter heeft aangewezen, die be
last is met de zorg voor de naleving van de 
in het vorig lid bedoelde voorschriften en de 
Inspecteur-Generaal der Mijnen deze aan
wijzing schriftelijk heeft aanvaard, is die 
bedrijfsleider of opzichter verplicht voor de 
naleving van die voorschriften zorg te dra
gen en vervalt de verplichting van den ver
gunninghouder. 

3. In het geval, bedoeld in artikel 8, vier
de Jid, rust de verplichting, bedoeld in het 
eerste lid, met uitsluiting van den vergun
ninghouder, op dengene, die de groeve met 
toestemming van den Inspecteur-Generaal 
der Mijnen ontgint of in gebruik heeft. 

10. 1. H et in artikel 7, eerste lid, bedoelde 
gewaarmerkte exèmplaar moet te allen tijde 
op aanvrage ter inzage worden verstrekt aan 
de ambtenaren van het Staatstoezicht Cip de 
Mijnen. Ten minste éénmaal per jaar en wel 
in den Joop van het eerste kwartaal, moet 
dit exemplaar. evenals het bij het Staatstoe
zicht op de Mijnen berustende exemplaar, 
worden bijgewerkt; indien in den loop van 
het laatst afgeloopen kalenderjaar geen ont
ginningswerkzaamheden hebben plaats ge
had, moet hiervan in den Joop van het eerste 
kwartaal van het eerstvolgend kalenderjaar 
op genoemde exemplaren aanteekening wor
den gehouden. 

2. Indien door den Inspecteur-Generaal 
der Mijnen fouten of nalatigheden in be
doelde gewaarmerkte exemplaren worden 
aangetroffen, moeten binnen een door hem 
te stellen termijn de voorgeschreven aan
vullingen en veranderingen zijn aangebracht. 

3. Het bijwerken van het bedoelde ge
waarmerkte exemplaar kan desgevraagd na 
voorafgaande betaling der kosten, voor elk 
geval afzonderlijk door den Inspecteur-Ge
neraal der Mijnen te bepalen, geschieden 
door het Staatstoezicht op de Mijnen. 

11, 1. Van iedere aanwijzing van een be
drijfsleider of opzichter en van elk ontslag 
van zulk een persoon moet onmiddellijk 
schriftelijk kennis worden gegeven aan den 
Inspecteur-Generaal der Mijnen. 

2 . Bij gebleken ongeschiktheid of onbe
trouwbaarheid moet de bedrijfsleider of op
zichter onverwijld van de hem opgedragen 
taak worden ontheven, met onmiddellijke 
schriftelijke mededecling aan den Inspec
teur-Generaal der Mijnen. 

12. De vergunninghouder is verplicht 
zorg te dragen, dat op een door den Inspec
teur-Generaal der Mijnen goed te keuren 
plaats een groevenboek aanwezig is, waarin 
de ambtenaren van het Staatstoezicht op de 
Mijnen hun bezoeken kunnen aanteekenen, 
zoomedc de opmerkingen, waartoe die be
zoeken hun aanleiding hebben gegeven. 

13. In de groeve mogen geen werkzaam
heden worden verricht door andere personen. 
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dan die daartoe aangewezen zijn door den
gene, op wien ingevolge artikel 9 de zorg 
voor de naleving van de bij of krachtens dit 
Reglement gegeven voorschriften rust. 

14. 1. Voor den 1oen van iedere maand 
moet aan den Inspecteur-Generaal der Mij
nen een opgave worden gezonden van de ge
durende de afgeloopen maand ontgonnen 
hoeveelheid losse mergel en mergelbrokken 
in tonnen en de hoeveelheid mergelblokken 
in kubieke meters en overige grondsoorten, 
alsmede van het aantal gewerkte dagen, het 
aantal arbeiders en de hoeveelheden ver
bruikte ontplofbare stoffen. 

2. Van het bepaalde in het vorig lid kan 
door den Inspecteur-Generaal der Mijnen 
ontheffing worden verleend. 

15. Onder gebouwen, land-, spoor- en 
waterwegen of binnen een afstand van vijf 
en --twintig meters daarvan mogen geen ont
ginningswerkzaamheden of andere uitgra
vingen plaats vinde n zonder schriftelijke 
toestemming van den Inspecteur-Ge neraal 
der Mijnen. Aan deze toestemming kunnen 
voorwaarden worde n verbonden. 

16. 1. Wanneer de algemeene vei_ligheid 
of de veiligheid in de groeve wordt bedreigd, 
dan wel één of meer persone n zich in onmid
dellijk levensgevaar bevinden, moet hiervan 
onmiddellijk kennis worden gegeven aan den 
Inspecteur-Generaal der Mijne n en moeten 
de maatregelen worden genomen, welke ter 
afwending van het gevaar worden voorge
schreven door een ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de Mijnen. 

2. Indien de maatregelen, bedoeld in het 
vorig lid, zijn voorgeschreven door een an
deren ambtenaar van het Staatstoezich t op 
de Mijne n dan den Inspecteur-Generaal der 
Mijnen, worden zij onverwijld door dezen 
laatste bevestigd, gewijzigd of ingetrokken. 

17. 1. Van alle ongevallen moet op gere
gelde, door den Inspecteur-Generaal der 
Mijnen te bepalen tijden, aan dezen kennis 
worden gegeven. 

~- Van ieder ongeval, dat den dood van 
een persoon, of letsel, hetwelk vermoedelijk 
omstreeks zes weken of langer voor den ar
beid ongeschikt maakt, ten gevolge heeft 
gehad, moet onmiddellijk kennis worden ge
geven aan den Inspecteur-Generaal der Mij, 
nen en aan den burgemeester der betrokken 
gemeente. Voor zoover zonder gevaar mo
gelijk , moet alles ter plaatse in denzelfden 
toestand gelaten worden, totdat een ambte
naar van het Staatstoezicht op de Mijnen 
v e rgunning tot opruiming heeft gegeven. 
D e getuigen moeten ter beschikking worden 
gesteld op het tijdstip, door den ambtenaar 

van het Staatstoezicht oo de Mijnen aange
geven. 

3. Van belangrijke instortingen en andere 
voorvallen, waarmede de veiligheid gemoeid 
kan zijn, moet onverwijld kennis worden ge
geven aan den Inspecteur-Generaal der Mij
nen. 

18. 1. De inrichting van de groeven moet 
voldoen aan den eisch van veilig werk; zoo-
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danige beveiligingen moeten worden aan ge
bracht, dat gevaar bij het verkeer, het ver
voer of den arbeid en gevaar voor geheele of 
gedeeltelijke instorting zooveel mogelijk is 
uitgesloten. 

2. De Inspecteur-Generaal der Mijnen is 
bevoegd met het oog op het bepaalde in het 
vorig lid nadere voorschriften te geven. 

19. 1. In groeven, welke door den aard 
van het gebruik, dat er krachtens de in arti
kel 1 bedoelde vergunning van wordt ge
maakt, opengesteld zijn voor anderen dan de 
er in te werk gestelde personen, moeten op 
de door of namens den Inspecteur-Generaal 
der Mijnen aan te wijzen plaatsen duidelijk 
in het oog valle nde wegwijzers zijn aange
bracht, welke het voor niet in de groeve be
kend zijnde personen mogelijk maken den 
uitgang te vinden. \ 

2. De ingangen van groeven. welke niet 
zijn opengesteld voor andere dan de er in te' 
werk gestelde personen, moeten van een 
deugdelijke afsluiting zijn voorzie n, alsmede 
van borden met het opschrift "Verboden 
toegang". Het is aan onbevoegden verboden, 
deze groeven te betreden. Van het einde van 
den werktijd tot het begin van den werktijd 
moeten alle uitgangen van deze groeven ge
sloten zijn. 

3. De Inspecteur-Generaal der Mijnen is 
bevoegd te bepalen, dat door hem aangewe
zen gedeelten van groeven moeten worden 
afgesloten. Het is verboden, deze gedeelten 
te betreden zonder toestemming van een 
ambtenáar van het Staatstoezicht op de Mij
nen. 

20. 1. Het is verboden in een groeve een 
bewaarplaats van ontplofbare stoffen aan te 
leggen, in te richten of in gebruik te hebben 
zonder vergunning van den Inspecteur-Ge
neraal der Mijnen. 

2. De aanvraag voor een vergunning, als 
bedoeld in het eerste lid, moet schriftelijk 
worden ingediend onder overlegging van een 
duidelijke teekening, waaruit de ligging en 
de inrichting van de bewaarplaats blijkt en 
onder opgave van de hoeveelheid en de soort 
van ontplofbare stoffen en ontstekingsmid
delen, welke daarin zullen worden bewaard. 

21. 1. Het is verboden andere dan door 
den Inspecteur-Generaal der Mijnen · goed
gekeurde ontplofbare stoffen en ontstekings
middele n in de groeve te bre ngen, bij zich te 
hebben of te gebruiken. • 

2. De Inspecteur-Generaal der Mijnen is 
bevoegd omtrent den opslag, de uitgifte, het 
vervoer en het gebruik van ontplofbare stof
fen en ontstekingsmiddelen nadere voor
schriften te geven. 

22. Zoodra een groeve gedurende een ge
heel jaar buiten gebruik is geweest, moet de 
vergunninghouder hiervan schriftelijk kennis 
geven aan den Inspecteur-Generaal der Mij
nen; deze is bevoegd voor te schrijven, dat 
de toegangen tot de groeve oo een door hem 
aàn te geven wijze worden afgesloten. 

23. 1. V66rdat een groeve wordt verla
ten, moet zij worden opgemeten en moet het 
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in artikel 7, eerste lid, bedoelde gewaarmerk
te exemplaar geheel worden bijgewerkt en 
aan dén Inspecteur-Generaal der Mijnen 
worden toegezonden ter plaatsing in zijn 
archief. 

2. Van het verlaten van een groeve moet 
onverwijld mededeeling worden gedaan aan 
den Inspecteur-Generaal der Mijnen. 

3. De toestand van de verlaten groeve 
wordt door een ambtenaar van het Staats
toezicht op de . Mijnen gezamenlijk met een 
vertegenwoordiger van het betrokken ge
meentebestuur of van de betrokken gemeen
tebesturen en na oproeping van den vergun
ninghouder, bij proces-verbaal geconstateerd, 
waarvan de Inspecteur-Generaal der Mijnen 
afschrift zendt aan het gemeentebestuur of 
de gemeentebesturen en aan den vergunning_ 
houder. 

4. De toegangen tot een verlaten groeve 
moeten behoorlijk, ter beoordeeling van den 
Inspecteur-Generaal der Mijnen, zijn afge
sloten. 

5. Met het verlaten van een groeve wordt 
voor de toepassing van dit reglement gelijk
gesteld het buiten gebruik laten gedurende 
drie achtereenvolgende jaren. 

24. H et is aan onbevoegden verboden een 
overeenkomstig artikel 22 of artikel 23 afge
sloten groeve te betreden. 

25. 1. De vergunning wordt door den 
Inspecteur-Generaal der Mijnen ingetrok
ken: 

a. op schriftelijk verzoek van den vergun
ninghouder; 

b. indien de groeve is verlaten. 
2. De vergunning kan door den Inspec

teur-Generaal der M-ijnen worden ingetrok
ken: 

a. indien de bij of krachtens dit Regle
ment gegeven voorschriften niet of niet naar 
behooren worden nageleefd; 

b. indien de vergunninghouder, voor zoo
ver hij geen eigenaar is van den grond, waar
onder de groeve zich uitstrekt of zal uitstrek
ken, geen toestemming van den eigenaar van 
dien grond meer heeft, als bedoeld in artikel 
3, derde lid, of artikel 8, derde lid. 

3. De vergunning kan door den Inspec
teur-Generaal der Mijnen worden geschorst, 
gewijzigd of ingetrokken, indien de veilig
heid dit naar zijn oordeel vereischt. 

26. Van alle beschikkingen van den In
specteur-Generaal der Mijnen, waarbij de 
aanvrager van een vergunning in zijn verzoek 
niet ontvankelijk is verklaard , of waarbij een 
vergunning is geweigerd dan wel voorwaar-

• delijk of voor korteren tijd dan waa"oor zij 
is gevraagd is verleend, kan de aanvrager en 
van alle verder krachtens dit Reglement ge
geven voorschriften en verdere beslissingen 
kan degene, op wien ingevolge artikel 9 de 
zorg voor de naleving van de bij o f krachtens 
dit besluit gegeven voorschriften rust, binnen 
veertien dagen na de dagteekening daarvan 
schriftelijk in beroep komen bij den Raad 
van Beroep, bedoeld in hoofdstuk XVIII van 
het Mijnreglement 1939. D e artikelen 236, 
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237, 238, 240, 241, 242, 243 en 244 van ge
noemd Reglement zijn van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande, dat degene, 
die het beroep heeft ingesteld, treedt in de in 
genoemd hoofdstuk vermelde rechten en ver
plichtingen van de bestuurders van de mijn. 

27. De ambtenaren van het Staatstoe
zicht op de Mijnen zijn belast met de opspo
ring van de overtredingen van dit Reglement. 

28. 1. Het besluit van den Secretaris
Generaal van het Departement van Water
staat van 25 Januari 1941 (Nederlandsche 
Staatscourant 1941, No. 29) tot vaststelling 
van het Groevenregleme'nt 1941 wordt inge
trokken. 

2. Alle ingevolge hèt Groevenieglement 
1941 getroffen voorzieningen blijven, voor 
zoover zij niet met de bepalingen van dit 
besluit in strijd zijn, van kracht en worden 
geacht op grond van dit besluit te zijn ge
troffen. 

29, 1. Dit • besluit kan worden aange
haald oruler den titel "Groevenieglement 
1947". 

2. Het treedt in werking met ingang van 
den tweeden dag na dien zijner afkondiging. 

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

Amsterdam, den 2osten Januari 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

(Uitgeg. 14 Februari 1947). 

s. U 28 

z.z Januari 1947. BESLUIT ter bekend
making van den tekst der herziene 
Grondwet, 

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

Binnenlandsche Zaken en van Overzeesche 
Gebiedsdeelen van 10 Januari 1947, no. U 
468, Afdeeling Wetgeving, en van 20 Januari 
1947, ie Afdeeling A, no. 2; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
den tekst der herziene Grondwet, gelijk die 

bij dit besluit is gevoegd, bekend te maken 
door plaatsing van dit besluit in het Staats
blad van het Koninkrijk der Nederlanden, 
het Staatsblad van Nederlandsch-Indië, het 
Gouvernementsblad van Surinan1e en het 
Publicatieblad van Curaçao. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Overzeesche Gebiedsdeelen zijn be
last met de uitvoering van dit besluit. 

Amsterdam, den 22sten Januari 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Binnen/. Zaken, BEEL. 
De Min. v. Overz. Gebiedsd., J. A. JONKMAN, 

(Uit~eg. z4 Januari 1947.) 

-
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GRONDWET 
VOOR H ET 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

EERSTE HOOFDSTUK. 
Yan hl't Uljk en zijne Inwoners, 

Art. 1. Het Koninkrijk der Nederl,;mden 
omvat het grondgebied van Nederland, Nc
derlandsch-lndië, Suriname en Curaçao. 

2, De Grondwet is alleen voor het Rijk 
in Europa verbindende, voor zoover niet het 
tegendeel daaruit blijkt. 

Waar in de volgende artikelen het Rijk 
wordt genoemd, wordt alleen het Rijk in 
Europa bedoeld. 

3, De wet kan provinciën en gemeenten 
vereenigen en splitsen en nieuwe vormen. 

De grenzen van het Rijk , van de provin
ciën en van de gemeenten kunnen door de 
wet worden veranderd. • 

4. Allen die zich op het grondgebied van 
het Rijk bevinden, hebben gelijke aanspraak 
op bescherming van personen en goederen. 

De wet regelt de toelating en de uitzet
ting van vreemdelingen en de algemeene 
voorwaarden, op welke ten aanzien van hun
ne uitlevering verdragen met vreemde Mo
gendheden kunnen worden gesloten. 

5. leder Nederlander is tot elke lands
beclierung benoembaar. 

Geen vreemdeling is hiertoe benoembaar, 
dan volgens de bepalingen der wet. 

6. De wet verklaart wie Nederlanders en 
wie ingezetenen zijn, 

Naturalisatie geschiedt door of krachtens 
de wet. 

De wet regelt de gevolgen der naturalisatie 
ten aanzien van de echtgenoote en minder
jarige kinderen van den genaturaliseerde. 

7. Niemand heeft voorafgaand verlof 
noodig, om door de drukpers gedachten of 
gevoelens te openbaren, behoudens ieders 
verantwoordelijkheid volgens de wet. 

8. leder heeft het recht om verzoeken, 
mits schriftelijk, aan de bevoegde macht in 
te dienen. 

Elk verzoek moet door den verzoeker on
derteekend zijn. Onderteekening uit naam 
van anderen kan alleen geschieden krachtens 
schriftelijke bij het v erzoek overgelegde vol
macht. 

Wettig bestaande lichamen kunnen aan de 
bevoegde macht verzoekschriften indienen, 
doch alleen over onderwerpen tot hun be
paalden werkkring behoorende. 

9, Het recht der ingezetenen tot vereeni
ging en vergadering wordt erkend. 

De wet regelt en beperkt de uitoefening 
van dat recht in het belang der openbare 
orde. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 
Van den Ifonlng, 

EERSTE AFDEELING. 
Van de troonopvolging. 

10. De Kroon der Nederlanden is en blijft 
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opgedragen aan Zijne Majesteit Willem Fre
derik Prins van Oranje•Nassau, om door 
Hem en Zijne wettige nakomelingen te wor
den bezeten erfelijk, overeenkomstig de na
volgende bepalingen. 

11. De Kroon gaat bij erfopvolging over 
op Zijne zonen en verdere mannelijke uit 
mannen gekomen nakomelingen bij recht van 
eerstgeboorte, met dien verstande, dat bij 
vóór-overlijden van een rechthebbende diens 
zonen of verdere mannelijke uit mannen 
gekomen nakomelingen op gelijke wijze in 
Z ijne plaats treden en de Kroon nooit in eel! 
jongere lijn of een jongeren tak overgaat, 
zoolang er in de oudere lijn of den ouderen 
tak zoodanige nakomeling wordt gevonden. 

12. Bij ontstentenis van opvolgers, in het 
voorgaande artikel aangewezen, gaat de 
K roon over op de oudste in leven zijnde 
dochter van den laatstóverleden Koning. 

13. Bij ontstentenis ook van dochters uit 
den laatstoverleden Koning gaat de Kroon 
over op de oudste in leven zijn dochter van 
den oudsten zijner vooroverleden zoons, van 
wie dochters in leven ujn; bij ontstentenis 
van zoodanige dochters op den oudsten in 
leven zijnden zoon van de oudste zijner 
vooroverlederi dochters, van wie zoons in le
ven zijn, en bij ontstentenis ook van zoo
danige zoons op de oudste in leven zijnde 
dochter van de oudste zijner vooroverledc:n 
dochters, van wie dochters in leven zijn. 

14. Bij ontstentenis van een opvolger, 
krachtens een der drie voorgaande artikelen 
tot de Kroon gerechtigd, gaat deze over op 
den man of de vrouw, die den laatstoverle
den Koning, in de lijn der afstamming van 
Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, Prin
ses van Oranje-Nassau, het naast, doch niet 
verder dan in den derden graad van bloed-
verwantschap, bestaat. . 

Bij gelijken graad van bloedverwantschap 
hebben mannen boven vrouwen en heeft 
daarna de eerstgeborene den voorrang. 

15. Afstand van de Kroon heeft ten op
zichte van de opvolging hetzelfde gevolg als 
overlijden. Behoudens het bepaalde in het 
volgend artikel zijn na den afstand geboren 
kinderen van de erfopvolging uitgesloten. 

16, Het kind, waarvan eene vrouw zwan
ger is op het oogenblik van het overlijden 
des Konil)gS, wordt ten opzichte van het 
recht op de Kroon als reeds geboren aange
merkt. Dood ter wereld komende wordt het 
geacht nooit te hebben bestaan. 

17, Van de erfopvolging, zoowel voor zich 
zelve ~ s voor hunne nakomelingen, zijn uit
gesloten alle kinderen, geboren uit een hu- • 
welijk aangegaan door een Koning of eene 
Koningin buiten gemeen overleg met de Sta
ten-Generaal, of door een Prins of Prinses 
van het regeerend Stamhuis buiten de bij de 
wet verleende toestemming. 

Zoodanig huwelijk aangaande, doet eene 
Koningin afstand van, en verliest eene Prin
ses haar recht op de Kroon. 

Wannnee r de Kroon, hetzij door erfopvol
ging, hetzij ingevolge artikel 18 of 19 in een 
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ander Stamhuis ·is overgegaan, gelden deze 
bepalingen alleen voor de huwelijken, na het 
tijdstip van dien overgang gesloten. 

18. Wanneer vooruitzicht bestaat, dat 
geen bevoegde opvolger naar de Grondwet 
aanwezig zal zijn, kan deze worden benoemd 
bij eene wet, waarvan het ontwerp door den 
Koning wordt voorgedragen. 

De Staten-Generaal, daartoe in dubbelen 
getale bijeengeroepen, beraadslagen en be
sluiten daarover in vereenigde vergadering. 

19. Wanneer bij overlijden des Konings 
geen bevoegde opvolger naar de Grondwet 
bestaat, worden de Staten-Generaal binnen 
vier maanden na het overlijden door den 
Raad van State in dubbelen getale bijeenge
roepen, ten einde in vereenigde vergadering 
een Koning te benoemen. 

20. Al de bepalingen omtrent de erfop
volging worden op de nakomelingen van den 
Koning, op wien krachtens een der artikelen 
12, 13, 14, 18 of 19 de Kroon overgaat, van 
toepassing, in dier voege, dat het nieuwe 
Stamhuis ten opzichte van die opvolging van 
hem zijn oorsprong neemt op gelijke wijze en 
met dezelfde gevolgen als het Huîs van 
Oranje-Nassau dit volgens artikel 10 doet uit 
wijlen Koning Willem Frederik, Prins van 
Oranje-Nassau. 

21. De Koning kan geene vreemde Kroon 
dragen. 

Ir. geen geval kan de zetel der Regeering 
buiten het Rijk worden verplaatst. 

TWEEDE AFDEELING. 
Van het inkomen der Kroon. 

22. Behalve het inkomen uit de domei
nen, door de wet van 26 Augustus 1822 afge
staan en in 1848 door wijlen Koning Willem 
II tot Kroondomein aan den Staat terugge
geven, geniet de Koning een jaarlijksch inko
men ten laste van 's Rijks kas van f 1,000,000. 

23. Den Koning worden tot deszelfs ge
bruik, zomer- en winterverblijven in gereed
heid gebracht, voor welker onderhoud echter 
niet meer dan f 100,000 jaarlijks ten laste 
van den Lande kunnen worden gebracht. 

24. De Koning en de leden van het Ko
ninklijk Huis, genoemd in de artikelen 26, 28 

en 29, zijn vrij van alle personeele lasten. 
Geen vrijdom van eenige andere belasting 

wordt door hem genoten. 
25. De Koning richt zijn Huis naar eigen 

goedvinden in. 
26. De gemaal van eene regeerende Ko

ningin geniet uit 's Rijks kas een jaarlijksch 
inkomen van f 200,000; hij blijft in het genot 
van dit inkomen na overlijden van de Konin
gin, zoolang hij weduwnaar is en den Staat 
van Nederlander behoudt. 

Eene Koningin geniet, na overlijden van 
den Koning, uit 's Rijks kas een jaarlijksch 
inkomen van f 200,000 gedurende haar we
duwlijken staat. 

27. De oudste van des Konings zonen, of 
verdere mannelijke nakomelingen, die de 
vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon, is 
des Konings eerste onderdaan, en voert den 
titel van Prins van Oranje. 
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28. De Prins van Oranje geniet uit 's 
Rijkskas 'n jaarlijksch inkomen van f 200,000 

te rekenen van den tijd, dat hij den ouderdom 
van achttien jaren heeft vervuld. 

Dit inkomen wordt gebracht op f 400,000 

na het aangaan van een huwelijk, waartoe bij 
de wet toestemming is verleend. 

Na het overlijden van den Prins van Oran
je geniet de Prinses-Weduwe uit 's Rijkskas 
een jaarlijksch inkomen van f 200,000 gedu
rende haar weduwlijken staat. 

29. De dochter des Konings, die de ver
moedelijke erfgenaam is van de Kroon, ge
niet uit 's Rijks kas een jaarlijksch inkomen 
van f 200,000, te rekenen van den tijd, dat zij 
den ouderdom van achttien jaren heeft ver
vuld. 

Indien zij een huwelijk aangaat, waartoe 
bij de wet toestemming is verleend, geniet 
haar gemaal uit 's Rijks kas eveneens een 
jaarlijksch inkomen van f 200,000; hij blijft 
in het genot van dit inkomen na overlijden 
van de Prinses, zoolang hij weduwnaar is en 
den Staat van Nederlander behoudt. 

Na het overlijden van haar gemaal geniet 
de Prinses, zoolang zij ongehuwd blijft, een 
jaarlijksch inkomen van f 400,000. 

De inkomens, bedoeld in dit.artikel, blij
ven bestaan, ingeval later een Prins van 
Oranje geboren wordt. 

30. D e bedragen, vastgesteld in deze af
deeling, kunnen _ worden gewijzigd bij eene 
wet. 

De Kamers der Staten-Generaal kunnen 
het ontwerp eener zoodanige wet alsmede het 
ontwerp eener wet tot wijziging of intrekking 
van een zoodanige wet niet aannemen dan 
met de stemmen van twee derden van het 
aantal leden, waaruit elk der Kamers bestaat. 

DERDE AFDEELING. 

Van de voogdij des Konings. 
31. De Koning is meerderjarig als zijn 

achttiende jaar vervuld is. 
Hetzelfde geldt van den Prins van Oranje 

en van de dochter des Konings, die de ver
moedelijke erfgenaam is van de Kroon, inge
val deze Regent worden. 

32. De voogdij van den minderjarigen 
Koning wordt geregeld en de voogd of voog
den worden benoemd bij eene wet. 
· Over het ontwerp dier wet beraadslagen en 

besluiten de Staten-Generaal in vereenigde 
vergadering. 

311, Deze wet wordt nog bij het leven van 
den Koning, voor het geval der minderjarig
heid zijns opvolgers, gemaakt. Mocht dit niet 
zijn geschied, zoo worden, is het doenlijk, 
eenige der naaste bloedverwanten van den 
minderjarigen Koning over de regeling der 
voogdij gehoord. 

34. Alvorens de voogdij te aanvaarden, 
legt elke voogd, in eene vereenigde vergade
ring van de Staten- Generaal. in handen van 
den Voorzitter, den volgenden eed of belofte 
a f: • 

,.Ik zweer (beloof) trouw aan den Koning; 
ik zweer (beloof) al de plichten, welke de 
voogdij mij oplegt, heilig te vervullen, en er 



1947 

mij bijzonder op te zullen toeleggen, om den 
Koning gehechtheid aan de Grondwet en lief
de voor Zijn volk in te boezemen. 

,,Zoo waarlijk helpe mij God almachtig!" • 
(.,Dat beloof ik!"). 

35, Ingeval de Koning buiten staat ge
raakt de Regeering waar te nemen, wordt in 
het noodige toezicht over zijn persoon voor
zien naar de voorschriften, omtrent de voog
dij van een minderjarigen Koning in artikel 
32 bepaald. 

De wet bepaalt den eed of de belofte door 
de hiertoe benoemde voogd of voogden af te 
leggen. 

VIERDE AFDEELING. 

Van het re~entschap. 
36. Gedurende de minderjarigheid van 

den Koning wordt het Koninklijk gezag 
waargenomen door een Regent. 

37. De Regent wordt benoemd bij eene 
wet, die tevens de opvolging in het regent
schap, tot 's Konings meerderjarigheid toe, 
kan regelen. Over het ontwerp dier wet be
raadslagen en besluiten de Staten-Generaal 
in vereenigde vergadering. 

De wet wordt nog bij het leven van den 
Koning, voor het geval der minderjarigheid 
zijns opvolgers, gemaakt. 

38. H et Koninklijk gezag wordt mede aan 
een Regent opgedragen, ingeval de Koning 
buiten staat geraakt de regeering waar te 
nemen. 

Wanneer de ministers, in rade vereenigd, 
oordeelen dat dit geval aanwezig is, geven zij 
van hunne bevinding kennis aan den Raad 
van State met uitnoodiging om binnen een 
bepaalden termijn advies uit te brengen. 

39, Blijven zij na afloop van den gestel
den termijn bij hun oordeel, dan roepen zij 
de Staten-Generaal in vereenigde vergade
ring bijeen, om hun, onder overlegging van 
het advies van den Raad van State, zoo dit 
is ingekomen, van het voorhanden geval ver
slag te doen. 

40. Zijn de Staten-Generaal in vereenig
de vergadering van oordeel, dat het in ar
tikel 38, eerste lid, omschreven geval aanwe
zig is, dan verklaren zij dit bij een besluit 
dat op last van den in artikel I II, tweede lid, 
aangewezen Voorzitter wordt afgekondigd en 
dat op den dag der afkondiging in werking 
treedt. 

Bij ontstentenis van dezen Voorzitter 
wordt door de vergadering een Voorzitter be
noemd. 

41. In geval van artikel 40 is de Prins 
v an Oranje of de dochter des Konings, die de 
vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon, 
wanneer zij hun achttiende jaar vervuld 
hebben, van rechtswege Regent. 

42. Ontbreekt een Prins van Oranje en 
eene dochter des Konings, die de vermoe
d elijke erfgenaam is van de Kroon. of hebben 
zij hun achttiende jaar niét vervuld, dan 
wordt in het regentschap voorzien op de wij
ze, in artikel 3 7 bepaald; in het laatste geval 
tot aan het tijdstip, waarop zij hun acht
tiende jaar vervuld hebben. 
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43. Het Koninklijk gezag wordt m ede 
waargenomen door een Regent, ingeval de 
Koning krachtens eene wet, waarvan het 
ontwerp door hem is voorgedragen, tijdelijk 
de uitoefening van het Koninklijk gezag heeft 
neergelegd. Over het ontwerp dier wet, welk~ 
tevens in de benoeming van den Regent 
voorziet, beraadslagen en besluiten de Sta
ten-Generaal in vereenigde vergadering. 

44. Bij het aanvaarden van het regent
schap legt de Regent in eene vereenigde ver
gadering van de Staten-Generaal in handen 
van den Voorzitter den volgenden eed of be
lofte af: 

.,Ik zweer (beloof) trouw aan den Koning; 
ik zweer (beloof), dat ik in de waarneming 
van het Koninklijk gezag, zoolang de Koning 
minderjarig is (zoolang de Koning buiten 
staat blijft de Regeering waar te nemen of 
zoolang de uitoefening van het Koninklijk 
gezag is neergelegd), de Grondwet steeds zal 
onderhouden en handhaven. 

,,Ik zweer (beloof) dat ik de onafhanke
lijkheid en het grondgebied van den Staat 
met al mijn vermogen zal verdedigen en. be
waren; dat ik de algemeene en bijzondere 
vrijheid, en de rechten van alle des Konings 
onderdanen en van elk hunner zal bescher
men en tot instandhouding en bevordering 
van de algemeene en bijzondere welvaart alle 
middelen aanwenden, welke de wetten te 
mijner beschikking stellen, gelijk een goed en 
getrouw Regent schuldig is te doen. 

,,Zoo waarlijk helpe mij God a lmachtig!" 
( ,,Dat beloof ik!") 

45. Wanneer een Regent buiten staat ge
raakt het regentschap waar te nemen, zijn de 
artikelen 38, tweede lid, 39 en 40 toepasse
lijk. 

Is de opvolging in het regentschap niet ge
regeld, dan wordt artikel 3 7, eerste lid, toe
gepast. 

46. Het Koninklijk gezag wordt waarge
nomen door den Raad van State: 

1 °. bij het overlijden des Konings, zoo
lang niet in de troonopvolging volgens arti
kel 19 is voorzien, yoor den minderjarigen 
Troonopvolger geen Regent is benoemd, of 
de Troonopvolger of Regent afwezig is; 

2 °. in de gevallen van de artikelen 40 en 
45, zoolang de Regent ontbreekt of afwezig 
is; en bij overlijden van den Regent, zoolang 
zijn opvolger niet benoemd is en het regent
schap aanvaard heeft; 

3 °. ingeval de troonopvolging onzeker is 
en de Regent ontbreekt of afwezig is. 

Deze waarneming houdt van rechtswege 
op, zoodra de bevoegde Troonopvolger of Re
gent zijne waardigheid heeft aanvaard. 
V✓anneer in het regentschap moet worden 

voorzien, dient de Raad van State het daar
toe strekkend ontwerp van wet in: 

in de gevallen, onder 1 °. en 2 °. vermeld, 
binnen den tijd van eene maand na de aan
vaarding der waarneming van het Koninklijk 
gezag; 

in het geval, onder 3 °. vermeld, binnen den 
tijd van eel\_e maand nadat de troonopvolging 
heeft opgehouden onzeker te zijn. 
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47. Eene wet bepaalt, bij de benoeming 
van den Regent of bij de aanvaarding van 
het regentschap door den Prins van Oranje 
of door de dochter des ~onings, die de ver
moedelijke erfgenaam is van de Kroon, de 
som, die op het jaarlijksch inkomen van de 
Kroon zal worden genomen voor de kosten 
van het regentscnap. 

Deze bepaling kan gedurende het regent
schap niet worden veranderd. 

48. Zoodra het in artikel 38 omschreven 
geval heeft opgehouden te bestaan, wordt dit 
door de Staten-Generaal in vereenigde ver
gadering verklaard bij een besluit, dat op last 
van den Voorzitter, in artikel 40 vermeld, 
wordt afgekondigd, 

,9. Dit besluit wordt genomen op voor
stel van den Regent of van ten minste twir.
tig leden der Staten-Generaal. 

Deze leden dienen hun voorstel in bij den 
Voorzitter der Eerste Kamer, die de beide 
Kamers onmiddellijk in vereenigde vergade
ring bijeenroept. 

I s de zitting der Kamers gesloten, dan zijn 
die leden bevoegd de oproeping zelf te doen. 

50, De ministers en de voogd of voogden 
zijn persoonlijk gehouden aan de Kamers der 
Staten-Generaal, zoo d ikwerf dit wordt ge
vraagd, omtrent den toestand van den Ko
ning of van den Regent verslag te doen. 

Artikel 97, derde lid, is te dezen ook op de 
voogden toepasselijk. 

51. Onmiddellijk na afkondiging van het 
in artikel 48 omschreven besluit herneemt 
de Koning de waarneming der Regeering. 

VIJFDE AFDEELING. 

Van de inhuldiging des Konings. 
52. De Koning, de Regeering aanvaard 

hebbende, wordt zoodra mogelijk plechtig 
beëedigd en ingehuldigd binnen de stad Am
sterdam, in eene openbare en vereenigde ·ver
gadering der Staten-Generaal. 

53. In deze vergadering wordt door den 
Koning de volgende eed of belofte op de 
Grondwet afgelegd: 

"Ik zweer (beloof) ~n het Nederlandsche 
volk, dat Ik de Grondwet steeds zal onder
houden en handhaven. Ik zweer (beloof) dat 
Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied 
van den Staat met al Mijn vermogen zal ver
dedigen en bewaren; dat Ik de algemeene en 
biizondere vrijheid en de rechten van alle 
Mijne onderdanen zal beschermen, en tot in
standhouding en bevordering van de alge
meene en bijzondere welvaart alle midde
len zal aanwenden, welke de wetten te Mij
ner beschikking stellen, zooals een goed Ko
ning schuldig is te doen. 

,,Zoo waarlijk helpe mij God almachtig!" 
(,,Dat beloof Ik!") , 

54. Na het afleggen van dezen eed of be
lofte wordt de Koning in dezelfde vergade
ring gehuldigd door de Staten- Generaal, 
wier Voorzitter de volgende plechtige ver
klaring uitspreekt, die vervolgens door hem 
en elk der leden, hoofd voor hoofd, beëedigd 
oJ 'bevestigd wordt: 
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"Wij ontvangen en huldigen, in naam van 
het Nederlandsche volk en krachtens de 
Grondwet, U als Koning; wij zweren (belo
ven), dat Wij Uwe onschendbaarheid en de 
rechten Uwer Kroon zullen handhaven; wij 
zweren (beloven) alles te zullen doen wat 
goede en getrouwe Staten-Generaal schul
dig zijn te doen." 

,,Zoo waarlijk helpe ons God almachtig!" 
(,,Dat beloven wij!") 

ZESDE AFDEELING. 

Van de maçht des Konings. 

55. De Koning is onschendbaar; de mi
nisters zijn verantwoordelijk. 

56. De uitvoerende macht berust bij den 
Koning. 

57. Door den Koning worden algemeene 
maatregelen van bestuur vastgesteld. 

Bepalingen, door straffen te handhaven, 
worden in die maatregelen niet gemaakt, dan 
krachtens de wet. 

De wet regelt de op te leggen straffen. 
58. De Koning heeft het opperbestuur der 

bui tenlandsche betrekkingen. 
59. De Koning tracht geschillen met 

vreemde Mogendheden op te lossen door 
rechtspraak en andere vreedzame middelen. 
Hij verklaart geen oorlog dan na voorafgaan
de toestemming van de Staten-Generaal. 

60. De Koning sluit en bekrachtigt alle 
verdragen met vreemde Mogendheden. 

Tenzij de Koning zich de bevoegdheid tot 
het bekrachtigen van het verdrag bij de wet 
heeft voorbehouden, wordt een verdrag niet 
bekrachtigd, dan nadat het door de Staten
Generaal is goedgekeurd. 

Toetreding tot en opzegging van verdragen 
geschiedt door den Koning alleen krach
tens de wet. 

Andere overeenkomsten met vreemde Mo
gendheden worden zoo spoedig mogelijk aan 
de Staten-Generaal medegedeeld. 

61. De Koning heeft het oppergezag over 
zee- en landmacht. 

De Jnilitaire officieren worden door hem 
benoemd. Zij worden door hem bevorderd, 
ontslagen of op pensioen gesteld, volgens de 
regels door de wet te bepalen. 

De pensioenen worden door de wet gere
geld. 

62. De Koning heeft het opperbestuur 
over Nederlandsch- Indië, Suriname en Cu
raçao. 

Voor zooveel niet bij de Grondwet of bij de 
wet bepaalde bevoegdheden aan den Koning 
zijn voorbehouden, wordt het algemeen be
stuur in naam des Konings uitgeoefend in 
Nederlandsch-lndië door den Gouverneur
Generaal en in Suriname en Curaçao door de 
Gouverneurs, op de wijze door de wet te 
regelen. 

De Koning doet jaarlijks aan de Staten
Generaal een omstandig verslag geven van 
bestuur en staat van Nederlandsch-Indië, 
Suriniµne en Curaçao. 

63. De staatsinrichting van Nederlandsch
lndië, Suriname en Curaçao wordt door de 
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wet vastgesteld; andere onderwerpen wor
den door de wet geregeld, zoodra de behoef
te daaraan blijkt te bestaan. Behoudens bij 
de wet te bepalen uitzonderingen wordt op 
de wijze bij de wet te regelen, het vertegen
woordigend lichaam van het betrokken ge
bied gehoord. 

Onverminderd het bepaalde in het eerste 
lid van dit artikel wordt de regeling van de 
inwendige aangelegenheden van Neder_ 
landsch-lndië, Suriname en Curaçao overge
laten aan a ldaar gevestigde organen, op de 
wijze bij de wet vast te stellen, tenzij bij de 
wet de bevoegdhe~d tot regeling van bepaal
de onderwerpen of voor bepaalde gevallen 
aan den Koning is voorbehouden. 

64. De verordeningen, vastgesteld door de 
in het tweede lid van het vorige artikel be
doelde organen, kunnen op grond van strijd 
met de Grondwet, met de wet ·of met het al
gemeen belang bij de wet worden vernietigd. 

Zoodanige verordeningen kunnen door den 
Koning worden geschorst op de wijze bij de 
wet te bepalen. 

65, De Koning heeft het opperbestuur 
van de algemeene geldmiddelen. Hij regelt 
de bezoldiging van alle colleges ·en ambtena
ren, die uit 's Rijks kas worden betaald. 

De wet regelt de bezoldiging van den Raad 
van State, van de Algemeene Rekenkamer 
en van de rechterlijke macht. 

De Koning brengt de bezoldigingen op de 
begrooting der Rijksuitgaven. 

De pensioenen der ambtenaren worden 
door de wet geregeld. 

66. De Koning heeft het recht van de 
munt. Hij vermag zijne beeltenis op de 
muntspeciën te doen stellen. 

67. De Koning verleent adeldom. 
Vreemde adeldom kan door geen Neder

lander worden aangenomen. 
68. Ridderorden worden door eene wet, 

op het voorstel des Konings, ingesteld. 
69. Vreemde orden, waaraan geene ver

plichtingen verbonden zijn, mogen worden 
aangenomen door den Koning en, met zijne 
toestemming, door de Prinsen van zijn Huis. 

In geen geval mogen andere Nederlanders, 
of de vreemdelingen, die in Nederlandschen 
staatsdienst zijn, vreemde ordeteekenen, ti
tels, rang of waardigheid aannemen, zonder 
bijzonder verlof van den Koning. 

70. De Koning heeft het recht van gratie 
van straffen door rechterlijk vonnis opge
legd. 

Hij oefent dat recht uit na het advies te 
hebben ingewonnen van den rechter daartoe 
bij algemeenen maatregel van bestuur aange
wezen. 

Amnestie of abolitie worden niet dan bij 
eene wet toegestaan. 

71. Dispensatie van wetsbepalingen kan 
door den Koning slechts worden verleend 
met machtiging van de wet. 

De wet, welke deze machtiging verleent, 
noemt de bepalingen , waarover de bevoegd
heid tot dispensatie zich uitstrekt. 

Dispensatie van bepalingen van algemeene 
maatregelen van bestuur is toegelaten voor 
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zoover de Koning zich de bevoegdheid daar
toe bij den maatregel uitdrukkelijk heeft 
voorbehouden. 

72. De geschillen tusschen provinciën on
derling, provinciën "en gemeenten; gemeen
ten onderling; alsmede tusschen provinciën 
of gemeenten en waterschappen, veenschap
pen en veenpolders; niet behoorende tot die, 
vermeld in artikel 160 of tot die, waarvan de 
beslissing krachtens artikel 161 is opgedra
gen aan den gewonen rechter of aan een col
lege, met administratieve rechtspraak belast, 
worden door den Koning beslist. 

73. De Koning draagt aan de Staten-Ge
neraal ontwerpen van wet voor e n doet hun 
zoodanige andere voorstellen als hij noodig 
acht. 

Hij heeft het recht de door de Staten-Ge
neraal aangenomen wetsontwerpen al of niet 
goed te keuren. 

74. De wijze van afi!.'Ondiging der wetten 
en der algemeene maatregelen van bestuur 
en het tijdstip waarop zij aanvangen verbin
dende te zijn, worden door de wet geregeld. 

Het formulier van afkondiging der wetten 
is het volgende: 

,,Wij enz. Koning der Nederlanden, enz. 
,,Allen, die deze zullen zien of hooren, sa

luut! doen te weten: 
,,Alzoo Wij in overweging genomen heb

ben, dat enz. (De beweegredenen der wet). 
"Zoo is het, dat Wij, den Raad van State 

gehoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelij!c Wij goedvinden en verstaan bij deze" 
enz. 

(De inhoud der wet.) 
,,Gegeven'', enz. 
Ingeval eene Koningin regeert of het Ko

ninklijk gezag door een Regent of door den 
Raad van State wordt waargenomen, wordt 
de daardoor noodige wijziging in dit formu
lier gebracht. 

75. De Koning heeft het recht om de Ka
mers der Staten-Generaal, elke afzonderlijk 
of beide te zamen, te ontbinden. 

Het besluit, waardoor die ontbinding wordt 
uitgesproken, houdt t evens den last in tot 
het verkiezen van nieuwe Kamers binnen 
veertig dagen, en tot het samenkomen der 
nieuw verkozen Kamers binnen drie maan
den. 

De wet kan voor de na eene ontbinding ge
kozen Kamers een anderen zittingsduur dan 
in de artikelen 88 en 94 is bepaald, vaststel
len. 

De Raad van State, het Koninklijk gezag 
warnemende, oefent het recht van ontbin
ding niet uit. 

ZEVENDE AFDEELING. 

Van den Raad van St;te, de Ministers en de 
vaste colleges van advies en bijstand. 

76. Er is een Raad van State, welks sa
menstelling en bevoegdheid worden geregeld 
door de wet. 

De Koning is Voorzitter van den Raad, en 
benoemt de leden. 
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De Prins van Oranje en de dochter des Ko
nings, die de vermoedelijke erfgenaam is van 
de Kroon, hebben, nadat hun achttiende jaar 
is vervuld, van rechtswege zitting in den 
Raad. 

77, De Koning brengt ter overweging bij 
-den Raad van State alle voorstellen door 
hem aan de Staten-Generaal te doen of door 
deze aan hem gedaan, alsmedi; alle alge
meene maatregelen van bestuur van het Rijk 
en van Nederlandsch-Indië, Suriname en 
Curaçao. 

Aan het hoofd der uit te vaardigen beslui
ten wordt melding gemaakt dat de Raad van 
State deswege gehoord is. 

De Koning hoort wijders den Raad van 
State over alle zaken, waarin hij dat noodig 
oordeel t. 

De Koning alleen besluit en geeft telkens 
van zijn genomen besluit kennis aan den 
Raad van State. 

78. De wet kan aan den Raad van State 
of aan eene afdeeling van dien Raad.de uit
spraak over geschillen opdragen. 

79. De Koning stelt ministerieele depar
tementen in. 

Hij benoemt de Ministers en ontslaat hen 
naar welgevallen. Hij kan Ministers benoe
men, die niet belast zijn met de leiding van 
een ministerieel departement. 

De Ministers zorgen voor de uitvoering 
der Grondwet en der andere wetten, voor 
zooverre die van de Kroon afhangt. 

Hunne verantwoordelijkheid wordt gere
geld door de wet. 

Bij het aanvaarden van I-runne betrekking 
leggen zij in handen van den Koning den vol
genden eed of belofte af: 

"Ik zweer (beloof) getrouwheid aan den 
Koning en aan de Grondwet; ik zweer (be
loof) al de plichten, welke het ministerambt 
mij oplegt, getrouw te zullen vervullen." 

,.Zoo waarlijk helpe mij God almachtig!" 
(.,Dat beloof ik!"). 

Alvorens tot dien eed of die belofte te wor
den toegelaten, leggen zij den volgenden eed 
( verklaring en belofte) van zuivering af: 

,.Ik zweer (verklaar), dat ik, om tot Mi
nister te worden benoemd, directelijk of in
directelijk, aan geen persoon, onder wat 
naam of voorwendsel ook, eenige giften of 
gaven beloofd of gegeven heb. 

,.Ik zweer (beloof), dat ik om iets hoege
naamd in deze betrekking te doen of te laten, 
van niemand hoegenaamd eenige beloften of 
geschenken aannemen zal, directelijk of in
directelijk." 

,.Zoo waarlijk helpe mij God almachtig!" 
(.,Dat verklaar en beloof ik!"). 

Alle koninklijke besluiten en beschikkin
gen worden door één of meer van de Minis
ters mede-onderteekend. 

80. De instelling van vaste colleges van 
advies en bijstand aan de Regeering ge
schiedt krachtens de wet, die tevens regelen 
inhoudt omtrent hunne benoeming, samen
stelling, werkwijze en bevoegdheid. 

• 

DERDE HOOFDSTUJC. 
Van de Staten-Generaal. 

EERSTE AFDEELING. 
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Van de samenstelling der Staten-Generaal. 
81. De S taten-Generaal vertegenwoordi

gen het geheele Nederlandsche volk. 
82. De Staten-Generaal zijn v~rdeeld in 

eene Eerste en Tweede Kamer. 
83. D e leden der Tweede Kamer worden 

rechtstreeks gekozen door de ingezetenen, 
tevens Nederlanders of door de wet als Ne
derlandsche onderdanen erkend, die den door 
de wet te bepalen leeftijd, welke niet beneden 
drie en twintig jaren mag zijn, hebben be
~kt. leder kiezer brengt slechts ééne stem 
uit. 

De wet bepaalt, in hoeverre de uitoefening 
van het kiesrecht wordt geschorst voor de 
militairen bij de zee- en de landmacht voor 
den tijd, gedurende welken tijd zij zich on-
der de wapenen bevinden. · 

Van de uitoefening van het kiesrecht zijn 
uitgesloten zij, wien dat recht bij onherroe
pelijke rechterlijke uitspraak is ontzegd; zij 
die rechtens van hunne vrijheid zijn beroofd; 
zij d ie krachtens onherroepel ijke rechterlijke 
uitspraak wegens krankzinnigheid of zwak
heid van vermogens. de beschikking of het 
beheer over hunne goederen hebben verlo
ren en zij die van de ouderlijke macht of de 
voogdij over een of meer hunner kinderen 
ontzet zijn. Aan onherroepelijke veroordee
l ing tot eene vrijheidsstraf van meer dan een 
jaar of wegens bedelarij of landlooperij, zoo
mede aan meer dan twee, binnen een door 
de wet te bepalen tijdperk vallende, onher
roepelijke rechterlijke uitspraken openbare 
dronkenschap vaststellende, verbindt de wet 
tijdelijk of blijvend verlies van kiesrecht. 

84, De Tweede Kamer bestaat uit hon
derd leden, gekozen op den grondslag van 
evenredige vertegenwoordiging binnen óoor 
de wet te stellen grenzen. 

Alles wat verder het kiesrecht en de wijze 
van verkiezing betreft, wordt door de wet 
geregeld. 

85, De Eerste Kamer bestaat uit vijftig 
leden. 

Zij worden verkozen door de leden van de 
Staten der provinciën op den grondslag van 
evenredige vertegenwoordiging binnen door 
de wet te stellen grenzen. 

86, Wanneer de Staten-Generaal in dub
belen getale worden bijeengeroepen, wordt 
aan de gewone leden van elke Kamer een 
gelijk getal buitengewone leden toegevoegd, 
op dezelfde wijze als de gewone te verkiezen. 

H et besluit der bijeenroeping wijst tevens 
den dag der verkiezing aan. 

TWEEDE AFDEELING. 

Van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

87. Om lid der Tweede Kamer te kunnen 
zijn wordt vereischt, dat men Nederlander 
of door de wet als Nederlandsch onderdaan 
erkend zij, den ouderdom van dertig jaren 
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vervuld hebbe, niet van de verkiesbaarheid 
ontzet zij, noch van de uitoefening van het 
kiesrecht zij uitgesloten krachtens de daar
omtrent ingevolge artikel 83, derde lid, ge
troffen regeling, met uitzondering van ge
rechtelijke· vrijheidsberooving en veroordee
ling tot eene vrijheidsstraf anders dan we
gens bedelarij of landlooperij of wegens een 
feit, waaruit openbare dronkenschap blijkt. 

88. De leden der Tweede Kamer worden 
gekozen voor vier jaren. 

Zij treden tegelijk af en zijn dadelijk her
kiesbaar. 

89. De leden stemmen zonder last van of 
ruggespraak met hen, die benoemen. 

90. Bij het aanvaarden hunner betrek
king leggen zij den volgenden eed of belofte 
af: 

"Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de 
.,Grondwet. 

.,Zoo waarlijk helpe mij God almachtig!" 
,,(.,Dat beloof ik!") · 

Alvorens tot dien eed of die belofte te wor
den toegelaten, leggen zij den volgende n eed 
(verklaring en belofte) van zuivering af: 

"Ik zweer (verklaar), dat ik, om tot lid 
.,der Staten-Generaal te worden benoemd, 
,,directelijk of indirectelijk, aan geen per
,,soon, onder wat naam of voorwendsel ook, 
"eenige giften of gaven beloofd of gegeven 
,.heb . 

.,Ik zweer (beloof), dat ik om iets hoege
"naamd in deze betrekking te doen of te 
,.laten, van niemand hoegenaamd eenige be
,,loften of geschenken aannemen zal, directe
,.lijk of indirectelijk. 

,,Zoo waarlijk helpe mij God almachtig!" 
,,(,,Dat verklaar en beloof ik!" ) 

Deze eeden (beloften en verklaring) wor
den afgelegd in handen van den Koning of 
in de vergadering der Tweede Kamer in han
den van den Voorzitter, daartoe door den 
Koning gemachtigd. 

91. De Voorzitter wordt door den Koning 
benoemd voor het tijdperk eener zitting, uit 
eene door de Kamer aangeboden opgave van· 
drie leden. 

9.2, De leden ontvangen eene schadeloos
stelling van f 4500 's jaars, benevens, volgens 
regels door de wet te stellen, vergoeding voor 
reiskosten. Aan den Voorzitter wordt boven
dien eene toelage van f 4500 's jaars toege
kend. 

De in het vorige lid bedoelde schadeloos
stelling wordt niet genoten door de leden, die 
het ambt van Minister bekleede n, noch door 
hen, die gedurende eene geheele zitting af
wezig bleven, noch ook door hen, die inge
volge het reglement van orde der Kamer zijn 
uitgesloten van het bijwonen harer verga
deringen. 

Aftredende leden ontvangen een pensioen 
van f 120 'sjaars voor elk jaar, gedurende 
hetwelk zij lid der Kamer waren, tot een 
maximum van f 2800. Het pensioen wordt 
niet genoten, zoolang een afgetreden lid het 
ambt van Minister bekleedt of, na herkie
zing, de in het eerste lid bedoelde schade
loosstelling ontvangt, De wet regelt in welke 
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andere gevallen, waarin naast dit pensioen 
middellij k of onmiddellijk uit eene openbare 
kas een inkomen of pensioen genoten wordt, 
het eerstgenoemde pensioen wordt vermin
derd. 

Aan weduwen en weezen van Kamerleden 
of gewezen Kamerleden wordt pensioen ver
leend volgens regels door de wet te stellen. 

De bedrage n, vastgesteld in dit artikel, 
kunnen worden gewijzigd bij eene wet, 

De Kamers der Staten-Generaal kunnen 
het ontwerp eener zoodanige wet alsmede 
het ontwerp eener wet tot wijziging of intrek
king van eene zoodanige wet niet aannemen 
dan met de stemmen van twee derden van 
het aantal leden, waaruit elk der Kamers 
bestaat. 

DERDE AFDEELING, 

Van de Eerste Kamer der Staten-Generaal . 
93. Om lid der Eerste Kamer te kunnen 

zijn, moet men voldoen aan dezelfde ver
eischteJl als voor het lidmaatschap der Twee
de Kamer zijn gesteld. 

94, De leden der Eerste Kamer worden 
gekozen voor zes jaren. Artikel 89 is op hen 
van toepassing. 

Zij leggen bij het aanvaarden hunner be
trekking gelijke eeden (beloften en verkla
ring) af, als voor de leden der Tweede Ka
mer zijn beoaald, hetzij in handen van den 
Koning, hetzij in èe vergadering der Eerste 
Kamer in handen van den Voorzitter, daar
toe dodt den Koning gemach•.igd. 

Zij genieten reis- en verblijfkosten volgens 
de wet, 

De helft treedt om de drie jaren af. De 
uitvallende leden zijn dadelijk herkiesbaar, 

95, De Voorzitter wordt door den Koning 
uit de leden benoemd voor het tijdperk eener 
zitting, 

VIERDE AFDEELING. 

Beschikkingen aan beide Kamers l!!emeen. 

96. Niemand kan tegelijk lid der beide 
Kamers zijn. 

Die tegelijk tot lid van beide Kamers is 
gekozen, verklaart welke dier benoemingen 
hij aanneemt. 

97. De ministers hebben zitting in de 
beide Kamers. Zij hebben als zoodanig al
lee n eene raadgevende stem. Zij kunnen zich 
in de vergadering doen bijstaan door de 
ambtenaren, daartoe door hen aangewezen. 

Zij geven aan de Kamers, hetzij monde
ling, hetzij schriftelijk, de verlangde inlich
tingen, waarvan het verleenen niet strijdig 
kan worden geoordeeld met het belang van 
den Staat. 

Zij kunnen door elke der Kamers worden 
uitgenoodigd om te dien einde ter vergade
ring tegenwoordig te zijn. 

98, Beide Kamers hebben, zoowel ieder 
afzonderlijk als in vereenigde vergadering, 
het recht van onderzoek (enquête), te rege
len door de wet. 

99. Een lid van de Staten-Generaal kan 
niet tegelijkertijd zijn Minister, vice-presi
dent of lid van den Raad van State, presi-
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dent, vice-president of lid van of procureur
generaal of advocaat-generaal bij den Hoo
gen Raad, noch president of lid van de Al
gemeene Rekenkamer. noch Commissaris des 
Konings in eene provincie. 

Nochtans kan een Minister, bij eene ver
kiezing tot lid der Staten-Generaal gekozen, 
ten hoogste drie maanden na zijne toelating 
als lid ,het ambt van Minister en het lidmaat
schap der Staten-Generaal vereenigen. 

De wet regelt voor zooveel noodig de ge
volgen van de vereeniging van het lidmaat
schap van eene der beide Kamers met an
dere dan de in het eerste lid uitgesloten, uit 
's Lands kas bezoldigde ambten. 

Krijgslieden in werkelijken dienst, het lid
maatschap van eene der beide Kamers aan
vaardende, zijn gedurende dat lidmaatschap 
van rechtswege op non-activiteit. Ophou
dende lid te zijn, keeren zij tot den werke
lijken dienst terug. 

100. De leden der Staten-Generaal, als
mede de ministers, de commissarissen be
doeld in artikel I q, tweede lid, en de amb
tenaren, bedoeld in artikel g, eerste lid, zijn 
niet gerechtelijk vervolgbaar voor hetgeen 
zij in de vergadering hebben gezegd of aan 
haar schriftelijk hebben overgelegd. 

101. Voor zoover de wet niet anders be
paalt, onderzoekt elke Kamer de geloofs
brieven harer nieuw inkomende leden. en 
beslist de geschillen, welke aangaande die 
geloofsbrieven of de verkiezing zelve oprij
zen, volgens regels door de wet te stellen. 

102. Elke Kamer benoemt haar griffier. 
Deze mag niet tegelijk lid van een der Ka

mers zijn. 
103. De Staten-Generaal komen ten 

minste eenmaal 's jaars te zamen. 
Hunne gewone zitting wordt geopend op 

den derden Dinsdag in September. 
De Koning roept eene buitengewone zit

t ing bijeen, zoo dikwijls hij zulks noodig 
oordeelt. 

104. De afzonderlijke vergaderingen der 
beide Kamers en evenzoo de v'ereenigde ver
gaderingen worden in het openbaar gehou
den. 

De deuren worden gesloten, wanneer een 
tiende gedeelte der aanwezige leden het vor
dert of de Voorzitter het noodig keurt. 

De vergadering beslist, of met gesloten 
deuren zal worden beraadslaagd. 

Over de punten in besloten vergadering 
behandeld, kan daarin ook een besluit wor
den genomen. 

105. Is bij overlijden des Konings of bij 
afstand van de Kroon de zitting gesloten, 
dan vergaderen de Staten-Generaal zonder 
voorafgaande aproeping. 

Deze buitengewone zitting wordt op den 
vijfden dag na het overlijden of na den af
stand geopend. Zijn de Kamers ontbonden, 
dan vangt deze termijn aan van den afloop 
der nieuwe verkiezingen. 

106. De zitting der Staten-Generaal wordt 
in vereenigde vergadering der beide Kamers 
door den Koning of door eene commissie 
van zijnentwege geopend. Zij wordt op de-

1947 

zelfde wijze gesloten, wanneer hij oordeelt, 
dat h~ belang van den Staat niet vordert 
haar te doen voortduren. 

De gewone jaarli_jksche zitting duurt ten 
minste twintig dagen, tenzij de Koning ge
bruik make van het recht in artikel 75 om
schreven. 

107. Bij ontbinding van eene der Kamers 
of van beide sluit de Koning tevens de zit
ting der Staten-Generaal. 

108. De Kamers mogen noch afzonderlijk 
noch in vereen;gde vergadering beraadsla
gen of besluiten, zoo niet meer dan de helft 
der leden tegenwoordig is. 

109. Alle besluiten over zaken worden bij 
volstrekte meerderheid der stemmende leden 
opgemaakt. 

Bij staken van stemmen wordt het nemen 
van het besluit tot eene volgende vergade
ring uitgesteld. 

In deze, en evenzoo in eene voltallige ver
gadering, wordt, bij staken van stemmen, het 
voorstel niet geacht te zijn aangenomen. 

De stemming moet geschieden bij hoofde
lije oproeping, wanneer één der leden dit 
verlangt en alsdan mondeling. 

110. De stemming over personen voor de 
benoemingen of voordrachten in de Grond
wet vermeld, geschiedt bij besloten en onge
teekende briefjes. 

De volstrekte meerderheid der stemmende 
leden beslist; bij staken van stemmen be
slist het lot. 

11 l . Bij eene vereenigde vergadering 
worden de beide Kamers als slechts ééne be
schouwd en nemen hare leden, naar wille
keur, door elkander p laats. 

De Voorzitter der Eerste Kamer heeft de 
leiding der vergadering. 

VIJFDE AFDEELING. 

Van de wetgevende macht. 
112. De wetgevende macht wordt geza

menlijk door den Koning en de Staten-Ge
neraal uitgeoefend. 

11 3. De Koning zendt zijne voorstellen, 
hetzij van wet, hetzij andere, aan de Tweede 
Kamer bij eene schriftelijke boodschap of 
door eene commissie. 

Hij kan aan bijzondere door hem aange
wezen commissarissen opdragen de ministers 
bij het behandelen van die voorstellen in de 
vergaderingen der Staten-Generaal bij te 
staan. 

114, Aan de openbare beraadslaging over 
eenig ingekomen voorstel des Konings gaat 
altijd een onderzoek van dat voorstel vooraf. 

De Kamer bepaalt in haar Reglement van 
Orde de wijze, waarop dit onderzoek zal wor
den ingesteld. 

115. De Tweede Kamer alsmede de ver
eenigde vergadering der Staten-Generaal 
heeft het recht wijzigingen in een voorstel 
des Konings te maken. 

116. Wanneer de Tweede Kamer tot aan
neming van het voorstel, hetzij onveranderd, 
hetzij gewijzigd, besluit, zendt zij het aan de 
Eerste Kamer met het volgende formulier: 

• 
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"De Tweede Kamer der Staten-Generaal 
zendt aan de Eerste Kamer het hiepievens 
gaande voorstel des Konings en is van oor
deel, dat -het, zooals het daar ligt, door de 
Staten-Generaal behoort te worden aange
nomen'' 

Wanneer de Tweede Kamer tot het niet
aannemen van het voorstel besluit, geeft zij 
daarvan kennis aan den Koning met het vol
gende formulier: 

"De Tweede Kamer der Staten-Generaal 
betuigt den Koning haar dank voor Zijn ijver 
in het bevorderen van de belangen van den 
Staat en verzoekt Hem eerbiedig het gedane 
voorstel in nadere overweging te nemen." 

117. De Eerste Kamer overweegt, met in
achtneming van artikel u4 het voorstel zoo
danig als het door de Tweede Kamer is aan
genomen. 

Wanneer zij tot aanneming van het voor
stel besluit, geeft zij daarvan kennis aan den 
Koning en aan de Tweede Kamer met de 
volgende formulieren: 

,,Aan den Koning. 
"De Staten-Generaal betuigen den Koning 

hun dank voor Zijn ijver in het bevorderen 
van de belangen van den Staat en vereenigen 
zich met het voorstel zooals het daar ligt." 

.,Aan de Tweede Kamer. 
"De Eerste Kamer der Staten-Generaal 

geeft aan de Tweede Kamer kennis, dat zij 
zich heeft vereenigd met het voorstel be-
trekkelijk ............... , op den ............... aan 
haar door de Tweede Kamer toegezonden." 

Wann·eer de Eerste Kamer tot niet-aanne
ming van het voorstel besluit, geeft zij daar
van kennis aan den Koning en aan de Twee
de Kamer met de volgende formulieren: 

.,Aan den K oning. 
" De Eerste Kamer der Staten-Generaal 

betuigt den Koning haar dank voor Zijn ijver 
in het bevorderen van de belangen van den 
Staat, en verzoekt Hem eerbiedig het gedane 
voorstel in nadere overweging te nemen." 

.,Aan de Tweede Kamer. 
"De Eerste Kámer der Staten-Generaal 

geeft aan de Tweede Kamer kennis, dat zij 
den Koning eerbiedig heeft verzocht het 
voorstel betrekkelijk ........ ... ....... ... , op den 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . aan haar door de Tweede Ka
mer toegezonden, in nadere overweging te 
nemen." 

118. Zoolang de Eerste Kamer nog niet 
heeft beslist, blijft de K oning bevoegd het 
door hem gedaan voorstel weer in te trekken. 

119. De Staten-Generaal hebben het recht 
voorstellen van wet aan den Koning te doen. 

120. De voordracht daartoe behoort uit
sluitend aan d e Tweede Kamer, die het voQ_r
stel overweegt op gelijk wijze als zulks ten 
aanzien van 's Konings voorstellen is be
paald, en, na aanneming, aan de Eerste Ka
mer verzendt met h et volgende formulier: 

,.De Tweede Kamer der Staten-Gene
raal zendt aan de Eerste Kamer het hieme
vensgaande voorstel, en is van oordeel, dat 
de Staten-Ge neraal daarop 's Konings bewil
liging behooren te verzoeken'.'' 

Zij is bevoegd aan een of meer van hare 
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leden de schriftelijke en mondelinge verde
diging van haar voorstel in de Eerste Kamer 
op te dragen. 

121. Wanneer de Eerste Kamer, na daar
over op de gewone wijze te hebben beraad
slaagd, het voorstel goedkeurt, zendt zij het 
aan den Koning met het volgende formulier: 

"De Staten-Generaal, oordeelende, dat het 
nevensgaande voorstel zou kunnen strekken 
tot bevordering van de belangen van den 
Staat, verzoeken eerbiedig daarop 's Konings 
bewilliging''. Voorts geeft zij daarvan kennis 
aan de Tweede Kamer met het volgende for -
mulier: 

"De Eerste K amer der Staten-Generaal 
geeft kennis aan de Tweede Kamer, dat zij 
zich heeft vereenigd met het van haar op 
den ............... ontvangen voorstel betrekke-
lijk ............... en daarop namens de Staten-
Generaal 's Konings bewilliging heeft v er
zocht.1' 

Wanneer de Eerste Kamer het voorstel 
niet goedkeurt, zoo geeft zij daarvan kennis 
aan de Tweede Kamer met het volgende for
mulier: 

"De Eerste Kamer der Staten-Generaal 
heeft geene genoegzame reden gevonden om 
op het hiernevens teruggaande voorstel 's Ko
nings bewilliging te verzoeken." 

122. Andere voordrachten, dan voorstel
len van wet, kunnen door elke Kamer afzon
derlijk aan den Koning worden gedaan. 

123. De Koning doet de Staten-Generaal 
zoo spoedig mogelijk kennis dragen, of hij 
een voorstel van wet. door hen aangenomen, 
al dan niet goedkeurt. Die kennisgeving ge
schiedt met een der volgende formulieren: 

,.De Koning bewilligt in het voorstel." 
of: 
.,De Koning houdt het voorstel in overwe

ging." 
124. Alle voorstellen van wet, door de 

Staten-Generaal aangenomen en door den 
Koning goedgekeurd. verkrijgen kracht van 
wet en worden door deo Koning afgekondigd . 

De wetten zij n onschendbaar. 
125. De wetten zijn alleen voor het Rijk 

verbindende, voor zoover daarin niet is uit
gedrukt dat zij voor Nederlandsch-Indië, Su
riname en Curaçao verbindend zijn . 

ZESDE AFDEELING. 

Van de begroeting. 
126. Door de wet worden de begrootingen 

van alle uitgaven des Rijks vastgesteld, en 
de middelen tot dekking aangewezen. 

127. De ontwerpen der algemeene begroo
tingswetten worden door den Koning bij de 
Tweede Kamer ingediend dadelijk na het 
openen der gewone zitting •van de Staten
Generaal, v66r den aanvang van het tijdperk, 
waarvoor de begrootingen moeten dienen. 
Dat tijdperk mag niet langer zijn dan twee 
jaar. 

128. Geen hoofdstuk der begrooting van 
uitgaven kan meer dan die voor een depar
tement van algemeen bestuur behelzen. 

Ieder hoofdstuk wordt in één of meer ont
werpen van wet vervat. 
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Door zoodanige wet kan overschrijving 
worden toegestaan. 

129. De veraritwoording van de Rijksuit
gaven en -ontvangsten over eiken dienst 
wordt, onder overlegging van de door de Re
kenkam"!r goedgekeurde rekening, aan de 
wetgevende macht gedaan naar de voor
schriften van de wet. 

vn;nuE HOOFDSTUK. 

Van de Provinciale Staten en de 
Gemeentebesturen. 

EERSTE AFDEELING. 
Van de samenstelling der Provinciale Staten. 

130. De leden der Provinciale Staten 
worden voor vier jaren rechtstreeks gekozen 
door de ingezetenen der provincie, tevens 
Nederlanders, of door de wet als Nederland
sche onderdanen erkend, die den door de 
wet te bepalen leeftijd, welke niet beneden 
orie en twintig jaren mag zijn, hebben. be
reikt. De verkiezing geschiedt op den grond
slag van evenredige vertegenwoordiging bin
nen door de wet te stellen grenzen. 

De laatste zinsnede van het eerste lid, het 
tweede en derde lid van artikel 83 zijn van 
toepassing. 

Zij treden tegelijk af en zijn dadelijk her
kiesbaar. 

Om lid der Provinciale Staten te kunnen 
zijn wordt vereîscht, dat men Nederlander of 
door de wet als Nederlandsch onderdaan er
kend en ingezeten der provincie zij, den ou
derdom van vijf en twintig jaren vervuld 
hebbe, niet van de verkiesbaarheid ontzet 
zij, noch van de uitoefening van het kies
recht zij uitgesloten krachtens de daarom
trent ingevolge artikel 83, derde lid, getrof
fen regeling, met uitzondering van gerech
telijke vrijheidsberooving en veroordeeling 
tot eene vrijheidsstraf anders dan wegens 
bedelarij of landlooperij of wegens een feit, 
waaruit openbare dronkenschap blijkt. 

De verkiezing van de leden,.der Provinciale 
Staten heeft plaats op de wijze door de wet 
te regelen. 

131, De leden der Staten leggen bij het 
aanvaarden hunner betrekking den volgen
den eed of belofte af: 

.,Ik zweer (beloof) trouw aan de Grond
wet en aan de wetten des Rijks." 

.,Zoo waarli,ilc helpe mij God almachtig!" 
(.,Dat beloof ik!") . 

Zij worden tot dien eed (belofte) toegela
ten na alvorens te hebben afgelegd eed (ver
klaring en belofte) van zuivering als hier
boven in ·artikel go voor de leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal is be
paald. 

132. De Staten vergaderen zoo dikwerf in 
het jaar als de wet bepaalt, en bovendien 
wanneer zij door den Koning buitengewoon 
worden bijeengeroepen. 

De vergaderingen zijn openbaar, met het
zelfde voorbehoud als ten aanzien van de 
-vergadering der Kamers van de Staten-Ge
neraal is bepaald in artikel 104. 
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133. De leden der Staten stemmen zonder 
last van of ruggespraak met hen die benoe
men. 

134. Omtrent het beraadslagen en stem
men gelden de regels in de artikelen 108, 109 

en no, eerste lid, ten aanzien van de Kamers 
der Staten-Generaal voorgeschreven. 

TWEEDE AFDEELING. 

Van de macht der Provinciale Staten. 

135. Het gezag en de macht van de Sta
ten worden door de wet geregeld met inacht
neming van de voorschriften in de volgende 
artikelen dezer afdeeling vervat. 

136. Aan de Staten wordt de regeling en 
het bestuur van de huishouding der provin
cie overgelaten. 

Zij maken de verordeningen, die zij voor 
h et provinciaal belang noodig oordeelen. 

Die verordeningen behoeven de goedkeu
ring des Konings; deze kan niet worden ge
wei_gerd dan bij een met redenen omkleed be
sluit, den Raad van State gehoord. 

137. Wanneer de wetten of de algemeene 
maatregelen van bestuur het vorderen, ver
leenen de Staten hunne medewerking tot uit
voering daarvan. 

138. Elk besluit der Staten tot het invoe
ren, wijzigen of afschaffen van een provin
viale belasting, behoeft de goedkeuring des 
Konings. 

De wet geeft algemeene regels ten aan
zien van de proviciale belastingen. 

Deze belastingen mogen den doorvoer, den 
uitvoer naar en den invoer uit andere pro
vinciën niet belemme~en. 

139. De begrooting der provinciale in
komsten en uitgaven, jaarlijks door de Staten 
op te maken, behoeft de goedkeuring des Ko
nings. 

De wet regelt het vaststellen van de pro
vinciale rekening. 

140. De Staten kunnen de belangen van -
hunne provinciën en van hare ingezetenen bij 
den Koning en bij de Staten-Generaal voor
staan. 

141. De Staten benoemen uit hun midden 
een college van Gedeputeerde Staten, waar- -...... 
aan, volgens 'tie regels door de wet te stellen, 
de dagelijksche leiding en uitvoering van za-
ken worden oogedragen, en zulks hetzij de 
Staten zijn vergaderd of niet. 

142. De macht des Konings om de beslui
ten van Provinciale Staten of van Gedepu
teerde Staten, die met de wet of het alge
meen belang strijdig zijn, te schorsen en te 
vernietigen, wordt bij de wet geregeld. 

143. De Koning stelt in elke provincie 
een Commissaris aan met de uitvoering zij
ner bevelen en met het toezicht op de ver
richtingen der Staten belast. 

Deze Commissaris is Voorzitter van de 
vergadering der Provinciale Staten en van 
die der Gedeputeerde Staten en heeft in 
laatstgenoemd college stem. 

Zijne ja'irwcdde en de kosten zijner woning 
worden op de begrooting der Rijksuitgaven 
gebracht. De wet beslist of andere uitgaven 
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van het provinciaal bestuur ten laste van het 
Rijk komen. 

DERDE AFDEELING. 

Van de Gemeentebesturen. 

144. De samenstelling, inrichting en be
voegdheid der gemeentebesturen worden door 
de wet geregeld met ióachtneming der voor
schriften in de volgende artikelen dezer af
deeling vervat. 

145. Aan het hoofd der gemeente staat 
een raad, welks leden rechtstreeks voor een 
bepaald aantal jaren worden gekozen door de 
ingezetenen der gemeente, tevens Nederlan
ders of door de wet als Nederlandsche onder
danen erkend, die den door de wet te bepalen 
leeftijd, welke niet beneden drie en twintig 
jaren mag zijn, hebben bereikt. De verkie
zing geschiedt op den grondslag van even
redige vertegenwoordiging binnen door de 
wet te stellen grenzen. 

De laatste zinsnede van het eerste lid, het 
tweede en derde lid van artikel 83 zijn van 
toepassing. 

Om lid van den raad.te kunnen zijn wordt 
vereischt dat men Nederlander of door de wet 
als Ned;rlandsch onderdaan erkend en inge
zeten der gemeente zij, den ouderdom van 
drie en twintig jaren vervuld hebbe, niet van 
de verkiesbaarheid ontzet zij, noch van de 
uitoefening van het kiesrecht zij uitgesloten 
krachtens de daaromtrent ingevolge artikel 
83, derde lid, getroffen regeling, met uitzon
dering van gerechtelijke vri_jheidsberooving 
en veroordeeling tot eene vrijheidsstraf an
ders dan wegens bedelarij of landlooperij of 
wegens ee11 feit, waaruit openbare dronken
sch~ blijkt. 
. De verkiezing van den raad heeft plaats op 

de wijze door de wet te regelen. 
De Voorzitter wordt door den Koning, ook 

buiten de leden van den raad, benoemd en 
door hem ontslagen. 

146. Aan den raad wordt de regeling en 
het bestuur van de huishouding der gemeente 
overgelaten. Hij kan in te bepalen gevallen, 
met inachtneming van te stellen regels, on
der zijn toezicht het bestuur van te bepalen 
takken van de huishouding der-gemeente ge
heel of ten deele aan andere organen opdra-

gen. d . d" h". . h Hij maakt de veror enmgen, ,e •J m et 
bela ng der gemeente noodig oordeelt. 

Wanneer de wetten, algemeene maatrege
len van bestuur of provinciale verordeningen 
het vorderen, verleenen de gemeentebesturen 
hunne medewerking tot uitvoering daarvan. 

Wanneer de regeling en het bestuur van de 
huishouding eener gemeente grovelijk wor
den verwaarloosd, kan eene wet de wijze be
palen, waarop in het bestuur dier gemeente 
met afwijking van het eerste en tweede lid 
van dit artikel, wordt voorzien. 

De wet bepaalt, welk gezag het gemeente
bestuur vervangt, wanneer dit in gebreke 
b,lijft in de uitvoering der wetten, der alge
meene maategelen van bestuur of der pro
vinciale verordeningen te voorzien. 
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De wet bepaalt, welk gezag het gemeente
bestuur vervangt, wanneer dit in gebreke 
blijft in de uitvoering der wetten, der alge
meene maatregelen van bestuur of der pro
vinciale verordeninven te voorzien. 

147. De macht des Konings om de beslui
ten van gemeentebesturen, die met de wet of 
het algemeen belang strijdig zijn, te schorsen 
en te vernietigen, wordt bij de wet geregeld. 

148. De besluiten der gemeentebesturen, 
rakende zoodanige beschikking over gemeen
te-eigendom of zoodanige andere burgerlijke 
rechtshandelingen als de wet aanwijst, als
mede de begroetingen van inkomsten en uit_ 
gaven, worden aan de goedkeuring der Ge
deputeerde Staten onderworpen. 

Het opmaken der begroetingen en het 
vaststellen der rekeningen wordt door de wet 
geregeld. 

149. De besluiten der gemeentebesturen 
rakende het invoeren, wijzigen of afschaffen 
van een plaatselijke belasting behoeven de 
goedkeuring des Konings. 

De wet geeft algemeene regels ten aanzien 
der plaatselijke belastingen. 

Deze belastingen mogen den doorvoer, den 
uitvoer naar en den invoer uit andere ge
meenten niet belemmeren. 

150. De gemelde besturen kunnen de be
langen van hunne gemeenten en van hare 
ingezetenen voorstaan bij den Koning bij de 
Staten-Generaal en bij de Staten der provin
cie waartoe zij behooren. 

151. De wet regelt de voorziening in za
ken, belangen, inrichtingen of werken, bij 
welke twee of meer gemeenten zijn betrok
ken. 

VIJFDE H00}'DSTUK. 

Yan openbare llchamcn Yoor beroep en 
bedrijf. 

152. De wet kan voor bepaalde beroepen 
1 en bedrijven en groepen daarvan, alsmede 

voor het beroeps- en bedrijfsleven in het al
gemeen, lichamen instellen, ten einde rege
lend op te treden. 

De samenstelling, inrichting en bevoegd
heid van deze lichamen worden door de wet 
geregeld. 

153. De wet kan aan deze lichamen ver
ordenende bevoegdheid geven. 

154. De besluiten van deze lichamen, die 
met de wet of het algemeen belang strijdig 
zijn, kunnen worden geschorst en vernietigd 
volgens regels bij de wet te stellen. 

De wet kan bepaalde besluiten dezer licha
men aan goedkeuring onderwerpen, volgens 
door haar te stellen regels. 

ZESDE HOOF:US'l'UK. 

Yan andere llchamen met Yerordenende 
bcYoegdheld. 

155. De wet kan aan andere dan in de 
Grondwet genoemde lichamen verordenende 
bevoegdlieid geven. 
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ZEVENDE llOOFDS'rUK. 

Van de Justltle. 

EERSTE AFDEELING. 
Algemeene bepalingen. 

156. Er wordt alom in het Rijk recht ge
sproken in naam des Konings. 

157. Het burgerlijk en handelsrecht, het 
burgerlijk en militair strafrecht, de rechts
pleging en de inrichting der rechterlijke 
macht worden bij de wet geregeld in alge
meene wetboeken, behoudens de bevoegd
heid der wetgevende macht om enkele on
derwerpen in afzonderlijke wetten te rege-
len. • 

158. Onteigening ten algemeenen nutte 
kan niet plaats hebben dan na voorafgaande 
verklaring bij de wet, dat het a lgemeen nut 
onteigening vordert en tegen vooraf genoten 
of vooraf verzekerde schadeloosstelling, een 
en ander volgens de voorschriften der wet. 

De wet beoaalt de gevallen in welke de 
voorafgaande verklaring bij de wet niet wordt 
vereischt. 

Het vereischte, dat de verschuldigde scha
deloosstelling vooraf betaald of verzekerd zij, 
geldt niet, wanneer oorlog, ooTlogsgevaar, 
oproer, brand of watersnood eene onverwijl
de inbezitneming vordert. 

Dit artikel is niet van toepassing op aard
haling, waartoe het recht in 1886 bestond. 

159. Waar in het algemeen belang eigen
dom door het openbaar gezag moet worden 
vernietigd of, hetzij voortdurend, hetzij tij
delijk, moet worden onbruikbaar gemaakt, 
geschiedt dit tegen schadeloosstelling, tenzij 
de wet het tegendeel bepaalt. 

Het gebruik van eigendom tot het voor
bereiden en het stellen van militaire inun
datiën, wanneer dit wegens oorlog of oor
logsgevaai wordt gevorderd, wordt bij de 
wet geregeld. 

160. Alle twistgedingen over eigendom of 
daaruit voortspruitende rechten, over schuld
vordering en andere burgerlijke rechten be
hooren bij uitsluiting tot de kennisneming 
van de rechterlijke macht. 

161. De wet kan de beslissing van twist
gedingen, niet behoorende tot die, vermeld 
in artikel 160, hetzij aan den gewonen rech
ter, hetzij aan een college met administra
tieve rechtspraak belast, opdragen; zij regelt 
de wijze van behandeling en de gevolgen der 
beslissingen. 

162. De rechterlijkè macht wordt alleen 
uitgeoefend door rechters, welke de.wet aan
wijst. De wet kan bepalen, dat aan de be
rechting van door haar aan te wijzen gedin
gen als in artikel 160 bedoeld mede wordt 
deelgenomen door niet tot de rechterlijke 
macht behoorende personen. 

163. Niemand kan tegen zijn wil worden 
afgetrokken van den rechter, dien de wet 
hem toekent. 

De wet regelt de wijze, waarop geschillen 
over bevoegdheid, tusschen de administra
tieve en rechterlijke macht ontstaan, worden 
beslist. 
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164. Buiten de gevallen in de wet bepaald, 
mag niemand in hechtenis worden genomen, 
dan op een bevel van den rechter. inhouden
de de redenen der gedane aanhouding. Dit 
bevel moet bij, of zoo spoedig mogelijk na 
de aanhouding beteekend worden aan den
gene, tegen wien het is gericht. 

De wet bepaalt den vorm van dit bevel en 
den tijd binnen welken alle aangehoudenen 
moeten worden verhoord. 

165, Het binnentreden in eene woning te
gen den wil van den bewoner is alleen ge
oorloofd in de gevallen bij de wet bepaald, 
krachtens een bijzonderen of algemeenen last 
van eene macht door de wet aangewezen. 

De wet regelt de vormen, waaraan de uit
oefening van deze bevoegdheid gebonden is. 

166. Het geheim der aan de post of an
dere openbare instelling van vervoer toever
trouwde brieven is onschendbaar, behalve oo 
last des rechters, in de gevallen in de wet 
omschreven. 

167. Op geen misdrijf mag als straf ge
steld worden de algemeene verbeurdverkla
ring der goederen, den schuldige toebehoo
rende. 

168. Alle vonnissen moeten de gronden 
waarop zij rusten, inhouden en in strafzaken 
de wettelijke voorschriften, waarop de ver
oordeeling rust, aanwijzen. 

De uitspraak geschiedt met open deuren. 
Behoudens de uitzonderingen door de wet 

bepaald zijn de terechtzittingen openbaar. 
De rechter kan in het belang der openbare 

orde en zedelijkheid van dezen regel afwij
ken. 

Voor de door de wet aan te wijzen straf
bare feiten kan ook van het beoaalde in het 
eerste en in het tweede lid worden afgewe
ken. 

TWEEDE AFDEELING. 

Van de rechterlijke macht. 
169. Er bestaat een opperste gerechtshof 

onder den naam van Hooge Raad der Ne
derlanden, waarvan de leden door den Ko
ning overeenkomstig het volgende artikel 
worden benoemd. 

170. Van eene voorgevallen vacature 
wordt door den Hoogen Raad aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal kennis gegeven 
die, ter vervuling daarvan, eene voordracht 
van drie personen aan den Koning aanbiedt, 
ten einde daaruit eene keuze te doen. 

De Konfng benoemt den president en den 
vice-president uit de leden van den Hoogen 
Raad. 

171, De leden der Staten-Generaal, de 
ministers, de Gouverneur-Generaal van Ne
derlandsch-lndië en de Gouverneurs van Su
riname en Curaçao, de leden van den Raad 
van State, en de Commissarissen des Ko
nings in de provinciën staan wegens ambts
misdi:ijven in die betrekkingen gepleegd, ook 
na hunne aftredenig, terecht voordenHoogen 
Raad ter vervolging hetzij van 's Konings 
wege, het zij vanwege de Tweede Kamer. 

De wet kan bepalen, dat nog andere amb
tenaren en leden van hooge colleges wegens 
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ambtsmisdrijven voor den Hoogen Raad te
recht slaan. 

172. De Hooge Raad heeft het toezicht 
op den geregelden loop en de afdoening van 
rechtsgedingen, alsmede op het nakomen der 
wetten door de leden der rechterlijke macht 
en door de personen, bedoeld aan het slot van 
artikel ,62. 

Hij kan hunne handelingen, beschikkingen 
en vonnissen, wanneer die met de wetten 
strijdig zijn, vernietigen en buiten werking 
stellen volgens de bepaling door de wet tiaar
omtrent te maken, en behoudens de door de 
wet te stellen uitzonderingen. 

De overige bevoegdheden van den Hoo
gen Raad worden geregeld bij de wet. 

173. De leden van de rechterlijke macht 
worden door den Koning aangesteld. 

De leden van de. rechterlijke macht. met 
rechtspraak belast, en de procureur-generaal 
bij den Hoogen Raad worden voor hun le
ven aangesteld. 

De wet kan bepalen, dat hun met het be
reiken van een bepaalden leeftijd ontslag 
wordt verleend. 

Zij kunnen worden afgezet of ontslagen 
door uitspraak van den Hoogen Raad in de 
gevallen bij de wet aangewezen. 

Op eigen verzoek kunnen zij door den Ko
ning worden ontslagen. 

Indien een college belast wordt met ad
ministratieve rechtspraak in het hoogste res
sort voor het Rijk, zijn het eerste, tweede, 
derde en vijfde lid van dit, artikel op de le
den daarvan toepasselijk. 

Zij kunnen worden afgezet of ontslagen op 
de wijze en in de gevallen, bij de wet aan
gewezen. 

Dit artikel is niet toepasselijk op hen die 
uitsluitend belast zijn met rechtspraak over 
personen, behoorende tot de zee- of land
macht of tot eenige andere gewapende macht, 
of met de beslissing van disciplinaire zaken. 

ACHTSTE HOOFDSTUK. 

Van den Godsdienst. 
174. leder belijdt zijne godsdienstige mee

ningen met volkomen vrijheid, behoudens de 
bescherming der maatschappij en harer le
den tegen de overtreding der strafwet. 

175. Aan alle kerkgenootschappen in het 
Rijk wordt gelijke bescherming verleend. 

176. De belijders der onderscheidene 
godsdiensten genieten allen dezelfde burger
lijke en burgerschapsrechten, en hebben ge
lijke aanspraak op het bekleeden van waar
digheden, ambten en bedieningen. 

177. Alle openbare godsdienstoefening 
binnen gebouwen en besloten plaatsen 
wordt toegelaten, behoudens de noodige 
maatregelen ter verzekering der openbare or
de en rust. 

Onder dezelfde bepaling blijft de openbare 
godsdienstoefening buiten do- gebouwen en 
besloten plaatsen geoorlooofd, waar zij thans 
naar de wetten en reglementen is toegelaten. 

178. De traktementen, pensioenen en an-
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dere inkomsten, van welken aard ook, thans 
door de onderscheidene godsdienstige gezind
heden of derzelver leeraars genoten word,en
de, blijven aan dezelve gezindheden vehe
kerd. 

Aan de leeraars, welke tot nog toe uit 's 
Lands kas geen, of een niet toereikend trak
tement genieten, kan een traktement toege
legd, of het bestaande vermeerderd wor
den. 

179. De Koning waakt, dat alle kerkge
nootschappen zich houden binnen de palen 
van gehoorzaamheid aan de wetten van den 
Staat. 

180. De tusschenkornst . der Regee~ing 
wordt niet vereischt bij de briefwisseling 
met de hoofden der onderscheidene kerkge
nootschappen, noch, behoudens verantwoor
delijkheid volgens de wet, bij de afkondiging 
van kerkelijke voorschriften. 

NEGENDE HOOFDSTUK. 

Van de Financiën. 

181. Geene belastingen kunnen ten be
hoeve van 's Rijks kas worden geheven, dan 
uit kracht van eene wet. 

Deze bepàling is ook toepasselijk op hef
fingen voor het gebruik van Rijks-werken en 
-inrichtingen, voor zooveel de regeling van 
die heffingen niet aan den Koning is voorbe
houden. 

182. Geene privilegiën kunnen in het stuk 
van belastingen worden verleend. 

183. De verbintenissen van den Staat je
gens zijn schuldeischers worden gewaarborgd. 
De schuld wordt jaarlijks in overweging ge
nomen ter bevordering der belangen van de 
schuldeischers van den Staat. 

184. Het gewicht, het gehalte en de waar
de der muntspeciën worden door de wet ge
regeld. 

185. Het toezicht en de zorg over de za
ken van de munt, en de beslissing der ge
schillen over het allooi, essaai en wat dies 
meer zij, worden door de wet geregeld. 

186. Er is eene Algemeene Rekenkamer, 
welker samenstelling en taak door de wet 
worden geregeld. 

Bij 1het openvallen eener plaats in deze 
Kamer zendt de Tweede Kamer der Staten
Generaal eene voordracht van drie personen 
aan den Koning, die daaruit benoemd. 

De leden der Rekenkamer wordep voor 
hun leven aangesteld. 

Het derde, vierde en vijfde lid van artikel 
I 73 is OP. hen van toepassing. 

TIENDE HOOFDSTUK. 

Van 1le Defensie. 

187. Alle Nederlanders daartoe in staat, 
zijn verplicht mede te werken tot handhaving 
der onafhankelijkheid van het Rijk en tot 
verdediging van zijn grondgebied. 

Ook aan ingezetenen die geen Nederlan
ders zijn, kan die plicht worden opgelegd. 

188. Tot bescherming der belangen van 
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den Staat is -er eene zee- en landmacht, be
staande uit vrijwillig dienenden en uit dienst
plichtigen. 

De wet regelt den verplichten krijgsdienst. 
Zij regelt ook de verplichtingen die aan hen, 
die niet tot de zee- of landmacht behooren, 
ten aanzien van 's Lands verdediging opge
legd kunnen worden. 

189. Bij de wet worden de voorwaarden 
genoemd, waarop wegens ernstige gewetens
bezwaren vrijstelling van den krijgsdienst 
wordt verleend. 

190. Vreemde troepen worden niet dan 
krachtens eene wet in dienst genomen. 

191. De dienstplichtigen ter zee zijn be
stemd om te dienen in en buiten Europa. Aan 
den dienst, door hen in Nederlandsch-lndië, 
Suriname en Curaçao te vervullen, worden 
door de wet voordeelen verbonden. 

192. De dienstplichtigen, niet vallende 
onder artikel t9.1, mogen zonder hunne toe
stemming niet ~an krachtens eene wet naar 
Nederlandsch- Indië, Suriname en Curaçao 
worden gezonden. 

193. Wanneer in geval van oorlog, oor
logsgevaar of andere buitengewone omstan
digheden de 9ienstpliehtigen die niet in wer
kelijken dienst zijn, door· den Koning geheel 
of ten deele buitengewoon onder de wapenen 
worden geroepen, wordt onverwijld een voor
stel van wet aan de Staten-Generaal gedaan, 
om het onder de wapenen blijven der dienst
plichtigen zooveel noodig t e bepalen. 

194. Al de kosten voor de legers van het 
Rijk worden uit 's Rijks kas voldaan. 

De inkwartieringen en het onderhoud van 
het krijgsvolk, de transporten en leverantiën 
van welken aard ook voor de legers of ver
dedigingswerken van het Rijk gevorderd, 
kunnen niet dan volgens algemeene regels bij 
de wet te stellen en tegen schadeloosstelling 
ten laste van een of meer inwoners of ge
meenten worden gebracht. 

De uitzonderingen op die algemeene regels 
voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden wor
den bij de wet vastgesteld. 

Of er oorlogsgevaar in den zin, waarin dat 
woord in 's Lands wetten voorkomt, aanwe
zig is, beslist de Koning. 

195. Ter handhaving van de uit- of in
wendige veiligheid kan_ door of vanwege .den 
Koning elk gedeelte van het grondgebied des 
Rijks in staat van oorlog of in staat van be
leg verklaard worden. De wet bepaalt de 
wijze waarop en de gevallen waarin zulks 
geschieden kan en regelt de gevolgen. 

Bij die regeling kan worden bepaald, dat 
de grondwettelijke bevoegdheden van het 
burgerlijk gezag ten opzichte van de open
bare orde en de politie geheel of ten deele op 
het militair gezag overgaan, en dat de bur
gerlijke overheden aan de militaire onderge
schikt worden. 

Daarbij kan wijders afgeweken worden van 
de artikelen 7, 9, 165 en 166 der Grondwet. 
Voor het geval van oorlog kan ook van arti
kel 163, eerste lid, worden afgeweken. 
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ELFDE HOOFDSTUJ(. 
Vau deu Waterstaat. 

196. De wet geeft regels omtrent het wa
terstaatsbestuur, het oppertoezicht en toe
zicht daaronder begrepen, met inachtne
ming der voorschriften in de volgende arti
kelen van dit hoofdstuk vervat. 

197. De Koning heeft het oppertoezicht 
over alles wat den waterstaat betreft; zonde-r 
onderscheid of de kosten daarvan worden 
betaa\d uit 's Rijks kas of op eene andere 
wijze gevonden. 

198. De State!\ der provinciën hebben 
het toezicht op alle waterstaatswerken, wa
tc!rschappen, veenschappen en veenpolders. 
Nochtans kan de wet het toezicht over be
paalde werken aan anderen opdragen. 

De Staten zijn bevoegd, met goedkeuring 
des Konings in de bestaande inrichtingen 
en reglementen der waterschappen, veen
schappen en veenpolders veranderingen te 
maken, waterschappen, veenschappen en 
veenpolders op te heffen, nieuwe op te rich
ten en nieuwe reglementen voor zoodanige 
instellingen vast te stellen. Tot verandering 
van de inrichtingen of reglementen kunnen 
de besturen van die instellingen voorstellen 
aan de Staten der provincie doen. 

199. De besturen van waterschappen, 
veenschappen en veenpolders kunnen vol
gens regels, door de wet te stellen, in het 
huishoudelijk belang van die instellingen ver
ordeningen maken. 

TWAALFDE HOOFDSTUK. 

Van het Onderwijs en het Armbestuur. 

200. Het onderwijs is een voorwerp van 
de aanhoudende zorg der Regeering. 

Het geven van onderwijs is vrij, behou
dens het toezicht der Overheid, en boven
dien, voor zoover het algemeen vormend 
zoowel lager als middelbaar onderwijs be
treft, behoudens het onderzoek naar de be
kwaamheid en de zedelijkheid van den on
derwijzer, een en ander bij de wet te regelen. 

Het openbaar onderwijs wordt, met eer
biediging van ieders godsdienstige begrip

. pen, bij de wet geregeld. 
In elke gemeente wordt van Overheids

wege voldoend openbaar algemeen vormend 
lager onderwijs gegeven in een genoegzaam 
aantal scholen. Volgens bij de wet te stellen 
regels kan afwijking van deze bepaling wor
den toegelaten, mits tot het ontvangen van 
zoodanig onderwijs gelegenheid wordt ge
geven. 

De eischen van deugdelijkheid, aan het ge
heel of ten deele uit de openbare kas te be
kostigen onderwijs te stellen, worden bij de 
wet geregeld, met inachtneming, voor zoo
ver het bijzonder onderwijs betreft, van de 
vrijheid van richting. 

Deze eischen worden voor het algemeen 
vormend lager onderwijs zoodanig geregeld, 
dat de deugdelijkheid van het geheel uit de 
openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs 
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en van het openbaar onderwijs even afdoen
de wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt 
met name de vrijheid van het bijzonder on
derwijs betreffende de keuze der leermidde
len en de aanstelling der onderwijzers ge
eerbiedigd. 

Het bijzonder algemeen vormend lager 
onderwijs, dat aan de bij de wet te st ellen 
voorwaarden voldoet, wordt naar denzelfden 
maatstaf als het openbaar onderwijs uit de 
openbare kas bekostigd. De wet stelt de voor
waarden vast, waarop voor het bijzonder al
gemeen vormend middelbaar en voorberei
dend hooger onderwijs lwdragen uit de open.. 
bare kas worden verleend. 

De Koning doet jaarlijks van den staat 
van het onderwijs aan de Staten-Generaal 
verslag geven. 

201, Het armbestuur is een onderwerp 
van aanhoudende zorg der Regeering, en 
wordt door de wet geregeld. De Koning doet 
van de verrichtingen dienaangaande jaar-

. lijks een uitvoerig verslag aan de Staten-
G eneraal geven. • ' 

DERTIENDE HOOFDSTUK. 
Van Veranderingen. 

202, Elk voorstel tot verandering in de 
Grondwet wijst de voorgestelde verandering 
uitdrukkelijk aan. D e wet verklaart dat er 
grond bestaat om het voorstel, zooals zij het 
vaststelt, in overweging te nemen. 

203. Na de afkondiging dezer wet worden 
de Kamers ontbonden. De nieuwe Kamers 
overwegen dat voorstel en kunnen niet dan 
met twee derden der uitgebrachte stemmen 
de aan haar overeenkomstig voornoemde wet 
voorgestelde verandering aannemen. 

204, De veranderingen in de Grondwet, 
door den Koning en de Staten-Generaal 
vastgesteld, worden plechtig afgekondigd en 
bij de Grondwet gevoegd. 

205, De tekst der herziene Grondwet 
wordt door den Koning bekend gemaakt, na
dat, voor zooveel noodig, de hoofdstukken, 
de afdeelingen van elk hoofdstuk, en de ar
tikelen doorloopend zijn genummerd en ver
wijzingen zijn veranderd. 

206. De op het oogenblik van de afkon
diging van eene veràndering in de Grondwet 
bestaande autoriteiten, verbindende wetten, 
reglementen en besluiten blijven gehand
haafd, totdat zij door andere volgens de 
Grondwet zijn vervangen. 

ADDITIONEELE ARTIKELEN. 
Art. I. De heerlijke rechten betreffende 

voordracht of aanstelling van personen tot 
openbare of kerkelijke betrekkingen zijn af
geschaft. 

De opheffing der overige heerlijke rech
ten en de schadeloosstelling der eigenaren 
kunnen door de wet worden vastgesteld en 
geregeld. 

Art. II. H et eerste lid van artikel 159 
blijft buiten toepassing, totdat de wettelijke 
regeling omtrent de gevallen waarin geene 
schadeloosstelling in geval van vernietiging 
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of voortdurende of tijdelijke onbruikbaar
making van eigendom verleend wordt, zal 
zijn in werking getreden. 

Art. 111. De in het vierde lid van artikel 
92 bedoelde wet kan geen pensioen verzeke
ren aan weduwen en weezen van gewezen 
Kamerleden die v66r 1 Januari 1921 afge
treden of overleden zijn. 

Art. IV. Het derde lid van artikel 92 laat 
de pensioenen van reeds afgetreden leden 
onverkort. 

Aftredende leden ontvangen een pensioen 
van f 150 's jaars voor elk jaar, gedurende 
hetwelk zij v66r de afkondiging van de be
paling lid der Kamer waren, tot een maxi
mum van f 3000. Is het aldus verkregen be
drag lager dan f 2800, zoo wordt voor. elk 
volgend jaar f 120 toegevoegd, totdat f 2800 
is bereikt. 

De pensioenen. bedoeld in dit artikel, kun
nen worden gewijzigd bij eene wet. 

Het ontwerp dier wet alsmede het ont
werp eener wet tot wijziging of intrekking 
van een zoodanige wet kan door de Kamers 
der Staten-Generaal niet worden aangeno
men dan met de stemmen van twee derden 
van het aantal leden, waaruit elk der Kamers 
bestaat. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 22 Ja
nuari 1947 (Staatsblad no. H 28). 

Mij bekend, 
De Min. van Binnenl. Zaken, BEEL. 

S. H 29 
2I Januari I947• BESLUIT, houdende na

dere wijziging van het Koninklijk besluit 
van 4 Juni 1932 (Staatsblad no. 235) tot 
vaststelling van de grenzen tusschen 
kust- en binnenvisscherij en van de wa
teren waarin kustvisscherij wordt uitge
oefend. 

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

Landbouw Visscherij en Voedselvoorziening 
van 25 No~ember 1946, No. 12644, Afdeeling 
Visscherijen; 

Gelet op art. 1, derde lid, der Visscherijwet 
(Staatsblad 1931, no. 410); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 December 1946, No. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Januari 1947, n·o. 
13284, Afd. Vissclierijen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. H et bepaalde in artikel 2, A, let

terg van Ons besluit van den 4en Juni 1932 
(Staatsblad no. 23!Ü, zooals dit laatstelijk is 
gewijzigcl bij Ons besluit van den 18en Ja
nuari 1935 (Staatsblad no. 19) wordt gele
zen als volgt: 

g. voor h~t Vlie: de lijn, gaande van de 
Zuidkaap op den Noordvaarder bij Terschel
ling naar den lichtopstand Vuurduin op Vlie
land. 

2, Dit, besluit treedt in werking met in
gan g van den tweeden dag na dien der dag-
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teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. ' 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van St11te. 

Amsterdam, den 21sten Januari 1947. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. ,8 Februari ,947). 

S. H 30 

2z Januari z947. BESLUIT tot voorloopige 
vaststelling van de tijdstippen, tot wel
ke van Rijkswege bijzondere toeslagen 
op bepaalde sociale verzekeringsrenten 
en kraamgelden worden verstrekt. 

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

Sociale Zaken en van Financiën van 9 Ja
nuari 1947, no. 109, afdeeling Sociale Verze
kering, en van 15 Januari 1947, no. 182, af
deeling Economische en Sociale Zaken; , 

Gelet op de besluiten van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen van So
ciale Zaken en van Financiën van 9 Juli 
1941, Staatsblad no. S. 803, en van 25 Sep
tember 1943, Staatsblad no. S. 807, Ons be
sluit van 30 November 1945, Staatsblad no. 
F 304, en de Wet van 28 December 1946, 
Staatsblad no. G 420; 

Hebben goedgvonden en verstaan: 
Art. 1. Het tijdstip, bedoeld in de arti

kelen 1 en 6 van het besluit van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen van 
Sociale Zaken en van Financiën van 9 Juli 
1941 betreffende tijdelijke , verhooging van 
bepaalde sociale verzekeringsrenten met een 
bijzonderen toeslag, Staatsblad no. S. 803, 
zooals dat besluit sindsdien is gewijzigd, 
wordt voorloopig bepaald op 31 December 
1947. 

2. Het tijdstip, bedoeld in artikel II van 
Ons besluit van :~o November 1945, houden
de tijdelijke verlenging van de regeling in
zake het van Rijkswege verstrekken van bij
zondere toeslagen op bepaalde sociale ver
zekeringsrenten en van kraamgelden, Staats
blad no. F 304, zooals dat besluit is gewijzigd 
bij de Wet van 28 December 1946, Staats
blad no. G 420, tot bekrachtiging van dat be
sluit, wordt voorloopig bepaald op 1 Januari 
1948. 

3. Het tijdstip, bedoeld in artikel 7 van 
het besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Financiën van 25 September 1943 be
treffende uitkeering van kraamgeld in ge
vallen, waarin daarop krachtens de Ziekte
wet geen aanspraak bestaat, Staatsblad no. 
S 807, zooals dat besluit sindsdien is gewij
zigd, wordt voorloopig bepaald op 1 Januari 
1948. 

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

Amsterdam, den 21sten Januari 1947. 

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

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 4 Februari z947). 

s. H 31 

aa Januari z947. BESLUIT, houdende na
dere wijziging van de samenstelling van 
de Commissie van Advies in zake dienst
weigering, bedoeld in artikel 2 van de 
Wet van 13 Juli 1923, Staatsblad Nr. 
357. 

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

Oorlog, van Marine en van Justitie ,van 25 
November 1946, Geheim Litt. A. 259; 

Gelet op artikel 9 van de Wet van 13 Juli 
1923 (Staatsblad Nr. _157); 

Den Raad van State p-ehoord (advies van • 
23 December 1946, Nr. 12); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van II Januari 1947, Ge
heim Litt. K. 9; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat artikel 1 van Ons Besluit 

van 3 Mei 1924, (Staatsblad Nr. 230), hou
dende maatregelen ter uitvoering van de Wet 
van 13 Juli 1923 (Staatsblad Nr. 357), zoo
als dit besluit laatstelijk is gewijzigd en aan
gevuld bij Ons Besluit van 28 Mei 1946 
(Staatsblad Nr. G. 134), nader wordt gewij
zi$d en wordt gelezen als volgt: 

Art. 1. 1. De Commissie, die ingevolge 
artikel 2 van de Wet van 13 Jtili 1923 
(Staatsblad Nr. _,57) van advies moet die
nen over de daarin bedoelde verzoekschrif
ten, zal tenminste bestaan uit drie leden en 
een adviseerend lid en wordt bijgestaan door 
tenminste een Secretaris. 

2. De benoeming van de leden en van 
den Secretaris of de Secretarissen geschiedt 
door Ons. 

3. Tevens worden door Ons benoemd ten
minste drie plaatsvervangende leden en ten
minste een plaatsvervangend Secretaris. 

4. Tot adviseerende leden en tot plaats
vervangende adviseerende leden worden door 
of vanwege Onzen Minister van Oorlog zoo 
mogelijk aangewezen officieren van den Psy
chologischen Dienst van het Departement 
van Oorlog. 

5. De Commissie kan haar werkzaamhe
den verrichten in door Ons in te stellen Ka
mers, die elk zijn samengesteld uit drie. le
den of plaatsvervangende leden, een advisee
rend lid of plaatsvervangend adviseerend lid, 
en die worden bijgestaan door een Secretaris 
of plaatsvervangend Secretaris. 

6. Een of meer der krachtens het vorige 
lid ingestelde K amers kunnen hare werk
zaamheden ook buiten het R ijk in Europa 
verrichten. · 

\ 
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7. Een der leden van de Commissie wordt 
door Ons aangewezen als Voorzitter. 

8. Bij ontstentenis van den Voorzitter in 
de vergadering van de Commissie zal als zoo
danig optreden het oudste der aanwezige le
den en, zoo geen der leden ter vergadering 
aanwezig is, het oudste aanwezige plaatsver
gend lid. 

9. De Voorzitter is belast met de verdee
ling der leden over de Kamers binnen het 
Rijk in Europa. Buiten het Rijk in Europa 
is hiermede belast de oudste fungeerend 
Voorzitter in Nederlandsch-Indië, Suriname 
of Curaçao. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine en 
van Justitie zijn ieder voor zooveel hem be
treft belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden gep1aatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Amsterdam, den a2sten Januari 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

De Minister van Marine, 
J. J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

De Min. v. justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgep,. ao Februari 1947). 

s. lf 32 

:17 Januari 1947. BESLUIT tot hernieuw
de bekendmaking van den tekst van het 
Koffie- en theebesluit (Staatsblad 1925, 
no. 13). 

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

Sociale Zaken van II Januari 1947, no. 16 
D/dossier 46, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op het bepaalde in artikel_JII van 
Ons besluit van 22 November 194Ó (Staats
blad no. G 326); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den tekst van het Koffie- en theebesluit 

(Staatsblad 1925, no. 13) opnieuw af te kon
d igen als in de bijlage dezes is aangegeven. 

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

Amsterdam, den a7sten Januari 1947. 

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

( Uitgeg. 1 z Februari 1947.} 

BIJLAGE, behoorende bij Koninklijk be
sluit van 27 Januari 1947 (Staatsblad 
no. H 32). 

Art. 1. Aangeduid mag uitsluitend e n 
m oet worden met den naam: 

1. ongebrande koffie, de deugdelijke zaad
kernen van soorten van het geslacht Co/fea; 

2. koffie of gebrande kollie, de geroeste, 
deugdelijke zaadkernen van soorten van het 
geslacht Co/fea. Bij of na het roosten mogen 
de in artikel 8 onder 7 genoemde glansmid
delen worden gebruikt. 
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Koffie mag als coffeinevrij worden aan
geduid, zoo het gehalte aan coffeïne minder 
bedraagt dan o,, pct. 

2bis. met suiker gebrande koffie, de deug
delijke zaadkernen van soorten van het ge
slacht Coffea, welke geroost zijn onder toe
voeging van suiker; 

3. gemalen koffie of gruiskolfie, de ge
brande koffie, welke in verkleinden toestand 
is gebracht; 

4. koffie-extract of mocca-extract, het 
product verkregen door koffie uit te trekken 
en na filtratie al of niet uit te dampen. 

Indie n aan de namen "koffie-extract" of 
,,mocca-cxtract" is toegevoegd de aandui
ding: 

"met cararnel", ,,met cichorei", of een 
overeenkomstige a11nduiding, waaruit de 
vermenging van koffie-extract met één of 
meer, met name genoemde, andere stoffen 
dan koffie blijkt, moet de waar bestaan uit 
deugdelijk koffie-extract, dat ten hoogste 
zooveel andere vaste bestanddeelen, dan d ie 
uit koffie getrokken, bevat, dat het droge 
stofgehalte der waar niet meer dan 12 pct., 
en het gehalte aan reduceerende stoffen na 
sterke inversie niet meer dan 35 pct. van de 
droge stof bedraagt, terwijl het gehalte aan 
coffeïne ten minste 2 pct. van de droge stof 
der waar moet bedragen. 

5. peekollie, de al of niet onder toevoe
ging van geringe hoeveelheden spijsolie of 
vet, geroeste en vermalen, deugdelijke, voor
af goed gereinigde wortels van Cichorium 
Intybus L; 

6. cichorei, peekoffie, welke bereid is on
der toevoeging van geringe hoeveelheden 
zetmeclstroop; 

7. eikelkollie, de geroeste, deugdelijke, 
goed gereinigde zaadkernen van soorten van 
het geslacht Quercus; 

8. moutkollie, de geroeste, al of niet 
vooraf gekiemde, deugdelijke, goed gereinig
de vruchten van tarwe, rogge, haver of gerst; 

9, koflièstroop, het product verkregen bij 
het branden van huishoudstroop, keuken
stroop, melasse en/of zetmcelstroop; 

10. koffiesurrogaat of namaakkoffie, alle 
andere dan de onder 4 tot e n met 9 genoem
de vaste en vloeibare waren, verder meng
sels van de onder 5 tot e n met 10 genoemde 
waren, alsmede mengsels van één of meer 
dezer vaste waren met koffie, indien deze 
mengsels minder dan 50 pct. koffie bevat
ten, al welke waren kennelijk ten doel heb
ben om koffie te vervangen of met (gemalen~ 
koffie gemengd te worden gebruikt. 

Z. 1. Mengsels van gemalen koUie met 
één of meer der in artikel 1, onder 5 tot en 
met 10, genoemde waren moeten, indien zij 
50 pct. of meer koffie bevatten, worden aan
geduid met de woorden "gemalen koffie 
met", onmiddellijk gevolgd door de(n) naam 
(namen} van de toegevoegde wa&I(waren), 
zooals in artikel 1 aangegeven, en het aan
wezige percentage koffie. Bijvoorbeeld "Ge
malen koffie met peekoffie (60 pct. koffie)". 

2. Indien de toevoeging bestaat uit kof
fie-surrogaat, ander dan bedoeld in artikel 1, 



5ï 

onder 5 tot en met 9, moet het woord "koffie
surrogaat" worden gevolgd door de namen 
der grondstoffen, zooals in artikel s is aan
gegeven. Bij voorbeeld "Gemalen koffie met 
koffie-surrogaat, bereid uit erwten en pee
koffie (60 pct. koffie)". 

3. Aangeduid mag uitsluitend en moet 
worden met den naam: 

1. thee, de bladknoppen en jonge bladen 
van verschillende soorten van het ge~llacht 
Thea, welke op de gebruikelijke wijze door 
verflenzen, rol1en, al of niet fermenteeren en 
roosten zijn toebereid; 

2. theesurrogaat o/ namaakthee, het pro
duct, dat in den handel wordt gebracht ken
nelijk met het doel om thee te vervangen, of 
met thee gemengd te worden gebruikt als
mede mengsels van één of meer dezer pro
ducten met thee, indie n deze mengsels min
der dan 50 pct. thee bevatten. 

4. Mengsels van thee met theesurrogaat, 
die 50 pct. of meer thee bevatten, moeten 
worden aangeduid met de woorden "thee met 
theesurrogaat" of "thee met namaakthee", 
onmiddellijk gevolgd door de(n) naam(na
men) der grondstoffen van het surrogaat, 
zooals in artikel 5 is aangewezen, en het aan.. 
wezige percentage thee. Bijvoorbeeld "Thee 
met theesurrogaat, bereid uit braamblade~n 

• (60 pct. thee)". 
5. 1. Koffie- en theesurrogaten in vasten 

of v;loeibaren vorm, andere dan die, genoemd 
in artikel 1, onder nummer 5 tot en met 9, 
mogen slechts worden bereid, verkocht of ter 
aflevering aanwezig zijn, indien zij zijn be
reid, hetzij uit deugdelijke, gebruikelijke eet
en drinkwaren, en/of uit lindebloesem, roze
bottels, bladeren van kersen, noten, rozen, 
bramen, frambozen, aardbeien, roode en 
zwarte bessen, zwarte en roode boschbessen, 
kersestelen, bolJen van tulpen en crocussen, 
hetzij uit andere grondstoffen na verkregen 
machtiging van Onzen Minister van Sociale 
Zaken. Aan deze machtiging kunnen voor
waarden worden verbonden; zij kan te alJen 
tijde worden ingetrokken. 

2. Op alle verpakkingen van de in het 
eerste lid genoemde waren moet(en), onver
minderd het bepaalde in de artikelen 2 en 4, 
behalve een der aanduidingen koffiesurro
gaat (namaakkoffie) of thecsurrogaat (na
maakthee), voorkomen, en wel onder die 
aanduiding,' de naam (namen) der grond
stoffen, waaruit de waar is bereid, of datum 
en nummer van de in het eerste lid bedoelde 
machtiging; deze gegevens, voorafgegaan in 
het eerste geval door de woorden "bereid 
uit" en in het laatste geval door de woorden 
.,bereid volgens", moeten van onderling ge
lijkmatige lettergrootte zijn. De aanduidin
gen koffiesurrogaat (namaakkoffie) en thee
surrogaat (namaakthee) moeten ononder
broken zijn. 

3. Op, aan of bij alle verpakkingen van 
de in het eerste lid bedoelde woren mogen 
geen andere dan de krachtens dit besluit ver
plichte aanduidingen zijn aangebracht. noch 
de woorden koffie, mocca, thee of samen
stelJingen, of geringe wijzigingen dezer woor-
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den, behoudens wat de voorgeschreven aan
duiding en namen der grondstoffen betreft, 
noch andere aanduidingen of opschriften, 
welke omtrent de samenstelling der in de 
verpakking aanwezige waar een onjuisten of 
misleidenden indruk kunnen· wekken. 

6. 1. De waren, in een der vorige artike
len bedoeld, die in een verpakking, waarin 
zij aan den verbruiker kunnen worden ver
kocht, in den handel worden gebracht of in 
winkels of bergplaatsen, bij winkeliers of 
grossiers in gebruik, voorhanden zijn, moeten 
aan de buitenzijde van al deze verpakkingen 
zijn voorzien van een opschrift, aangevende, 
de aanduiding, die de waar volgens een der 
vorige artikelen van dit besluit moet dragen. 

2. Deze aanduidingen moeten voldoen 
aan de volgende eischen: · 

a. De aanduidingen bedoeld in artikel 1 

onder IO, artikel 2, artikel 3 onder 2, artikel 
4 en artikel s moeten uit letters bestaan, die 
van een niet minder in het oog vallend type 
en wat hoogte en lijndikte betreft niet klei
ner zijn, dan die van een der andere woorden 
of namen op de verpakking aanwezig. 

b. De aanduidingen der overige in dit be
sluit bedoelde waren moeten met het bloote 
oog duidelijk zicht- en leesbaar zijn; de let
ters dezer aan~uidingen moeten op één ver
pakking van onderling gelijke grootte zijn, 
een hoogte hebben van ten minste J mm 
(0,003 m) en een lijndikte van ten minste 
0,5 mm (0,0005 m). 

7. 1. In een winkel, op een markt of 
eenig andere voor het publiek toegankelijke 
verkoopplaats, moet de waar in artikel I on
der 2bis tot en met 10, artikel 2, artikel 3 
onder 2, artikel 4 en artikel 5 bedoeld, die 
niet verpakt is of die zich niet bevindt in 
een verpakking, waarin zij aan den verbrui
ker kan worden verkocht, zijn voorzien van 
een opschrift, aangevende de aanduiding, die 
de waar volgens een der vorige artikelen van 
dit besluit moet dr!en. 

2. Deze opschrif en moeten zijn aange
bracht op de voo erpen, waarin de waar 
aanwezig is, of bij niet verpakte waar op een 
bord, dat zich te miqlden van de waar of on
middelJijk daarbov~n bevindt; zij moeten 
voor den kooper duidelijk zicht. en leesbaar 
zijn, niet door vegen zijn uit te wisschen en 
bestaan uit latijnsche hoofddrukletters van 
ten minste 2 centimeter (0,02 m) hoog en 
ten minste 2 millimeter (0,002 m) lijndikte. 

7a. 1. De voorwerpen, waarin de waren, 
in dit besluit bedoeld, zijn vervat, alsmede de 
omhulsels dier voorwerpen, moeten, voor 
zoover zij bestemd 1of geschikt zijn om met 
den inhoud aan de verbruikers 'te worden af
geleverd, aan de iitenzijde zijn voorzien 
van een aanduidin , aangevend de hoeveel
heid der in het voo erp aanwezige waar. 

2. Deze aanduicFng moet voor den koo
per duidelijk zichtbaar en gemakkelijk lees
baar zijn aangebracht op hetzelfde vlak van 
het voorwerp, waarop de naam der waar is 
vermeld en mag niet door vegen zijn uit te 
wisschen. Zij moet \>estaan uit een der woor
den "inhoud" of "n~tto", gevolgd, voor vaste 
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waren, door de in kilogrammen en/of in 
grammen, en voor vloeibare waren door de in 
liters en/of gedeelten van liters uitgedrukte 
hoeveelheid der waar, en mag geen grootere 
hoeveelheid aangeven dan aan waar in het 
voorwerp aanwezig is. 

Voorbeelden: .,Inhoud 1'2 kg"; .,Netto 
0,75 I". 

De letters en cijfers der aanduiding moe
ten een hoogte hebben van ten minste 4 mm 
(0,004 m) en een lijndikte van ten minste 
0,5 mm (0,000:5 m). 

3. Bij peekoffie en cichorei wordt als hoe
veelheid, die in de voorwerpen aanwezig is, 
aangemerkt de hoeveelheid, berekend op 
waar met een vochtgehalte van 15 pct. voor 
peekoffie en met een vochtgehalte van 2 5 pct. 
voor cichorei. 

8. Koifie en gebrande koffie moeten vol
doen aan de volgende eischen: 

1. het gehalte aan verontreinigingen mag 
niet grooter zijn dan 1 pct; 

2. het watergehalte mag niet hooger zijn 
dan 5 pct; 

3. het aschgehalte niet hooger dan 6 pct; 
4. het gehalte van de asch aan chloriden 

mag niet hooger zijn dan 1 pct uitgedrukt als 
chloor (Cl.); 

5. het extractgehalte mag niet lager zijn 
dan 20 pct der droge stof; 

6. het gehalte der met aether, alcohol of 
water afwaschbare en daarin oplosbare stof
fen mag niet hooger zijn dan 1 pct; 

7. andere bestanddeelen dan oliën, suiker, 
stroop, lijm, arabische gom of onschadelijke 
harsen mogen op de koffie niet zijn aange
bracht. 

Bbis, Met suiker tebrande koffie moet 
voldoen aan de volgende eischen: 

1. de eischen, in artikel 8, onder r tot en 
met 5 gesteld aan koffie en gebrande koffie, 
moeten worden nageleefd; 

2. het gehalte der met alcohol of water 
afwaschbare en daarin oplosbare stoffen mag 
niet hooger zijn dan 3 pct; 

3. de stoffen, onder 2 van dit artikel be
doeld, mogen niet andere zijn dan die, welke 
afkomstig zijn van koffie en van gebrande 
suiker. 

9. Gemalen koffie moet voldoen aan de 
volgende eischen: 

1 . aan de eischen in artikel 8 onder 3, 4 
en 5 gesteld; 

2. het watergehalte mag niet hooger zijn 
dan 8 pct; 

3. verontreinigingen mogen niet dan in 
sporen aanwezig zijn. 

10. Koffie-extract moet voldoen aan de 
volgende eischen : 

1 . het extractgehalte mag niet lager zijn 
dan 6 pct; 

2. het gehalte aan coffeïne, uitgedrukt op 
100 gram watervrij extract, mag niet lager 
zijn dan 4 pct; 

3. andere bestanddeelen, dan die van 
koffie afkomstig, moeten afwezig zijn. 

11. P eekoffie moet voldoen aan de vol
gende eischen: 

1. het aschgehalte mag niet hooger zijn 
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dan 10 pct van de droge stof; 
2. het zandgehalte mag niet hooger zijn 

dan 3 pct van de droge stof; 
3. het extractgehalte mag niet lager zijn 

dan 58 pct van de droge stof; 
4. het watergehalte mag niet hooger zijn 

dan 16 pct; 
5. vreemde bestanddeelen, behalve een 

geringe hoeveelheid olie of vet, moeten af
wezig zijn. 

12. Cichorei moet voldoen aan de vol
gende eischen: 

1. het aschgehalte mag niet hooger zijn 
dan 8 pct van de droge stof; 

2. het zandgehalte mag niet hooger zijn 
dan 3 pct van de droge stof; 

3. het extractgehalte m ag niet l,iger zijn 
dan 65 pct van de droge stof; 

4. het watergehalte mag niet hooger zijn 
dan 27 pct; 

5. vreemde bestanddeelen moeten afwe
zig zijn. 

13. Koffiestroop moet voldoen aan de 
volgende eischen: 

1. het aschgehalte mag niet hooger zijn 
dan 12,5 pct van de droge stof; 

2. het extractgehalte mag niet lager zijn 
dan 70 pct vap de droge stof; 

~- andere bestanddeelen dan die der 
grondstoffen, waaruit de koffiestroop is ver
kregen, behalve een geringe hoeveelheid ci
chorei, cacaodoppen of olie, moeten afwezig 
zijn. 

14. De in artikel 1, onder 10, bedoelde 
waren en die, in artikel 3, onder 2, bedoeld, 
moeten voldoen aan den eisch, dat zij bereid 
zijn uit deugdelijke, goed gereinigde en on
schadelijke grondstoffen. 

15. Thee moet voldoen aan de volgende 
eischen: . 

1. het gehalte aan asch mag niet hooger 
zijn dan 7 pct, waarvan ten minste de helft 

, oplosbaar is in water; 
2. het extractgehalte mag niet lager zijn 

dan 33 pct; 
3. verontreinigingen mogen niet dan in 

sporen aanwezig zijn; 
4. uitgetrokken thee mag niet aanwezig 

zijn. · 
16, De in dit besluit genoemde waren 

moeten voorts voldoen aan de volgende 
eischen: 

1. zij mogen niet duf, noch schimmelig, 
noch op andere wijze duidelijk bedorven ~f 
ontleed zijn; 

2. lood of andere schadelijke metalen of 
metaalverbindingen moet afwezig zijn ; 

3. synthetische kleurstoffen en conser
veermiddelen mogen niet aanwezig zijn; On
ze Minister van Sociale Zaken kan in bij
zondere gevallen op aanvrage toestemming 
verleenen voor de aanwezigheid van synthe
tische kleurstoffen, welke in de aanvrage be
paaldelijk en met name moeten worden ge
noemd en/of uitsluitend voor vloeibare thee
surrogaten van het conserveermiddel benzoë
zuur; aan een dergelijke toestemming kun
nen voorwaarden worden verbonden; 

4. geur en smaak moeten normaal zijn. 

• 
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16a, De waar, die door een opschrift of op 
eenige andere wijze wordt aangeduid als of 
kennelijk als een der waren, in de artikelen 
1, ~. 3, 4 of 5 van dit besluit bedoeld, voor
handen is, moet voldoen aan de eischen, aan 
laatstbedoelde waar bij dit besluit gesteld. 

17. Waren, die kennelijk voor den uit
voer zijn bestemd, behoeven, voor zoo,Ter niet 
aanwezig in een winkel, oo een markt of 
eenig andere voor het publiek toegankelijke 
verkoopplaats, niet te voldoen aan de eischen 
in dit besluit gesteld. 

18, Voor de beoordeeling of de waren in 
dit besluit genoemd, voldoen aan de daarin 
gestelde eischen, moet gebruik worden ge
maakt van de onderzoekingsmethoden, aan
gegeven in de bij dit besluit gevoegde bij
lage, voor zoover deze daarvoor toereikend 
zijn. 

19. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel van Koffie- en theebesluit, 
met vermelding van den jaargang en het 
nummer van het Staatsblad, waàrin het is 
geplaatst. 

BIJLAGE, behoorende bij het Koffie_ en 
theebesluit (.Staatsblad 1925, no. 13). 

:METHODEN VAN ONDEUZOEI{ 

r. Water. 
5-10 g der tot poeder gebrachte waar 

worden bij 102°-105° C. gedroogd tot geen 
gewichtsverlies meer plaats heeft. Het ge
wiçhtsverlies wordt als water in rekening 
gebracht. 

, 2. Asch. 
a. Bepaling van het aschgehalte. 
5 -10 g der zoo noodig tot poeder ge

brachte waar worden, na met wsiter tot een 
papje te zijn aangeroerd, met 1 cm.3 zwavel
zuur bedeeld en, nadat de overmaat zuur 
door verhitting is verwijderd, gegloeid. Na 
bekoeling wordt de asch met enkele drup
pels zwavelzuur bevochtigd en daarna op
nieuw gegloeid. _Gedurende dit gloeien wor
den enkele stukjes ammoniumcarbonaat in 
de schaal gebracht. 

Het aschgehalte wordt berekend door de 
gevonden sulfaat asch met 8/9 te vermenig
vuldigen. 

b. Bepaling van de chloriden in de asch." 
Ongeveer 10 g der tot poeder gebrachte 

waar worden in een platinaschaal doortrok
ken met een zoodanige hoeveelheid normaal 
natriumcarbonaatoplossing, dat de hoeveel
heid natriumcarbonaat ongeveer het 10-

voudige bedraagt van de te verwachten hoe
veelheid keukenzout. De massa wordt daar
na ged_roogd en verascht. De asch wordt op
genomen in warm water, met salpeterzuur 
(s.g. 1,25) aangezuurd en de oplossing ge
filtreerd. In het filtraat wordt het chloor 
volgens de methode Volhard bepaald. 

3. Ruw zand. 
De bij 2 onder a verkregen asch wordt met 

warm verdund zoutzuur uitgetrokken. De 
hierbij verkregen rest wordt door een asch-
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vrij filter afgefiltreerd, uitgewasschen, ver
brand, gegloeid en gewogen. De verkregen 
rest is ·,,ruw zand". 

4. Extract. 
a. Voor alle waren, met uitzondering van 

de waren, die uit blader4'11 bestaan. 
10 g der poedervormige of tot poeder ge

brachte waar worden in een bekerglas met 
200 cm3 water overgoten en met een' daarin 
geplaatste roerstaaf gewogen. De vloeistof 
wordt voorzichtig onder omroeren tot koken 
verhit en gedurende s minuten gekookt. Na 
afkoelen wordt door toevoeging van water, 
bekerglas met inhoud op het oorspronkelijke 
gewicht gebracht. Na goed mengen wordt ge
filtreerd. Van het filtraat wordt het soortelijk 
gewicht bij 15°C. tot op 0.0001 nauwkeurig 
bepaald. Indien de bepaling bij een van 15°C. 

afwijkende temperatuur geschiedt, doch tus
schen 10--20° C., wordt het soortelijk ge
wicht t/t tot op 0.0001 nauwkeurig bepaald. 

Het extract wordt afgeleid uit het gevon
den soortelijk gewicht met behulp van bijge
voegde tabel. 

b. Voor waren, die uit bladeren bestaan. 
5 g der waar worden in een bekerglas met 

750 cm3 water overgoten, waarna de vloei
stof gedurende 1 5 minuten wordt gekookt. 
Vervolgens wordt de vloeistof warm door een 
droog gewogen filter gefiltreerd, waarbij 
wordt zorg gedragen, dat zoo weinig moge
l ijk bladeren op het filter komen. De in het 
bekerglas achterblijvende rest wordt opnieuw 
gedurende 15 minuten met 750 cm3 water 
gekookt en de vloeistof daarna gefiltreerd 
Deze bewerking wordt in totaal viermaal 
herhaald. Bij de laatste filtratie worden de 
bladeren op het filter verzameld. Het filter 
wordt bij 102°-105° C. tot constant gewicht 
gedroogd. 

Het gewichtsverlies der waar, vermenig
vuldigd met 20 en verminderd met het wa
tergehalte, geeft het extractgehalte aan. 

c. Voor koffie-extract: 
Het extractgehalte wordt afgeleid uit het 

soortelijk gewicht van het koffie-extract met 
behulp van bijgevoegde tabel. 

5. Met aether, alcohol of water af
waschbare en daarin opgelost stoffen. 

Aether. 10 g boonen worden gedurende 2 

minuten geschud met 50 cm3 aether. De ae
ther wordt afgefiltreerd in een gewoon kolfje 
en filter, alsmede boonen worden met aether 
nagewasschen. Het geheele filtraat wordt af
gedistilleerd en het kolfje, na een uur ge
droogd te zijn in een waterdroogstof, ge
wogen. 

Alcohol. 10 g boonen worden met 100 cm3 
alcohol van 95 vol. proc. tot koken verwarmd. 
Vervolgens wordt de alcohol afgefiltreerd en 
filter alsmede boonen met warme alcohol na
gewasschen. Het filtraat wordt aangevuld tot 
150 cm3. Van 100 cm3 van het filtraat wordt 
de alcohol uit een gewogen kolfje afgedistil
leerd en het kolfje, na een uur gedroogd te 
zijn bij 102°- 105°C., gewogen. 
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Water. 20 g. boonen worden met 500 cm3 
water 5 minuten geschud. Vervolgens wordt 
door een wattenpropje gefiltreerd en het fil
traat aangevuld tot 500 cm3. Van het filtraat 
worden 250 cm3 in een platinaschaal uitge
dampt; de verkregen rest wordt gedurende 3 
uur bij 102°-105°C. gedroogd en gewogen. 
Daarna wordt het residu verascht en de ver
kregen asch gewogen. Het verschil van beide 
wegingen geeft de hoeveelheid in water af
waschbare en daaón opgeloste organische 
stoffen aan. 

6. Coffeïne. 
a. In koffie. 

x5 g gemalen koffie ( korrelgrootte ± x mm) 
worden in een bekerglas gemengd met onge
veer 1 à 2 uur wordt het mengsel overge
bracht in een extractiehuls en met tetra
chloorkoolstof geëxtraheerd. 

Het extractiemiddèl wordt daarna afge
destil!eerd na toevoeging van 1 gram vaste 
paraffine en de rest eenmaal met 50 cm3 en 
daarna 3 maal telkens met 25 cm3 water ge
durende ongeveer ½ minuut op een asbest
plaat gekookt. De waterige uittreksels wor
den na afkoeling door een vochtig filter ge
filtreerd en het filter daarna nog met onge
veer 75 cm3 kokend water nagewasschen. · 

Bij het afgekoelde filtraat worden gevoegd 
30 cm3 één-procentige kaliumpermanganaat
oplossing en na ongeveer ¼ uur wordt het 
mangaan, door druppelsgewijze toevoeging 
eener 3 procents waterstofperoxyde-oplos
sing, welke per 100 cm3 1 cm3 ijsazijn bevat, 
als mangaansuperoxyde afgescheiden. Ver
volgens wordt de vloeistof ¼ uur op een ko
.kend waterbad verhit en heet gefiltreerd, ter
wijl het filter met ongeveer 75 cm3 heet wa
ter wordt uitgewasschen. Het filtraat wordt 
in een glazen schaal op het waterbad tot 
droog uitgedampt en de rest, na ¼ uur ge
droogd te zijn bij ongeveer 100 °C., dadelijk 
met warme chloroform uitgetrokken. 

De chloroformoplossing wordt na filtratie 
van chloroform bevrijd en het residu gedu
rende ½ uur bij 102°-105° C. gedroogd en 
daarna gewogen .. 

b. In koffie-extract. 
50 cm3 koffie-extract wordt met tetrach

loorkoolstof in een perforator geëxtraheerd. 
Het na het afdestilleeren der tetrachloor
koolstof verkregen residu wordt éénmaal met 
50 cm3 water en daarna telkens 3 maal met 
25 cm3 warm water uitgetrokken en verder 
behandeld als hierboven onder a is aange
geven. 

7. Reductie na sterke inversie. 
Een hoevelheid van de waar, welke 3-4 

g vaste stof bevat, wordt in een maatkolfje 
van 100 cm3 verdund tot ongeveer 50 cmS en, 
na vermengd te zijn met 5 cm3 zoutzuur van 
30 pct. gedurende één uur in het kokend wa
terbad geplaatst. 

Daarna wordt de vloestof afgekoeld, ge
neutraliseerd met natronloog (4 N), aange
vuld, gefiltreerd en in een passende hoe
veelheid der vloeistof het reductie,vermogen 
bepaald met koperproefvocht volgens Lul/-
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Schoorl, zooals beschreven in de Methoden 
van Onderzoek behoorende bij het Jam.. en 
Limonadebesluit (Staatsblad 1937, no. 854, 
zooals dit is gewijzigd). Het resultaat wordt 
berekend als glucose. 

8. Conserveermiddelen. 
Het'onderzoek hierop vindt plaats op over

eenkomstige wijze als beschreven in de Me
thoden van Onderzoek behoorende bij het 
Jam.. en Limonadebesluit (Staatsblad 1937, 
no. 854, zooals dit is gewijzigd). 

REAGENTIA. 
Zwavelzuur. 94-g6 pct. H2SO4, soorte

l ijk gewicht 1,837-1,840. 
Ferriammoniumsullaat. Een verzadigde 

oplossing van (NH4)2Fe2(SO4)4.24 H2O in 
water. 

1/io N. Rhodaan. Een oplossing van ka
lium- of ammoniumsulfocyanide in zooveel 
water, dat' 25 cm3 der oplossing 25cm3 1/io 
N . zilvernitraat precipiteeren. 

lfioN. zilvernitraa_t. Een oplossing in wa
ter, die 16,99 g vooraf door voorzichtig smel
ten van water bevrijd zilvernitraat per liter 
bevat. 

TABEL ,·oor de afleldJng van het 
extract.gehalte. 

t , g 

Il tl g S.G. - ,per 100 S.G. - per 100 t cm3 t cm• 

dill. diff. 
1,000 0 0,26 1,32 l 0,26 1,100 26,04 

2 0,52 0,26 110 28,67 2,63 
3 0,77 0,25 120 31,31 2,64 
4 1,03 0,26 

Il 
130 33,96 2,65 

5 1,29 0,26 140 36,61 2,65 
6 1,55 0,26 150 39,27 2,66 
7 1,81 0,26 160 41,94 2,67 
8 2,07 0,26 170 44,62 2,68 
9 2,33 0,26 180 47,30 2,68 

10 2,58 0,25 190 49,99 2,69 
15 3,87 1,29 200 52,68 2,69 
20 5,17 1,30 210 55,39 2,71 
25 6,46 1,29 220 58,10 2,71 
30 7,76 1,30 230 60,82 2,72 
35 9,05 l,29 240 63,56 2,74 
40 10,35 1,30 250 66,29 2,73 
45 11,6.3 1,30 260 69,04 2,75 
50 12,95 1,30 ·210 71,80 2,76 
55 14,25 1,30 280 74,57 2,77 
60 15,55 1,30 290 77,35 2,78 
65 16,86 1,31 300 80,13 2,78 
70 18,16 1,30 310 82,93 2,80 
75 19,47 1.31 320 85,74 2,81 
80 20,78 1,31 330 88,55 2,81 
85 22,09 1,31 340 91,38 2,83 
90 23,41 1,32 350 94,21 2,83 
95 24,72 1,31 360 97,07 2,86 

Behoort bij het Koffie-- en theebesluit van 
13 Januari 1925, (Staatsblad no. 13). 

Mij bekend, 
De Minster van Arbeid Handel en Nijverheid 

AALBERSE. 
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Behoort bij Koninklijk besluit van 27 Ja
nuari 1947 (Staatsblad No. H 32). 

Mij bekend, 
De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

s. JI 33 
a8 Januari z947. BESLUIT tot wijziging 

van artikel 9 van het Examenbesluit 
Leerlingstelsel N.O. 1937. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van, 
23 November 1946, no. 21270, afdeeling Nij
verhei<lsonderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is arti
kel 9 van het Examenbesluit Leerlingstelsel 
N.O. 1937 te wijzigen; . 

Den Raad van State gehoord, advies van 
7 Januari 1947, no. 17; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden :i\-1inister van 23 Januari 1947, no. 
255, afdeeling Nijverheidsonderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In het eerste lid van artikel 9 van 
Ons besluit van 14 September 1936 (Staats
blad no. 373) wordt het woord "reiskosten" 
vervangen door: reis- en verblijfkosten. 

Het tweede lid van genoemd artikel wordt 
als volgt gewijzigd: 

Zij genieten vacatiegelden tot een door 
Onzen Minister in overleg met den Minister 
van Financiën vast te stellen bedrag voor 
eiken werkdag, dien zij aan het onderzoek 
besteed hebben. 

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

Amsterdam. den 28sten Januari 1947, 
WILHELMINA. 

De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. zz Februari z947), 

S. H 34 
a8 Januari z947. BESLUIT, bepalende de 

bekendmaking in het Staatsblad van de 
tusschen de Nederlandsche en Britsche 
Regeeringen op 12 en 16 September 
1946 te Londen gewisselde nota's, hou
dende wijziging van de op 7 September 
1945 te Londen tusschen het Koninkrijk 
der Nederlanden en het Vereenigd Ko
ninkrijk van Groot-Brittannië en Noord
Ierland gesloten monetaire Overeen.. 
komst (Staatsblad no. G 248), 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de tusschen de Nederlandsche en 

Britsche Regeeringen op 12 en 16 Septem
ber 1946 te Londen gewisselde nota's, hou
dende wijziging van de op 7 September 1945 
te Londen tusschen het Koninkrijk der Ne-
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derlanden en het Veteenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Iqrland gesloten 
monetaire Overeenkomst (Staatsblad no. G 
248), van welke nota's een afdruk en een ver
taling bij dit besluit zijn gevoegd; * 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 21 Januari 1947, 
Afdeeling Kabinet en Protocol no. 2825; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde nota's, alsmede de verta

ling daarvan, te doen bekendmaken door de 
plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Mini~ters, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen te dezen wordt vereischt. 

Amsterdam, den 28sten Januari 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Buiten/. z., W. VAN BoETZELAER. 

(Uitgeg. z April z947). 

Ver ta 1 ing. 

Notawisseling tussehen de Regeerlug van 
het Vereenlgd lfoulnkrijk van Groot-Brl
tanulë en ~oord-Ierlau1I en de KonluklJJke 
Nedérlandsche Regeerlng, houdende wijzi
ging van de Brltsch-Nederlan1lsche moue• 
talre oyereenkomst van 7 September 1945. 

Londen, 12/16 September 1946. 

No. 1. 

Mr. Ernest Bevin aan den Nederlandschen 
Zaakgelastigde. 

Foreign Office, 12 September 1946. 

Mijnheer de Zaakgelastigde, 

Met verwijzing naar de recente besprekin
gen, welke tusschen de vertegenwoordigers 
van onze beide Regeeringen hebben plaats 
gehad overeenkomstig de bepalingen van Ar
tikel 12 van het Britsch-Nederlandsche Mo
netaire Accoord van den 7den September 
1945, heb ik de eer U te berichten, dat Zijner 
Majesteits Regeering in het Vereenigd Ko
ninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ier
land heeft in overweging genomen en goed
gekeurd het voorstel om de 53,450,000 Ne
derlandsche guldens, vermeld in Artikel 2 (i) 
(a) en de ;/::, 5 millioen vermeld in Artikel 2 
(ii) (a) van het Monetaire Accoord te ver
hoogen, onderscheidenlijk tot 106,900,000 
gulden en ;/::, 10 rnillioen. 

2. Ik zou erkentelijk zijn indien U mij 
zou willen berichten of de Nederlandsche 
autoriteiten eveneens dit voorstel goedkeurq1 
en of zij er mede accoord gaan, dat deze nota 
en Uw antwoord daarop beschouwd zullen 
worden als te zijn een Overeenkomst tusschen 
Zijner Majesteits Regeering en de Neder
land~che Regeering in deze aangelegenheid. 

Ik heb de eer etc. 
w.g. ERNEST BEVIN. 

*Engelsche tekst niet opgenomen. 
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No. 2. 

De Nederlandsche Zaakgelastigde aan Mr. 
Ernest Bevin. 

Ambassade der Nederlanden. 
Londen, 16 September 1946. 

Excellentie, 
Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen 

v.in Uwer Excellentie's nota van den 12den 
September 1946, welke als volgt luidt: 

.,Met verwijzing naar de recente bespr':
kingen, welke tusschen de ve1tegenwoord1-
gers van ome beide Regeeringen hebben 
plaats gehnd overeenkomstig de bepalingen 
van Artikel 12 van het Britsch-Nederland
sche Monetaire Accoord van den 7den Sep
tember 1945, heb ik de eer U te berichten, 
dat Zijner' Majesteits Regeering in het Ver
eenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland heeft in overweging genomen 
en goedgekeurd het voorstel om de 53,450,000 
Nederlandsche guldens, vermeld in Artikel 2 
(i) (a) en de .E. 5 millioen, vermeld in Ar
tikel 2 (ii) (a) van het Monetaire Accoord te 
verhoogen, onderscheidenlijk tot 106,900,000 
gulden en ,E. 10 millioen. 

2. Ik zou erkentelijk zijn indien U mij zou 
willen berichten of de Nederlandsche auto
riteiten eveneens dit voorstel goedkeuren en 
of zij er mede accoord gaan, dat deze nota 
en Uw antwoord daarop beschouwd zullen 
worden als te zijn een Overeenkomst tus
schen Zijner Majesteits Regeering en de Ne
derlandsche Regeering in deze aangelegen
heid". 

In antwoord hierop heb ik de eer Uwer 
Excellentie mede te deelen, dat de Neder
landsche Regeering dit voorstel goedkeurt en 
eveneens er mede accoord gaat dät Uwer 
Excellentie's Nota en dit mijn antwoord be
schouwd zullen worden als te zijn eene Over
eenkomst tusschen de Nederlandsche Regee
ring en de Regeering van het Vereenigd Ko
ninkrijk in deze aangelegenheid. 

Ik heb de eer etc. 
w.g. A. BENTINCK. 

s. U 35 

29 Januari 1947. BESCHIKKING van den 
Minister van Financiën, houdende wijzi
ging van de Beschikking Beursverkeer 
1946 (Staatsblad no. G 249). 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

, dere voorzieningen te treffen ter zake van de 
geldzuivering; 

Gelet op de wet van 8 Augustus 1946 
(Staatsblad No. G 203), houdende verlen
ging van de machtiging, bedoeld in artikel 
1, lid 1, van het Machtigingsbesluit Geld
zuivering (Staatsblad no. F •.H); 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art. 1. De leden 4 en 5 van artikel 4 der 

Beschikking Beursverkeer 1946 (Staatsblad 
no. G 249) worden gewijzigd en gelezen als 
volgt: 
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4. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste, tweede en derde lid van dit artikel 
zullen de leden van de Vereeniging voor den 
Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhan
del) den verkooper van een effect het hem 
uit hoofde van den verkoop toekomende be
drag op geblokkeerde rekening tegoed schrij_ 
ven, indien het effect na 10 Mei 1946 ten 
laste van een geblokkeerde rekening, niet te
vens zijnde een door de Afdeeling Effecten
registratie van den Raad voor het Rechtsher
stel geblokkeerde rekening, is verworven. 

5. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste, tweede en derde lid van dit artikel 
zullen de leden van de Vereeniging voor den 
Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhan
del) den verkooper van een op een bonus
aandeel rechtgevend dividendbewijs of 
soortgelijk bewijs en van een dividend
bewijs of soortgelijk bewijs (claim), 
rechtgevend op inschrijving met recht van 
voorkeur ·op nieuw uit te geven effecten, het 
hem uit hoofde van den verkoop toekomende 
bedrag tegoed schrijven op een te zijnen na
me staande lossingsrekening. 

2. Artikel 6 van de Beschikking Beurs
verkeer 1946 (Staatsblad no. G 249) wordt 
gelezen als volgt: 

1. In afwijking van het eerste lid van 
artikel 3 dezer beschikking kan de koopsom 
van een effect, niet zijnde een dividendbe
wijs o( soortgelijk bewijs, bedoeld in artikel 
4, lid 5, dezer beschikking, ten deele ten laste 
van een ten name van den kooper staand ge
blokkeerd tegoed worden voldaan, mits: 

a. het geblokkeerd tegoed ten hoogste 
zeven beursdagen vóór het tot stand komen 
van den aankoop, ter betaling waarvan de 
koopsom wordt voldaan, is ontstaan krach
tens het bepaalde in artikel 4, lid 1 en lid 2, 
dezer beschikking; 

b. de betaling geschiedt ten hoogste voor 
50 % met geblokkeerd tegoed, bedoeld on
der a., en ten minste voor 50 % met vrij te
goed of in betaalmiddelen. 
• 2. In afwijking van het eerste lid van ar
tikel 3 dezer beschikking kan de stortingssom 
van een effect, niet zijnde een dividendbewijs 
of soortgelijk bewijs. bedoeld in artikel 4, 
l id 5, dezer beschikking, indien de storting 
geschiedt in verband met een inschrijving op 
nieuw uit te geven effecten, ten deele ten 
laste van een ten name van den kooper 
staand geblokkeerd tegoed worden voldaan, 
mits: 

a. het geblokkeerde tegoed ten hoogste 
zeven beursdagen voor de inschrijving, in 
verband waarmede de storting geschiedt, is 
ontstaan krachtens het bepaalde in artikel 
4, lid 1 en lid. 2, dezer beschikking; 

b. de betaling geschiedt ten hoogste 
voor 50 % met geblokkeerd tegoed, bedoeld 
onder a, en ten minste voor 50 % met vrij 
tegoed of in betaalmiddelen. 

3. Effecten, verworven op den voet van 
het eerste of het tweede lid van dit artikel, 
worden bij verkoop aan den verkooper af
gerekend op den voet van artikel 4, lid 1, de
zer beschikking. 
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4. Het lid van de Vereeniging voor pen 
Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhan
del), hetwelk handelt in strijd met het be
paalde in het eerste, tweede of derde lid van 
dit artikel, is tegenover de belasting-admini
statie met den verkooper hoofdelij k aan
sprakelijk voor de ten laste vah den verkoo
per bestaande belastingschuld tot het bedrag, 
dat ten onrechte van een geblokkeerde reke
ning van de n verkooper is afgeboekt, d!tn 
wel ten onrechte niet op een geblokkeerde 
rekening van den verkooper is geboekt. 

5. De verplichting, opgelegd in artikel s. 
lid 2, wordt ten aan2Ïen van den verkooper 
van een effect, die voornemens is op grond 
van het bepaalde in de voorgaande leden van 
dit artikel 6 een ruiltransactie te doen uit
voeren, tot het tijdstip van de totstandko
ming dezer ruiltransactie opgeschort, en v er
valt tot het bedrag van de op vrije rekening 
of in betaalmiddelen ontvangen opbrengst, 
dat overeenkomstig het bepaalde in lid 1 en 2 
van dit artikel 6 hetzij 1binnen zeven beurs
dagen na den verkoop wordt aangewend tot 
aankoop van een effect, hetzij bij den ver
koop wordt bestemd tot betaling van de stor
tingssom van een effect in verband met 
een binnen zeven beursdagen na den v erkoop 
plaatsvindende inschrijving op nieuw uit te 
geven effecten. 

3. Deze beschikking, die in het Staats
blad zal worden geplaatst, treedt in werking 
met ingang van den 1sten Februari 1947. 

's-Gravenhage, den 29sten Januari 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 31 Januari 1947). 

S. H 36 
29 Januari 1947. BESCHIKKING van den 

Minister van Financiën (Overgangsbe
schikking deblokkeering). 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen terzake van de 
geldzuivering; . 

Gelet op de wet van 8 Augustus 1946 
(Staatsblad no. G 203), houdende verlenging 
van de machtiging, bedoeld in artikel 1, l id 
1, van het Machtigingsbesluit Geldzuivering 
(Staatsblad no. F 133); 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art. 1, Voor zoover noodig il1 afwijking 

van het bepaalde in het eerste, tweede en ze
vende lid van artikel 4 der Beschikking 
Beursverkeer uJ46, zooals deze laatstelijk is 
gewijzigd (Staatsblad no. H 35), zullen de 
leden van de Vereeniging voor den Effecten
handel (Bedrijfsgroep Effectenhandel) den 
verkooper van een effect, 

a. het te blokkeeren deel der opbrengst, 
indien het effect vóór of op 31 Januari 1947 
ter registratie op den voet van Hoofdstuk 
IV van het B esluit herstel rechtsverkeer is 
aangemeld en tusschen 31 Januari 1947 en 
1 April 194 7 wordt verkocht, tegoed schrij-
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ven nopens monetair geblokkeerde rekenin
( Overgangsrekening), waarop alle bepalin
g !en nopens monetair geblokkeerde rekenin
gen van toepassing zijn, en het tegoed dezer 
rekening na afloop van genoemd tijdvak naar 
een vrije rekening van den rechthebbende 
overboeken; 

b. het te blokkeeren deel der opbrengst, 
indien het effect eerst na 31 Januari 1947 
ter' registratie op vorenbedoelden voet is 
aangemeld, en binnen twee maanden na den 
datum, v ermeld in het door het inleverings
kantoor terugontvangen exemplaar van het 
desbetreffende aanmeldingsformulier wordt 
verkocht, tegoed schrijven op een Overgangs
rekening als onder a bedoeld, en het tegoed 
dezer Overgangsrekening, nadat de genoem
de termijn van twee maanden is verstreken, 
naar een vrije rekening van den rechthebben
de overboeken. 

2. Voor zoover noodig in afwijking van 
het bepaalde in het eerste, tweede en negen
de lid van artikel 2 der Tiende Aanvulling!
beschikking Deblokkeering 1945, zooals deze 
laatstelijk is gewijzigd bij de Twaalfde Aan
vullingsbeschikking (Staatsblad no. G 250) , 
zal het te blokkeeren deel der opbrengst v an 
de daar bedoelde vorderingen, waarden en 
vermogensbestanddeelen, niet vallende on
der het bepaalde in het vijfde lid va., voor
meld artikel, welke nà 31 Januari 1947 wor
den tegelde gemaakt, den verkooper op een 
Overgangsrekening, als in artikel 1 bedoeld, 
worden tegoedgeschreven. Het tegoed, het
welk deze Overgangsrekening op 1 April 1947 
aanwijst, .wordt alsdan naar een vrije reke
ning van den rechthebbende overgeboekt. 

3. 1. Indien een ambtenaar van 's Rijks 
belastingdienst, door het uitreiken of toe
zenden van eeu. verklaring van beslaglegging, 
als bedoeld is in artikel 7 van het Besluit 
uitbreiding bevoegdheden belastingambte
naren , aan .!en lid van de Vereeniging voor 
den Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effecten
handel), blijk geeft van het oogmerk tot het 
leggen van conservatoir beslag op effecten, 
van welke dat lid vermoed wordt houder te 
zijn, of op met zoodanige effecten verband 
houdende vorderingen, terwijl niet al die ef
fecten zich ten name van den in de verkla
ring genoemden belastingschuldige onder 
dat lid bevinden, is bedoeld lid verplicht van 
deze omstandigheid zonder verwijl bij aan
geteekenden brief aan den bedoelden amb
tenaar mededeeling te doen. Bij gebreke is 
het nalatige lid hoofdelijk aansprakelijk voor 
de in de verklaring v ermelde belastingschul
den, doch tot geen hooger bedrag dan de ef
fecten, ten aanzien van welke de nalatigheid 
is gepleegd, waard zijn ten dage, waarop de 
verklaring is toegezonden of uitgereikt. De 
verplichting tot mededeeling eindigt t er zake 
van beoogd beslag op vóór of op 31 Januari 
1947, ter registratie op den vo~ van Hoofd
stuk IV van het Besluit herstel rechtsver
keer aangemelde effecten met ingang van 1 
April 1947, en terzake van beoogd beslag op 
nà 31 Januari 1947 op voormelden voet aan
gemelde effecten twee maanden na den da-
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tum, vermeld in het door het inleveringskan
toor terugontvangen exemplaar van het des
betreffende aanmeldingsformulier. 

2. Indien een ambtenaar van 's Rijks be
lastingdienst, door het uitreiken of toezen
den van een verklaring van beslaglegging, als 
bedoeld in artikel 7 van het Besluit uitbrei
ding bevoegdheden belastingambtenaren, 
bliik geeft van het oogmerk tot het leggen 
van conservatoir beslag op vorderingen, 
waarden en vermogensbestanddeelen, geen 
effecten zijnde, van welke degene, aan wien 
de verklaring wordt uitgereikt of toegezon
d en, blijkens dat stuk wordt vermoed schul
denaar onderscheidenlijk houder te zijn ter
wijl hij niet of niet meer ten vo11e schulde
naar onderscheidenliik houder is, is deze ver
moedelijke schuldenaar of houder verplicht 
van deze omstandigheid zonder verwijl bij 
aangeteekenden brief aan den bedoelden 
ambtenaar mededeeling te doen. Bij gebreke 
is de nalatige hoofdelijk aansprakelijk voor 
de in de verklaring vermelde belastingschul
den, doch tot geen hooger bedrag dan de 
vorderingen, waarden of vermogensbestand
deelen, ten aanzien waarvan de·nalatigheid 
is gepleegd, waard zijn, ten dage, waarop de 
verklaring is toegezonden of uitgereikt. De 
verplichting tot mededeeling eindigt met in
gang van 1 April 1g47. 

4. Deze beschikking, die kan worden 
aangehaald als: Overgangsbeschikking de
blokkeering, zal in het Staatsblad worden ge.. 
l)laatst; zij treedt in werking met ingang 
van den 1sten Februari 1g47. 

's-Gravenhage, den 29sten Januari 1947. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(UitgeA, 11 Januari r947). 

S. H 37 , 
30 Januari 1947. BESLUIT. houdende re

geling van de overdracht van de zorg 
voor de zaken van het ,Krankzinnigen
wezen van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken aan het Departement 
van Sociale Zaken. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van den Raad van Mi-

nisters van 22 Januari 1g47; 
Gelet op artikel 7g van de Grondwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. Over te dragen van den Minister van 

Binnenlandsche Zaken aan den Minister van 
Sociale Zaken de zorg voor de zaken be
treffende: 

a. het Staatstoezicht op krankzinnigen en 
krankzinnigengestichten; 

b. de wettelijke bescherming van-het di
ploma voor ziekenverpleging; 

voor zoover de onder a · en b genoemde 
zorg was opgedragen aan den Minister van 
Binnenlandsche Zaken. 

Il. Dit besluit wordt geacht in werking 
te zijn getreden met ingang van 1 Januari 
-r947. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen. 
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ten van Algemeen Bestuur, zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Amsterdam, den 3osten Januari 1947. 

WILHELMINA. 
De Minister-President, BEEL. 

(Uitget. 2_,; Februari z947). 

S. H 38 

30 Januari z947. BESLUIT tot nadere wij
ziging van de voorwaarden voor de op
neming en verpleging van krankzinnigen 
in de Rijksg_estichten te Eindhoven
Woensel en te Grave. 

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

Binnenlandsche Zaken van 11 December 
1946, No. 97g2 I, afdeeling Armwezen en 
van Onzen Minister van Justitie van 18 De
cember 1946, 1ste afdeeling A, No. 1604; 

Gelet op artikel 10 der wet van 2 7 April 
1884 (Staatsblad No. 96), zooals deze laat
stelijk is gewijzigd; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Januari 194-7, No. 21); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde J\!linisters van 23 Januari 1947, No. 
8~1, Afdeeling Armwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

Met ingang van 1 Juli 1946 wordt artikel 
4 der voorwaarden voor de opneming en 
verpleging van krankzinnigen in de Rijksge
stichten te Eindhoven-Woensel en te Grave, 
vastgesteld bij Ons besluit van 12 Augustus 
1924 (Staatsblad No. 3g7), laatstelijk gewij
zigd bij besluit van 16 Januari 1942, gelezen 
als volgt: 

Geschiedt de verpleging in het ;Rijkskrank
zinnigengesticht te Eindhoven-Woensel zelf 
of in een daarbij behoorende aangewezen af
deeling, zoo bedraagt het verpleeggeld f 2.50 
per dag. 

Geschiedt de verpleging vanwege genoemd 
Rijksgesticht in een woning, bedoeld in ar
tikel 35a der wet, zoo bedraagt het verpleeg
geld f 2.25 per dag. -

Geschiedt de verpleging in het Rijkskrank
zinnigengesticht te Grave zelf, zoo bedraagt 
het verpleeggeld f 1.90 per dag. 

Geschiedt de verpleging vanwege genoemd 
Rijksgesticht in een woning, bedoeld in ar
tikel 35a der wet, zoo bedraagt het ver
pleeggeld f 1.6,5 per dag. 

Het verpleeggeld wordt met f 10 per dag 
'Verhoogd voor die patiënten, op wier over
plaatsing door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken bij het Bestuur, dat voor de 
'1:oldoening van het verpleeggeld aansprake
lijk is, te vergeefs is aangedrongen. 

De verhooging gaat in met den dag door 
Onzen voomoemcjen Minister in elk geval 
afzonderlijk te bepalen. 

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

Amsterdam, den 3osten Januari 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 

De Min. v. justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 25 Februari z947). 

S. H 39 
30 Januari z947. BESLUIT tot toepassing 

van de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
ten aanzien van het opticiensbe
drijf (,,Vestigingsbedrijf Opticiensbedrijf 
. 1947"). 

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

Economische Zaken van 5 December 1946, 
No. 87619, Directoraat voor den Midden
stand; 

Overwegende, dat op grond van het be
paalde in het eerste lid van artikel 1 en in 
artikel 4 der Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
door de Vakgroep Opticiens, behoorende tot 
de Hoofdgroep Ambacht, het verzoek is in
gediend tot toepassing van deze wet ten aan
zien van het opticiens bedrijf; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, tot 
zoodanige toepassing over te gaan; 

Gelet op de artikelen 1, vijfde lid 3, eerste 
lid, 7, tweede en derde lid en 10, eerste Jid, 

• van bovengenoemde wet; 
Den Middenstandsraad gehoord; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

7 Januari 1947, No. 23); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 24 Januari 1947, No. 
1!n2, Directoraat voor den Middensta~d; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan on

der: 
uitoefening van het opticiensbedrijl: 
a. het ten verkoop aan het publiek voor

handen hebben en het aan het publiek ver
koopen van brilmonturen en gereedgemaakte 
brillen, voorzien van glazen met optische 
waarde, al dan niet gepaard gaande met het 
ten verkoop_ aan het publiek voorhanden 
hebben en het aan het publiek verkoopen 
van barometers, thermometers, kijkers, Jou
-pen, leesglazen, barografen of thermografen; 

b. het ten behoeve van het publiek her
stellen en aanpassen en in eigen bedrijf doen 
herstellen en aanpassen van brilmonturen 
a lsmede het inslijpen en in eigen bedrijf doen 
inslijpen van glazen in brilmonturen, al dan 
niet gepaard gaande met het herstellen en 
in eigen bedrijf doen herstellen van baro
meters, thermometers, kijkers, loupen, lees
glazen, barografen of thermografen; 

wet: de Vestigingswet Kleintledrijf 1937; 
Onze Minister: Onze met de uitvoering 

van de wet belaste Minister. 
L. & S. :i:947 
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2. 1. Het is verboden een inrichting, be
stemd of mede bestemd voor de uitoefening 
van het opticiensbedrijf, voor zoover die uit
oefening betreft, te vestigen zonder daartoe 
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
verkregen vergunning. 

2. Het bepaalde in het vorige lid vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de uitbreiding van het in een inrichting uit
geoefende bedrijf met de uitoefening van 
het opticiensbedrijf, zoomede ten aanzien 
van de voortzetting van het in een inrichting, 
als in het vorige lid bedoeld, uitgeoefende 
bedrijf, in geval van wijziging in de personen 
van ondernemers of beheerders-

3. De minimum-eischen van credietwaar
digheid, bedoeld in artikel 3 der wet, be
staan voor het opticiens bedrijf in: 

1. het beschikken over voldoend bedrijfs
kapitaal om: 

a. gedurende één jaar de inrichting te 
kunnen exploiteeren, zulks te beoordeelen in 
verband met de plaatselijke toestanden en 
verhoudingen; 

b. daarenboven van de totale kosten van 
de bedrijfsmiddelen, benoodigd voor het op
zetten van de inrichting, ten minste de helft 
contant te kunnen betalen; 

2. indien het bedrijfskapitaal geheel of 
gedeeltelijk uit geleende gelden bestaat, het 
beschikken over een schriftelijke geregis
treerde overeenkomst van geldleening, waar_ 
uit blijkt, dat deze gelden niet binnen twee 
jaar na de dagteekening van het in artikel 7, 
vierde lid, der wet genoemde bewijs zullen 
worden opgeëischt. 

4. De minimum-eischen · van handels
kennis, bedoeld in artikel 3 der wet, omvat
ten voor het opticiens bedrijf: 

1. bédrijlsleer: 
a. kennis van de wijze van financiering 

en van het doelmatige beheer van een mid
denstandsonderneming en van de daarbij in 
toepassing komende algemeene regelen van 
de bedrijfsleer; 

b. kennis van de algemeene beginselen 
van de reclame en van de verkoopkunde; 

2. boekhouden: 
vaardigheid in het voeren van een een

voudige ad?J!inistratie volgens de methode 
van het z.g. uitgebreid enkel boekhouden; 

3. rekenen: 
vaardigheid in het maken van eenvoudige 

berekeningen, welke bij de financiering en 
het beheer van een middenstandsonderne
ming voorkomen, te weten: 

a. hoofdbewerkingen, percenL en inte
restberekeningen; 

b. berekeningen in den goederenhandel; 
c. kostprijs- en rentabiliteitsberekenin

gen; 

4. handelskennis: 
a. eenige kennis omtrent de organisatie 

van den handel in het algemeen, alsmede 
omtrent de gebruiken bij het inkoopen en het 
verkoopen van goederen en bij het verleenen 
van diensten; 

5 
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b• kennis van het b innenlandsche beta
l ingsverkeer; 

c. eenige kennis omtrent het bank- en 
het credietwezen, in het bijzonder omtrent 
h et middenstandsbankwezen in Nederland; 

d. kennis van het binnenlandsche trans
port- en verkeerswezen; 

e. kennis van het verzekeringswezen, 
voor zoover voor een middenstandsonderne
ming van belang; 

f. kennis van de organisaties, vertegen
woordigende lichamen en instellingen op het 
gebied van detailhandel en ambacht; 

-~- rechts- en wetskennis: 
a. eenige kennis omtrent het wezen der 

overeenkomst in het algemeen en omtrent 
de meest voorkomende overeenkomsten in 
het bijzonder; 

b. eenige kennis omtrent de vennoot
schapsvormen en omtrent het wezen van 
coöperatieve en andere v ereenigingen; 

c. eenige kennis omtrent het eigendoms
recht en omtrent pand, hypotheek, preferen
tie en het recht van terugvordering; 

d. eenige kennis omtrent de wettelijke 
bepalingen inzake faillissement en surséance 
van betaling en omtrent de verschillende 
soorten van handelspapier; 

e. eenige kennis omtrent de voor den 
m iddenstandsondernemer van belang zijnde 
bepalingen in belastingwetten; 

/ . eenige kennis omtrent de voornaamste 
sociale wettelijke maatregelen, welke voor den 
middenstandsondernemer in het algemeen 
van beteekenis zijn; 

g. kennis van de wettelijke maatregelen, 
welke meer in het bijzonder betrekking heb
ben op den detailhandel en het ambacht; 

6. Nederlandsche taal en correspondentie: 
a. kennis van de Nederlandsche taal, blij

kende uit voldoende vaardigheid om zich 
zonder grove taal- en stelfouten schriftelijk 
daarin uit te drukken, eenvoudig proza te 
lezen en den inhoud daarvan mondeling weer 
te geven; 

b . • eenige vaardigheid in het stellen van 
eenvoudige brieven, waarbij het bezigen van 
eenvoudige handelsuitdrukkingen kan wor
den geëischt. 

5. r. Het voldoen aan de in het vorige 
artikel vermelde eischen kan blijken uit het 
bezit van: 

a• hetzij het middenstandsdiploma "Al
gemeene Handelskennis", ingesteld door den 
Koninklijken Nederlandschen Middenstands
bond, den Nederlandschen Roomsch-Katho
lieken Middenstandsbond en den Christelij
ken Middenstandsbond in Nederland, voor 
zoover dit de handteekening draagt van den 
gecommitteerde van Onzen Minister; 

b. hetzij een ander door Onzen Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het 
de handteekening van zijn gecommitteerde 
moet dragen; 

c. hetzij een door Onzen Minister ter 
zake afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorige 
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lid, onder b, bedoeld, geschiedt mededeeling 
in de Neder/andsche Staatscourant. 

6. De minimum-eischen van vakbe
kwaamheid, bedoeld in artikel 3 per wet, 
omvatten voor het opticiensbedrijf: 

A. practijk: 
r. bekendheid met de eenvoudigste me

taalbewerkingen: vijlen, polijsten, boren, 
harden en ontlaten van staal, zacht- en hard
soldeeren, draadsnij den, tappen en vernissen; 

2. het kunnen bewerken van celluloid en 
aanverwante materialen; 

3. vaardigheid in het herstellen en buigen 
van brilmonturen van alle voorkomende ma
terialen; 

4. vaardigheid in het bewerken van bril
leglazen: snijden, gruizen, boren, decentree
ren, randslijpen, kitten, monteeren en inslij
pen in bestaande monturen; 

5. grondige kennis van het aanpassen en 
opmeten van brilmonturen; 

B. theorie: 
r. wiskunde: 
a. elementaire kennis van de algebra tot 

en m et het oplossen van vergelijkingen van 
den eersten graad met één onbekende; 

b. elementaire kennis van de vlakke 
meetkunde tot en met den cirkel; 

c. kennis van graden, radialen en tangens
en sinus-functies; 

d. elementaire kennis van de eigen
schappen van den kegel, cylinder, bol en 
torus; 

2. teekenen: 
vaardigheid in het lezen van teekeningen 

op vaktechnisch" gebied; 

3 . materialenkehnis: 
kennis van de herkomst en de eigenschap

pen der in het opticiensbedrijf voorkomende 
materialen; · 

4·• scheikunde: 
kennis van de eenvoudige grondbeginselen 
van de scheikunde en van het scheikundig 
teekenschrift; 

5. natuurkunde: 
a. kennis van de beginselen van de leer 

van het evenwicht van vaste lichamen, vloei
stoffen en gassen; 

b. kennis van den hefboom, het soortelijk 
gewicht, communiceerende vaten, krachten 
en drukken, de momente nstelling, arbeid e n 
arbeidsvermogen; 

c. elementaire kennis van de grondbe
ginselen van warmte en electriciteit; 

6. algemeene optiek: 
a. kennis van de voornaamste eigen

schappen van het licht, in het bijzonder van 
de golfbeweging, de golflengte, het spectrum, 
de rechtlijnige voortplanting, de terugkaat
sing en de breking; 

b. kennis van de toepassing van de te
rugkaatsings- en brekingswetten op één e n op 
twee gekr~de oppervlakken, zooals een 
hollen en een bollen spiegel, een dunne en 
een dikke lens; 
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7. bril en refractie: 
a. kennis van den bouw, de werking en 

de optische eigenschappen van het mensche
lijk oog; 

b. kennis van presbyopie en van de re
fractie-afwijkingen, myopie, hypermetropie 
en astigmatisme, alsmede van de daarvoor 
vereischte correctie-middelen en hun bepa
lingswijze; 

c. kennis van het neutraliseeren en van 
het bepalen van de sterkte, het optisch cen
trum, de asrichting, de kromtestralen en de 
dikte van een brilleglas en den invloed van 
den brilafstand voor het oog; 

d. kennis van de eigenschappen der di
verse uitvoeringen van brilleglazen; 

e. eenige kennis omtrent het ontstaan 
en den invloed van reflecties bij brilleglazen; 

f. kennis van de wetten van het zien met 
twee oogen en van de prismatische afwijkin
gen van gedecentreerde brilleglazen; 

g. eenige kennis omtrent de moeilijkhe
den, die op kunnen treden bij sterk ontwik
-kelde anisometropie; 

h. kennis van de benaming van brilon
derdeelen en van de voornaamste typen van 
beschermingsglazen en van hun toepassin
gen; 

8. optische en aanverwante instrumenten: 
a. kennis van de typen en de eigenschap

pen van de loupe; 
b, kennis van den bouw, de eigenschap

pen en de werking van den topsterktemeter, 
alsMede van de verschillende soorten kijkers 
en aanverwante optische instrumenten; 

c. eenige kennis omtrent den bouw en de 
eigenschappen van den microscoop; 

d. kennis van de eigenschappen der aan
verwante artikelen, zooals meteorologische 
instrumenten, thermometers, barometers e n 
hygrometers. 

7. 1. Het voldoen aan de in het vorige 
artikel vermelde eischen kan blijken uit het 
bezit van: 

a. hetzij het diploma inzake vakbekwaam
heid voor het opticiensbedrijf, afgegeven 
door of namens de Vakgroep Opticiens, voor 
zoover dit diploma de handteekening draagt 
van den gecommitteerde van Onzen Minis
ter; 

b. hetzij een door Onzen Minister aan 
te wijzen diploma, ten aanzien waarvan deze 
bij de aanwijzing kan bepalen, dat het de 
handteekening van zijn gecommitteerde moet 
dragen; 

c. hetzij een door Onzen Minister ter 
zake afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorige 
lid, onder b, bedoeld, geschiedt mededeeling 
in de Nederlandsche Staatscourant. 

8. Het gedeelte van het in het derde lid 
van artikel 7 der wet genoemde bedrag, het
welk ingevolge hèt bepaalde bij dat lid wordt 
uitgekeerd, wordt bepaald op de helft van 
dat bedrag. 

9. Dit besluit kan worden aangehaald als 
,,Vestigingsbesluit Opticiensbedrijf 1947". 

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

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de u itvoering van dit besluit, het.
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 
· Amsterdam, den 3osten Januari 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

(Uitgeg. as Februari z947.) 

S. H 40 

30 Januari 1947. BESLUIT tot hernieuwde 
inwerkingtreding van de wet van 28 
April 1938 (Staatsblad No. 200), hou
dende wijziging van de Wet op de reg
terlijke organisatie en het beleid der 
justitie, en tot wijziging, in verband 
daarmede van Reglement No I tot uit
voering van artikel 19 van laatstgenoem
de wet. , 

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

Justitie van den .~o November 1946, 6e Af
deeling, No. 1436; 

Gelet op artikel 15 van het Besluit Be
zettingsmaatregelen, alsmede op artikel II 
van de wet van 28 April 1938 (Staatsblad 
No. 200), houdende wijziging van enkele ar
tikelen van de wet op de regterlijke organi
satie en het beleid der justitie, en op de 
daarbij nieuw vastgestelde artikelen 6a en 15 
van laatstgenoemde wet; 

Den Raad van State gehoord (advies d.d. 
17 December 1946, No. 20); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 25 Januari 1947, 
6e Afdeeling, No. 1799; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De wet van 28 April 1938 (Staats

blad No. 200), houdende wijziging van enkele 
artikelen van de wet op de regterlijke orga
nisatie en het beleid der justitie, treedt, met 
uitzondering van het reeds in werking zijnde 
punt VII van artikel I, opnieuw in werking. 

2. In reglement No. I tot uitvoering van 
artikel 19 van de wet op de regterlijke orga
nisatie en het beleid der justitie worden de 
volgende wijzigingen aangebracht. 

1. ln artikel 6oa wordt na "Procureur
Generaal", ingevoegd: .,Advocaat-Generaal." 

II. A. In artikel 6ob, eerste lid onder 1, 
wordt na "Procureur-Generaal" ingevoegd: 
,,en de waarnemende Advocaat-Generaal". 

B. In het tweede lid van dat artikel wordt 
na "Procureur-Generaal", ingevoegd: ,,Ad
vocaat-Generaal,". 

111.IArtikel 6oc wordt gelezen: 
"Aan de goedkeuring van Onzen Minister 

van Justitie worden vooraf onderworpen: 
1. de aanwijzing van een substituut-offi_ 

cier van Justitie bij een arrondissements
rechtbank als waarnemend officier van justi
tie of substituut-officier van justitie bij een 
andere rechtbank; 
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2. de aanwijzing van een ambtenaar van 
het openbaar ministerie als waarnemend of
ficier van justitie of substituut-officier van 
justitie bij een arrondissements-rechtbank; 

3. de aanwijzing van een ambtenaar van 
het openbaar ministerie bij een kantonge
recht als waarnemend ambtenaar van het 
openbaar ministerie bij een ander kantonge
recht; 

4. de aanwijzing van een beëedigde klerk 
ten parkette tot waarnemend ambtenaar van 
het openbaar ministerie bij een kantonge
recht." 

3. Het b esluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Justitie tot 
vaststelling van den dag van inwerkingtre
ding van de nog niet in werking getreden be
palingen van de wet van 28 April 1938 
(Staatsblad No. 200), houdende wijziging 
van de wet op de regterlijke organisatie en 
het beleid der voorschriften (Nederlandsche 
Staatscourant 16 Februari 1942, No. 32) 
vervalt. 

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

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

Amsterdam, den .,asten Januari 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v . justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitga~. ,8 Maart z947). 

S. H 41 

z Februari z947. BESLUIT, houdende toe
kenning van het invasievoorschot aan 
personeel van Rijksland- en tuinbouw
scholen. 

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

Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening 
van n November 1946, Directie van den 
Landbouw, No. 10890 I, eerste afdeeling; 

Gelet op Ons besluit van 15 October 1945, 
No. 7; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
14 Januari 1946, No. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Januari 1947, Di
rectie van den Landbouw, No. 10890 IV, 
eerste afdeeling; 

Hebben goedgevonden ~n verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. r. Het voorschot van een maand 

salaris c.q. vier weken loon, voor zoover dit 
in de maand September 1944 of later in ver
band met de ontwikkeling van de krijgsver
richtingen is toegekend aan het personeel van 
door het Rijk gesubsidieerde land- «11 tuin
bouwscholen, wordt niet teruggevoroerd; 

2. Een uitkeering op dezelfde basis, als 
onder r bedoeld, wordt alsnog verstrekt aan 
dat gedeelte van het daar bedoelde personeel, 
hetwelk in 1944 het voorschot niet heeft ont
vangen of dit reeds heeft gerestitueerd, voor 
zoover dit personeel zoowel gedurende de 
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maand September 1944 als op 15 October 
1945 in dienst was Ïn een betrekking als bo
venbedoeld. 

2. Dit besluit treedt in werking--met in
gang van den tweeden dag, volgende op dien 
van de dagteekening van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst err waarv,m af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

·Soestdijk, den ,sten Februari ,947. 

WILHELMINA. 
De Min. van L., V. en V., S. L. MANSHOLT. 

(Uitgeg. 28 Februari z947). 

S. H 42 

z Februari z947. BESLUIT tot WIJZtgmg 
van het Meelbesluit (Staatsblad 1924, 
No. 313). 

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

Sociale Zaken van 14 December 1946, No. 
996 D/doss. 25, afdeeling Volksgezondheid; 

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

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1935, no. 793); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Januari 1947, No. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 23 Januari 
1947, No. 52 D/dossier 25, afdeeling Volksge
zondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Artikel ,3, lid 5, van het Meel

besluit (Staatsblad 1924, No. 313), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 4 October 1946 
(Stbl. No. G 274), wordt gelezen als volgt: 

5. Vreemde bestanddeelen mogen niet 
dan in sporen aanwezig zijn, behalve in tar
webloem en tarwemeel, waarin tot 10 % 
rogge is toegelaten. Bij tarwebloem en tar
wemeel zijn de hierna genoemde stoffen en 
mengsels niet als vreemde bestanddeelen te 
beschouwen, mits zij in geen àfootere hoe
veelheid dan bij die stoffen en mengsels ver
meld, in 100 kg. tarwebloem of tarwemeel 
volkomen gelijkmatig zijn verdeeld: 

a. 3,5 gram benzoylsuperoxyde, gemengd 
met 16,5 gram calciumphosphaat; 

b. 2 gram ortho- en meta-toluylsuper
oxyde, gemengd met 25 gram tarwegries of 
met 12 gram calciumphosphaat; 

c. 12,5 gram ammoniumpersulfaat, ge
mengd met 12,5 gram calciumphosphaat; 

d. 5 gram 1. ascorbinezuur; 
e. 100 gram poeder van rozebottels zon

der pitten of vruchtpluis, bevattende om
streeks 5 gram 1. ascorbinezuur; 

f. 500 gram van een mengsel van de on
der d of e, bedoelde hoeveelheid stof, met 
moutmeel, moutextract en/of calciumphos-

. ' 
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phaat, laatstgenoemde stof tot ten hoogste 
25 gram; 

g. lecithine-praeparaten tot een zooda
nige hoeveelheid, dat de aan de bloem of het 
meel toegevoegde hoeveelheid lecithine niet 
grooter is dan 200 gram; 

h . de stoffen, welke uit de toegelaten 
hoeveelheden stoffen na de menging met 
tarwemeel of tarwebloem kunnen zijn ont
staan. 

II. Dit besluit treedt in werking dertig 
dagen na den dag van afkondiging van dit 
besluit. 

Onze Minister van Sociale Zaken is be
last met de uitvoering 'l!an dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift' zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Soestdijk, den 1sten Februari 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 
(Uitgeg. 14 Februari 1947). 

S. H 43 
1 Februari 1947. BESLUIT tot w1Jz1ging 

van het Broodbesluit (Staatsblad 1925 
No. 478). 

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

Sociale Zaken van 14 December 1946, no. 995 
D/dossier 38, afdeeling Volksgezondheid; 

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

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 de r Warenwet (Staatsblad 
1935, No. 793); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Januari 1947, No. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 23 Januari 
1947, N'o. 53 D/dossier 38, afdeeling Volks
gezondneid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 8 onder b, van h et 

Broodbesluit (Staatsblad 1925, no. 478), 
wordt de punt-komma achter "glucosestroop" 
vervangen door een komma, waarna wordt 
toegevoegd: ,,alsmede de stoffen, in het Meel
besluit (Staatsblad 1924, no. 313), in artikel 
13, lid 5. onder d, e, leng genoemd, al of niet 
gemengd met tarwemeel of tarwebloem, tot 
ten hoogste de daar genoemde hoeveelheden 
per 100 kg verwerkt meel of bloem en voor
zoover deze stoffen niet alreeds in het meel 
of de bloem zijn verwerkt;". 

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

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

Soestdijk, den 1sten F ebruari 1947. 
WILHELMINA. 

De M in. van Sociale Zaken, W. DREES. 
( Uitgeg. 14 Februari 1947). 
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5 Februari 1947. BESLUIT betreffende de 

twaalfde algem eene volkstelling (met 
daaraan verbonden woningtelling). 

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

Economische Zaken van 30 December 1946, 
Afdeeling Juridische Zaken, No. 98232 J .Z., 
van Binnenlandsche Zaken van 30 December 
1946, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, Bu
reau Bestuurszaken, No. 3952s, van Open
bare Werken en Wederopbouw van 30 De
cember 1946, Afdeeling Algemeen Secreta
riaat, No. 1552, en van F inanciën van 30 De
cember 1946, Dienst der Rijksbegrooting, 
Bureau Gemeentefinanciën, No. 01103; 

Overwegende, dat bij de wet van 28 De
cember 1946 (Staatsblad No. G 409) bepaald 
is, dat de eerstvolgende algemeene volkstel
ling zal worden gehouden in het jaar 1947; 

Overwegehde, dat het noodzakelijk is voor
schriften betreffende die v olkstelling vast te 
stellen; 

Overwegende, dat het voorts noodzakelijk 
is tot een algemeene woningtelling over te 
gaan; • 

Gelet op artikel 2 van de wet van 22 April 
1879 (Staatsblad No. 63), artikel 20 van de 
wet van 15 April 1886 (Staatsblad No. 64) 
en de artikelen 16 en 17 van de Woningwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Januari 1947, No. 22); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 30 Januari 1947, Af
deeling Juridische Zaken, No. 13043 J.Z., 
Afdeeling _Binnenlandsch Bestuur, Bureau 
Bestuurszaken, No. 1737, Afdeeling Alge
meen Secretariaat, No. 1;;52, en Dienst der 
Rijksbegrooting, Bureau Gemeentefinanciën, 
No. 01103; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. De twaalfde algemeene volks

telling zal gehouden worden naar den toe
stand op 31 Mei 1947. 

2_ Aan deze volkstelling zal een algemeene 
woningtelling worden verbonden. 

2. 1. De twaalfde algemeene volkstel
ling heeft ten doel: 

a. de telling van allen, die te midder
nacht tusschen 31 Mei 1947 en 1 Juni 1947 
hun werkelijke woonplaats binnen Neder
land hebben. onder wie voor de toepassing 
van dit besluit worden verstaan degenen, die 
volgens de voorschriften van het Besluit Be
volkingsboekhouding (Staatsblad 1936, No. 
342), zooals dit is gewijzigd laatstelijk bij 
Ons besluit van 10 Augustus 1938 (Staats,
blad No. 349) , in een der bevolkingsregisters 
van Nederland behooren te zijn opgenomen, 
onverschillig of zij op dat tijdstip in de ge
meente hunner werkelijke woonplaats al dan 
niet aanwezig zijn of zich tijdelijk buiten het 
Rijk in Europa bevinden, alsmede- de telling 
van hen, die, zonder werkelijke woonplaats in 
Nederland te hebben, op genoemd tijdstip al
daar tijdelijk aanwezig zijn; 

b . het verzamelen van een aantal statis
tische gegevens betreffende de bevolking; 

c. de mogelijkheid te scheppen om de 
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persoonsregisters te toetsen aan de door de 
volkstelling verkregen gegevens. 

2. Bij de twaalfde algemeene volkstelling 
zal, op de wijze als nader op de volkstellings
formulieren en -omslagen en in de in artikel 
4, eerste lid, bedoelde voorschriften voor de 
gemeentebesturen is aangegeven, ten aan
zien van de volgende onderwerpen opgave 
worden gevraagd: 

voor een ieder: naam, geslacht, woonplaats 
en adres en eventueel tijdelijke verblijf
plaats, geboortejaar en - plaats, nationaliteit, 
burgerlijken staat, godsdienstige gezindte en 
gezinsverband; 

voor den gehuwden man: huwelijksjaar en 
kindertal; 

voor personen van 14 jaar en ouder: maat
schappelijke functie, forensisme en eventueel 
academische vorming; 

voor iedere gezins- of ander verband sa
m enwonende groep van personen en voor al
leenwonende personen: wijze van huisvesting. 

3. 1. D e algemeene woningtelling heeft 
t en doel: 

a. de telling van alle woningen en andere 
bewoonde ruimten in Nederland op het tel-
tijdstip der volkstelling; , 

b. het verzamelen van een aantal statis
tische gegevens betreffende den woningvoor -
raad en de bewoning; 

c. de mogelij kheid te scheppen om de 
woningregisters te toetsen aan en eventueel 
aan te vullen met de door de woningtelling 
verkregen gegevens. 

2. Bij de algemeene worTingtelling zal, op 
de wijze, a ls nader op de desbetreffende om
slagen en in de in artikel 4, eerste l id, be
doelde voorschriften voor de gemeentebestu
ren is aangegeven , ten aanzien van iedere 
bewoonde woning en andere bewoonde ruim
te opgave worden. gevraagd van: 

aard van het woonverblijf, bouwwijze, aan
wezigheid van bedrijfsruimte, woningeigen
dom, huurverhouding, huurwaarde, water-, 
gas- en electriciteitsvoorziening, woningin
deeling en -gebruik en woningbezetting. 

4. 1 . H et houden van de volks- en wo
ningtelling is opgedragen aan de gemeente
besturen, met inachtneming van de door 
Onze Ministers van Economische Zaken en 
van Binnenlandsche Zaken ter uitvoering 
van dit besluit te geven voorschriften. . 

2. D e gemeentebesturen dienen voor de 
telling zooveel mogelijk gebruik te maken 
van gemeentepersoneel, zoomede van niet in 
overheidsdienst zijnde personen, die bereid 
zijn zonder vergoeding hun medewerking te 
verleenen. Indien op deze wijze niet het noo
dige aantal tellers kan worden verkregen, 
zullen ter plaatse woonachtige personen, die 
in dienst zijn van de provincie of van het 
Rijk, of onder een Rijkssalarisregeling val
len, op aanwijzing van het hoofd van den 
dienst, waaronder de betrokken personen res
sorteeren, kunnen worden ingeschakeld. 

3. Voor zoover de inschakeling van de 
in het voorgaande lid bedoelde personen 
zulks noodig maakt, zullen overheidsdiensten 
of instellingen op de dagen der telwerkzaam-
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heden voor het publiek gesloten kunnen 
worden. 

5. Uit 's Rijks kas wordt aan iedere ge
meente een bedrag uitgekeerd· ter tegemoet
koming in de kosten der volks- en woning
telling. Dit bedrag zal worden vastgesteld 
overeenkomstig een door Onzen Minister van 
Economische Zaken in overeenstemming met 
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Openbare Werken en Wederopbouw en 
van Financiën te treffen regeling. Deze re
geling zal v66r het teltijdstip ter kenni~ wor
den gebracht van de gemeentebesturen. 

6. I. D e statistische bewerking van de 
verzamelde gegevens is opgedragen aan den 
D irecteur van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. 

2. De Directeur van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek is bevoegd alle met d e tel
lingen in verband staande werkzaamheden in 
de gemeenten te controleeren of te doen con
troleeren. 

3. Het H oofd van de Rijksinspectie van 
de Bevolkingsregisters bezit gelijke bevoegd
heden, welke hij echter slechts uitoefent in 
overleg met den Directeur van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. 

7. 1. Elk gemeentebestuur verleent op 
verzoek van andere gemeentebesturen, van 
den Directeur van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek of van het Hoofd van de Rijks
inspectie van de Bevolkingsregfsters, ten 
spoedigste en zooveel mogelijk, medewerking 
bij het opsporen van de verblijfplaats van 
een persoon , alsmede bij het verzamelen van 
de voor de tellingen noodige gegevens. 

2. Gegevens, welke kunnen worden ont
leend aan het bevolkingsregister of aan de 
registers van den burgerlijken stand, worden 
door het gemeentebestuur of door den amb
tenaar van den burgerlijken stand ten spoe
digste, doch uiterlijk binnen tien dagen, na
dat het daartoe strekkend verzoek is inge
komen, aan ,de in het eerste lid bed6elde or
ganen kosteloos verstrekt. 

8. Alle burgerlijke en militaire autoritei
ten, colleges en ambtenaren zijn v erplicht 
aan den Directeur van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek en aan de gemeentebestu
ren zooveel mogelijk medewerking te verlee
nen bij de uitvoering van de hun bij of inge
volge dit besluit opgedragen taak. 

9. De mode1len van de formulieren en 
omslagen, die tot het verstrekken van de in 
artikel 2, tweede lid, en 3. tweede lid, be
doelde opgaven moeten worden ingevuld, 
worden vastgesteld door Onzen Minister van 
Economische Zaken. 

10. 1. I eder, die overeenkomstig het be
paalde in artikel 2, eerste lid, onder a, in de 
telling behoort te worden begrepen, is ver
plicht alle opgaven te verstrekken, die op 
grond van dit besluit door eenig gemeente
bestuur worden verlangd. 

2 . H et hoofd van iedere in gezins- of in 
ander verband samenwonende groep van per
sonen, de alleenwonende persoon en de be
stuurder van een gesticht of instelling, bij 
wien de in artikel 9 bedoelde formulieren 
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en omslagen zijn bezorgd, zijn verplicht de 
vragen op die formulieren en omslagen te be
antwoorden overeenkomstig den toestand te 
middernacht tusschen 31 Mei 1947 en 1 Juni 
1947. De beantwoording dient te geschieden 
vóór 2 Juni 1947, of, indien geldige redenen 
van verhindering, ter beoordeeling van het 
gemeentebestuur, uitstel van de nakoming 
van dit voorschrift noodzakelijk mäken, ter
stond na het ophouden der verhindering. Op 
2 Juni 1947 of daarna worden de hierboven 
bedoelde formulieren en omslagen door een 
daartoe door het gemeentebestuur gemach
tigd persoon teruggehaald. 

11. Bewoners van schepen en van woon
wagens beantwoorden de vragen, gesteld op 
de formulieren en omslagen, terstond na de 
uitreiking en op de plaats, waar zij na ' t tijd
stip van de telling het eerst worden aange
troffen. Na beantwoording der vragen wordt 
hun een bewijs van telling overhandigd, dat 
zij gedurende de maanden Juni, Juli en Au
gustus 1947 op daartoe strekkend verzoek 
moeten vertoonen aan de m et de controle 
op die bewijzen belaste ambtenaren. 

Onze Miniaters van Economische Zaken, 
van Binnenlandsche Zaken, van Openbare 
W erken en Wederopbouw en van Financiën 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den !;den Februari 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van Econ. Zaken, H UYSMANS. 

De Min. van Binnen/. Zaken. BEEL. 

D e Min. v. Openb. W. en W. a./., H . Vos. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. II Februari z947). 

s. H 45 

8 Februari z947. WET, houdende vaststel
ling v an de begrooting van het Staatsbe
drijf der Posterijen. T elegrafie en Te
lefonie voor het dienstjaar 1947. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 300 G; 
Hand. Il 46/47, bladz. 6oo-605; 
Bijl. -Ha.rul. I 46/47, 300 G; 
Hand. I 46/47, bladz. 254. 

S. H 46 

8 Februari z947. WET, houdende vaststel
ling van de begrooting van het Scheep
vaartfonds voor het dienstjaar 1947. 

Bijl. H and. Il 46/47, 300 E ; 
Hand. Il 46/47, bladz. 84~55; 
Bijl. Hand. I 46/47, 300 E; 
Hand. I 46/47, bladz. 252-254. 
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8 Februari z947. WET tot vaststelling van 
het Vijfde Hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1947 (Departe
ment van Binnenlandsche Zaken). 

Bijl. Hand. Il 46/47, 300; 
Hand. Il 46/47, bladz. 397- 404, 405- 422, 

425-447; 
Bijl. Hand. I 46/47, 300; 
Hand. I 46/47, bladz. 220--237, 239-25:z. 

Titel A. Gewone dienst · . f 252,858,627 
Titel B. Buitengewone dienst f 18,853,920 

Geheele dienst f 271,712,547 

S. H 48 

8 Februari z947. BESLUIT tot aanwijzing 
van een maatregel ter bestrijding van 
schapenschurft. 

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

Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening 
van 15 November 1946, no. 10522/819, Afd. 
Juridische Zaken, letter L; 

Gelet op artikel 20, letter k, der Veewet; 
Overwegende, dat het wenschelij k is ge

bleken, een bestrijdingsmaatregel aan te wij
zen, welke krachtens artikel 20, letter k, van 
de Veewet kan worden toegepast ter bestrij
ding van schapenschurft; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Januari 1947, no. 23); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 31 Januari 1947, no. 
586/24, Afd. Juridische Zaken, Letter L; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Bestrijdingsmaatregel, als bedoeld 

in artikel 20, letter k, der Veewet is: 
het behandelen of doen behandelen van 

schapen, die lijdende zijn aan schurft (sar
coptes-schurft en psoroptes-schurft), door 
onderdompeling in een badvloeistof, was
sching of begassing, met inachtneming van 
de door het districtshoofd van den Veeartse
nijkundigen Dienst te geven bijzondere aan
wijzingen omtrent de keuze van de behande
lingsmethode en de uitvoering der behande
l ing. 

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

Onze Minister van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Soestdijk, den 8sten Februari 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van L., V. en V., S, L. MANSHOLT. 

1 
(Uitgeg. 4 Maart z947). 
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S. H 49 
8 Februari z947. BESLUIT tot nadere wij

ziging van het Koninklijk besluit van 
15 September 1928, Staatsblad No. 373, 
houdende instelling van raden van be
roep voor de directe belastingen en vast
stelling van ber,alingen nopens die Col-
leges. ,, 

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

Justitie van den :1 Februari 1947, Afdeeling 
Kabinet Bureau A, No .. ~750 B 2; 

Gezien artikel 8 der Wet van 19 Decem
ber 1914, Staatsblad no. 564, gelijk deze wet 
sindsdien is gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en versta~n: 
Art. I. Artikel -~ van Ons besluit van 15 

Seotember 1n28. Staatsblad no . . n~. houden
de instellinrr van raden van beroep voor de 
directe belastingen en vaststelling van bepa
lingen nopens die Colleges, gelijk dit besluit 
sindsdien is gewijzigd, wordt nader vastge
steld als volgt: 

,,Artikel 3. 
De Voorzitters en de leden van de raden 

van beroep genieten een tijdelijk vacatiegeld 
ten bedrage van onderscheidenlijk 1500 en 
1200 gulden 's jaars. 

Over gedeelte van een jaar wordt een even
redig gedeelte van het vacatiegeld genoten. 

De plaatsvervangers van de voorzitte:-' en 
de leden vlá!n de raden van beroep gemete_n 
een vacatiegeld ten bedrage van onderschei
denlijk 30 en 20 gulden voor eiken dag, waar
op zij eene vergadering bijwonen". 

II. Dit besluit treedt in w;rking met in
gang van I Maart 19<17. 

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

Soestdijk, den 8sten Februari 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 28 Februari z947). 

S. H 50 
z2 Februari z947. BESLUIT tot schorsing 

van het besluit van den raad der ge
meente Ubach over Worms, dd. 24 
Januari 1947, houdende schorsing van 
den heer L. Lutgens als wethouder dier 
gemeente. 

(Geschorst tot z Januari z948.) 

S. H 51 
z3 Februan' z947. BESLUIT tot schorsing 

van het besluit van den raad der ge
meente Katwijk, dd. 16 Januari 1947, 
houdende vaststelling van een verorde
ning, regelende de uitsluiting van col
laborateurs van leverantiën of aanne
mingen ten behoeve van die gemeente. 

(Geschorst tot z januari z948.) 

s. H 52 

z4 Februari 1947. WET, houdende voor
schriften met betrekking tot de schrijf
wijze van de Nederlandsche taal. 

Bijl. Hand. Il 1946 1, 244; 
Hand. Il 46/47, bladz. 34-37. 
Bijl. Hand. I 46/47, 244; 
Hand. I 46/47, bladz. 255-274. 
Wij WILHELMINA,enz .... doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eenige wettelijke 
voorschriften te geven met betrekking tot de 
schrijfwijze van de Nederlandsche taal; 

Zoo is het,datWij,den Raad vanState,enz. 
Art. 1. De officieele schrijfwijze van de 

Nederlandsche taal is de schrijfwijze volgens 
De Vries en Te Winkel, met inachtneming 
van de onderstaande regels: 

x. De e wordt in open lettergrepen niet 
verdubbeld. De ee blijft fChter aan het ein
de van een woord, alsmede in samenstellin
gen met en afleidingen van woorden op ee. 

Als samenstellingen van woorden op ee 
worden ook beschouwd samenstellingen, 
waarvan het eerste lid, op ee i.itgaande, niet 
of niet meer als afzonderlijk woord 

I
voor

komt. 
2. De o wordt in open lettergrepen niet 

verdubbeld. 
De oo blijft echter in goochelen, goochem, 

loochenen, alsmede in hun samenstellingen 
en afleidingen. . 

Verkleinwoorden van woorden op o wor
den behandeld als de overeenkomstige woor
den opa en u. 

3. Sch wordt alleen daar geschreven, 
waar de ch wordt uitgesproken. De ch blijft 
echter in het achtervoegsel -isch. 

4. De uitgangen -e en -en van het lid
woord een, van geen en van de bijvoeglijke 
bezittelijke voornaamwoorden mijn, uw, zijn, 
hun en haar mogen, behalve in staande 14it
drukkingen, worden weggelaten. 

5. De naamvalsuitgang -n bij lidwoor
den, voornaamwoorden, bijvoeglijke naam
woorden en daarmee gelijkstaande woorden 
mag, behalve in staande uitdrukkingen, wor
den weggelaten. 

6. De schrijfwijze van Nederlandsche 
aardrijkskundige namen zal nader worden 
geregeld bij algemeenen maatregel van be
stuur. Totdat deze van kracht wordt, zijn de 
regels 1 tot en met .1 niet van toepassing. 

7. In woorden, die van aardrijkskundige 
namen zijn afgeleid en geen deel uitmaken 
van zoodanige namen, volgt het achterv;oeg
sel de regels x tot en met :i. Het grondwoord 
oî het gedeelte daarvan, dat in de afleiding 
voorkomt, behoudt den vorm, dien het 
krachtens den algemeenen maatregel van 
bestuur, uit te vaardigen op grond van regel 
6 heeft, evenwel met dien verstande, dat de 
regels x en 2 worden toegepast op den klin
ker van de lettergreep, die onmiddellijk aan 
het achtervoegsel voorafgaat. In afleidingen 
van aardrijkskundige namen, die volgens re
gel 6 sch aan het einde hebben, blijft s( sch) 
bewaard. 
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8. Namen van straten, lanen, pleinen en 

dergelijke worden niet als aardrijkskundige 
namen behandeld en volgen mitsdien de re
gels I tot en met :1 met inachtneming van 
het in regel 7 bepaalde. 

9. Namen van landen, zeeën, rivieren, 
steden, enz. buiten Nederland en België, 
waarvoor het Nederlandsch een eigen vorm 
heeft, alsmede hun samenstellingen en af
leidingen, volgen de regels • tot en met 3. 

10. Ten aanzien van het voornaamwoor
delijk gebruik en het gebruik van .tweede
naamvalsvormen als der, dezer, zijner, enz. 
worden regels gesteld bij algemeenen maat
regel van bestuur. Totdat deze van kracht 
wordt, richt men zich naar de Woordenlijst 
van De Vries en Te Winkel. 

11. De schrijfwijze van bastaardwoorden 
en historische namen, alsmede die van z.g. 
tusschenklanken in samenstellingen, zal na
der worden geregeld bii algemeenen maat
regel van bestuur. Totdat deze van kracht 
wordt, geldt de schrijfwijze van de Woorden
lijst van De Vries en Te Winkel. 

2. De officieele schrijfwijze van de Ne
derlandsche taal wordt gevolgd in alle van 
de Ministerieele Departementen, Autoritei
ten, Colleges en Ambtenaren uitgaande, in 
het Nederlandsch gestelde, stukken. 

3. De instellingen van openbaar, 1:oower 
als van gesubsidieerd bijzonder onderwijs 
volgen de officieele schrijfwijze van de Ne
derlandsche taal. 

4. Examens komen niet voor erkenning, 
medewerking of steun, middellijk of onmid
dellijk, van overheidswege in aanmerking, 
indien het reglement geen waarborgen be
vat, dat de officieele schrijfwijze van de 
Nederlandsche taal zal worden gevolgd. 

5. Er is een vaste Commissie van Advies 
inzake de schrijfwijze van de Nederlandsche 
taal, verder te noemen de Commissie. 

DQ Commissie bestaat uit 7, door Ons, op 
voordracht van Onzen Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen, te benoe
men leden. Uit deze leden wordt door Ons 
een voorzitter en een secretaris aangewezen. 

De Commissie brengt op verzoek van On
zen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen advies uit omtrent uitvoe
ring en toepassing en omtrent ontwerpen tot 
wijziging van deze wet. 

De Commissie kan zich eigener beweging 
met voorstellen betreffende aangelegenhe
den, gelegen op het in het vorige lid bedoelde 
terrein tot Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen richten. 

Onze voornoemde Minister kan de Com
missie richtlijnen betreffende de te volgen 
werkwijze geven. 

6. De bepalingen dezer wet treden in 
werking op een nader door Ons te bepalen 
dag, echter uiterlijk op 1 September 1947. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den 14den 

Februari 1947. WILHELMINA. 

De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 4 Maart 1947.) 
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S. H 53 
14 Februari 1947. WET tot vaststelling 

van het Twaal/de Hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1947. 
(Departement van Sociale Zaken.) 

Bijl. Hand. Il 46/47, 300; 
Hand. Il 46/47, bladz. 593-599, 619--652, 

677-683; 
Bül. Hand. 1 46/47, 300; 
Hand. 1 46/47, bladz. 274-301. 

Titel A. 
Titel B. 

S.H54 

Gewone dienst . f 123,655,795 
Buitengewone dienst 17,661,437 

Geheele dienst . 

14 Februari 1947. BESLUIT 9<>t toepas
sing van de Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937 ten aanzien van het heerenmaat
kleermakersbedrijf (.,Vestigingsbesluit 
H eerenmaatkleermakersbedrijf 194 7") . 

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

Economische Zaken van 2 Januari 1947, No. 
98627, Directoraat voor den Middenstand; 

Overwegende, dat op grond van het be
paalde in het eerste lid van artikel t en in 
artikel 4 der Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
door de Vakgroep Kleermakerij, behoorende 
tot de Hoofdgroep Ambacht, het verzoek is 
ingediend tot toepassing van deze wet ten 
aanzien van het heerenmaatkleermakersbe
drijf; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, tot 
zoodanige toepassing over te gaan; 

Gelet op de artikelen 1, vijfde lid, 3, eerste 
lid, 7, tweede en derde lid en 10, eerste lid, 
van bovengenoemde wet; 

Den Middenstandsraad geboord; 
D en Raad van State gehoord (advies van 

28 Januari 1947, No. 14); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 7 Februari 1947, No. 
14911, Directoraat voor den Middenstand; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. In dit besluit wordt verstaan 

onder: 
uitoefening van het heerenrnaatkleerma

kersbedrüf: het ten behoeve van het publiek 
vervaardigen en in eigen bedrijf doen ver
vaardigen van heeren- en jongensbovenklee
ding naar maat, alsmede het ten behoeve van 
het publiek keeren van- en verrichten van 
herstellingen aan - en in eigen bedrijf doen 
keeren van_ en doen verrichten van herstel
lingen aan heeren- en jongensbovenkleeding; 

jongensbovenkleeding: voor jongens be
stemde bovenkleeding, welke in model en 
uitvoering overeenkomt met heerenboven
kleeding; 

wet: de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937; 
Onze Minister: Onze met de uitvoering 

van de wet belaste Minister. 
2. Voor de toepassing van dit besluit wor

den onder herstellingen niet verstaan kleine 
herstellingen als: stoppen, aanzetten van 
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knoopen, herstellen van knoopsgaten, vast
hechten van losgeraakte naden en voeringen. 

2, 1. Het is verboden een inrichting, be
stemd of mede bestemd voor de uitoefening 
van het heerenmaatkleermakersbedrijf, voor 
zoover die uitoefening betreft, te vestigen 
zonder daartoe van de Kamer van Koophan
del en Fabrieken verkregen toestemming. 

2 . Het bepaalde in het vorige lid vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de uitbreiding van het in een inrichting uit
geoefende bedrijf met de uitoefening van het 
heerenmaatkleermakersbedrijf, zoomede ten 
aanzien van de voortzetting van het in een 
inrichting, als in het vorige lid bedoeld, uit
geoefende bedrijf, in geval van wijziging in 
de personen van ondernemers of beheerders. 

3. De minimum-eischen van credietwaar
digheid, be.doeld in artikel 3 der wet, bestaan 
voor het h~renmaatkleennakersbedrijf in: 

I. het beschikken over voldoend bedrijfs
kapitaal om: 

a. gedurende één jaar de inrichting te 
kunnen exploiteeren, zulks te beoordeelen in 
verband met de plaatselijke toestanden en 
verhoudingen; 

b. daarenboven van de totale kosten van 
de bedrijfsmiddelen, benoodigd voor het op
zetten van de inrichting, ten minste de helft 
contant te kunnen betalen; 

2. indien het bedrijfskapitaal geheel of ge
deeltelijk uit geleende gelden bestaat, het 
beschikken over een schriftelijke, geregis
treerde overeenkomst van geldleening, waar
uit blijkt, dat deze gelden niet binnen twee 
jaar na de dagteekening van het in artikel 7, 
vierde lid, der wet genoemde bewijs zullen 

. worden opgeëischt. 

4. De minimum-eischen van handelsken
nis, bedoeld in artikel ~ der wet, omvatten 
voor het heerenmaatkleennakersbedrijf: 

I . bed;ülsleer: 
a. kennis van de wijze van financiering 

en van het doelmatige beheer van een mid
denstandsonderneming en van de daarbij in 
toepassing komende algemeene regelen van 
de bedrijfsleer; 

b . kennis van de algemeene beginselen 
van de reclame en van de verkoopkunde; 

2. boekhouden: 
vaardigheid in het voeren van een een

voudige administratie volgens de methode 
van het z.g. uitgebreid enkel boekhouden; 

3. rekenen: 
vaardigheid in het maken van eenvoudige 

berekeningen, welke bij de financiering en 
het beheer van een middenstandsonderne
ming voorkomen, te weten: 

a. hoofdbewerkingen, percent- en inte
restberekeningen; 

b. berekeningen in den goederenhandel; 
c. kostprijs en rentabiliteitsberekenin

gen; 
4. handelskennis: 
a. eenige kennis omtrent de organisatie 

van den handel in het algemeen, alsmede om
trent de gebruiken bij het inkoopen en het 
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verkoopen van goederen en bij het verleenen 
van diensten; 

b. kennis van het binnenlandsche beta
lingsverkeer; 

c. eenige kennis omtrent het bank- en 
het credietwezen, in het bijzonder omtrent 
het middenstandsbankwezen in Nederland; 

d. kennis van het binnenlandsche trans
port- en verkeerswezen; 

e. kennis van het verzekeringswezen, 
voor zoover voor een middenstandsonderne
ming van belang; 

/. kennis van de organisaties, vertegen
woordigende lichamen en instellingen op het 
gebied van detailhandel en ambacht; 

5. rechts- en wetskennis: 
a. eenige kennis omtrent het wezen der 

overeenkomst in het algemeen en omtrent de 
meest voorkomende overeenkomsten in het 
bijzonder; 

b. eenige kennis omtrent de vennoot
schapsvormen en omtrent het wezen van 
coöperatieve en andere vereenigingen; 

c. eenige kennis omtrent het eigendoms
recht en omtrent pand, hypotheek, preferen
tie en het recht van terugvordering; 

d. eenige kennis omtrent de wettelijke 
bepalingen in zake faillissement en surséance 
van betaling en omtrent de verschillende 
soorten van handelspapier; 

e. eenige kennis omtrent de voor den 
middenstandsondernemer van belang zijnde 
bepalingen in belastingwetten; 

/. eenige kennis omtrent de voornaam
ste sociale wettelijke maatregelen, welke voor 
den middenstandsondernemer in het alge
meen van beteekenis zijn; 

A- kennis van de wettelijke maatregelen, 
welke meer in het bijzonder betrekking heb
ben op den detailhandel en het ambacht; 

6. Nederlandsche taal en corresponden-
tie: 

a. kennis van de Nederlandsche taal, blij
kende uit voldoende vaardigheid om zich 
zonder grove taal- en stelfouten schriftelijk 
daarin uit te drukken, eenvoudig proza te le
zen en den inhoud daarvan mondeling weer 
te geven; 

b. eenige vaardigheid in het stellen van 
eenvoudige brieven, waarbij het bezigen van 
eenvoudige handelsuitdrukkingen kan wor
den geëischt. 

5. I. Het voldoen aan de in het vorige 
artikel vermelde eischen kan blijken uit het 
bezit van: 

a. hetzij het middenstandsdiploma "Al
gemeene Handelskennis", ingesteld door den 
Koninklijken Nederlandschen Middenstands
bond, den Nederlandschen Roomsch-Katho
lieken Middenstandsbond en den Christelij
ken Middenstandsbond in Nederland, voor 
zoover dit de handteekening draagt van den 
gecommitteerde van Onzen Minister; 

b. hetzij een ander door Onzen Minister 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
deze bij de aanwijzing kan bepalen, dat het 
de handteekening--van zijn gecommitteerde 
moet dragen; 
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c. hetzij een door Onzen Minister ter za
ke afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorige 
lid, onder b, bedoeld, geschiedt mededeeling 
in de Nederlandsche Staatscourant. 

6. De minimum-eischen van vakbekwaam
heid, beáoeld in artikel -~ der wet, omvatten 
voor het heerenmaatkleermakersbedrijf: 

1. het kunnen beoordeelen van de voor 
het vervaardigen en het herstellen van hee
ren_ en jongensbovenkleeding benoodigde 
stoffen en fournituren op kwaliteit en op 
bruikbaarheid voor verschillende doeleinde·n; 

2. het kunnen vervaardigen van alle soor
ten heeren- en jongensbovenkleeding en het 
kunnen toepassen van de verschillende soor
ten van bewerking; 
• :,. het kunnen persen van kleedingstuk
ken, zoowel gedurende als na de bewerkiniy 

4. het kunnen keeren van kleedingstukken 
en het kunnen verrichten van reparaties; 

5. bekendheid met de kleermakersnaaima
chines, het werken daarmede en het onder
houd daarvan; 

6. het kunnen maatnemen, het kunnen 
maken van patronen voor- en het kunnen 
uitsnijden van alle voorkomende kleeding
stukken; 

7. het doelmatig kunnen uitsnijden van 
<le grondstoffen; 

8. het kunnen passen en verteekenen van 
werkstukken; 

9. het kunnen opnemen van pomp en an
dere veranderingen; 

10. kennis van de pro_portieleer van het 
menschelijk lichaam; 

11. het kunnen berekenen van den kost
prijs van de verschillende soorten maatklee
ding. 

7. _,. Het voldoen aan de in het vorige 
artikel vermelde eischen kan blijken uit het 
bezit van: 

a. hetzij het Meesterdiploma inzake vak
bekwaamheid voor het heerenmaatkleerma
kersbedrijf, afgegeven· door of namens de 
Vakgroep Kleermakerij, voor zoover dit di
ploma de handteekening draagt van den ge
committeerde van Onzen Minister. 

b. hetzij een door Onzen Minister aan te 
wijzen diploma, ten aanzien waarvan deze 
bij de aanwijzing kan bepalen, dat het de 
handteekening van zijn gecommitteerde moet 
dragen; 

c. hetzij een door Onzen Minister ter 
.zake afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorige 
lid, onder b, bedoeld, geschiedt mededeeling 
in de Nederlandsche Staatscourant. 

8. Het gedeelte van het in het derde lid 
van artikel 7 der wet genoemde bedrag, het 
welk ingevolge het bepaalde bij dat lid wordt 
uitgekeerd, wordt bepaald op de helft van 
dat bedrag. 

9. Dit besluit kan worden aangehaald als 
,.Vestigingsbesluit Heerenmaatkleermakers
bedrijf 1947". 

10. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 
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Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den r4den Februari 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van Econ. Zaken, HuYSMANS. 

(Uitgeg. 4 Maart 1947). 

S. H 55 

15 Februari 1947. BESLUIT tot het ver
leenen van vrijstelling van het afleggen 
van het propaedeutisch examen en van 
het candidaatsexamen, Koloniale Land
bouw, Landbouwhoogeschool te Wage
ningen ten aanzien van W. H . D. J. Vis
scher. 

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

Economische Zaken van II April 1940, Di
rectie van den Landbouw, No. 3395, eerste • 
afdeeling; 

Gelet op artikel 63 van de wet van 15 De
cember 1917 (Staatshlad No. 700) tot rege
ling van het hooger landbouwonderwijs, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 28 December 
1933 (Staatsblad No. 736); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Mei 1940, No. 81); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi-1 
nister van Landbouw, Visscherij en Voedsel
voorziening van 10 Februari 1947, Directie 
van den Landbouw, No. 767, eerste afdee
ling; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen. dat aan W. H. D. J. Visscher, 

destijds te Ketanggoengang (Neder!andsch
lndië). thans in Nederlanq, vertoevende, op 
grond van het bezit van het vóór 1 Jan. 1919 
behaalde diploma van Indisch Landbouw
kundige, vrijstelling wordt verleend van het 
afleggen van het propaedeutisch examen en 
van het candidaatsexamen, Koloniale Land
bouw, aan de Landbouwhoogeschool te Wa
geningen. 

Onze Minister van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dh besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Soestdijk, den 15den Februari 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van L., V. en V., S. L. MANSHOLT. 

(Uitgeg. II Maart 1947). 

S. H 56 
20 Februari 1947. BESLUIT tot wijziging 

van het Koninklijk besluit van 30 Au
gustus 1945, Staatsblad F 155, houden
de instelling van den Rijksdienst voor 
Landbouwherstel. 

Wij WILHELMINA, enz.; 



• 

1947 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening 
van x2 Februari x947, no. n298/848, Afdee
ling J.Z., Letter L.; 

Overwegende, dat het wenschelijk is en
kele wijzigingen te brengen in Ons Besluit 
van 30 Augustus x945, Staatsblad No. F x55, 
houdende instelling van den Rijksdienst voor 
Landbouwherstel; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In Ons Besluit van .~o Aui,istus 

x945, Staatsblad nr. F 155, houdende instel
ling van den Rijksdienst voor Landbouwher
stel worden de pavolgende wijzigingen aan
gebracht: 

I. In artikel 2, eerste lid, wordt het 
woord "directie" vervangen door: ,,Directeur, 
die door Onzen voornoemden Minister wordt 
aangewezen". Het tweede lid van artikel 2 

vervalt. 
II. In artikel 3 worden de woorden "de 

directie" vervangen door: .,den Directeur". 
III. In artikel 4 wordt het woord "direc

tie" vervangen door : ,,Directeur". 
IV. I n artikel 8 worden de woorden "de 

directie" vervangen door: .,den Directeur". 
Onze Minister van Landbouw, Visscherij 

en Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 2osten Februari ' 1947. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. z4 Maart z947). 

s. l[ 57 

:w Februari z947. BESLUIT, bepalende de . 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 13 Juli 1946 te Madrid onderteekende 
Overeenkomst tusschen Nederland en 
Spanje betreffende bepaalde luchtdien
sten, met bijlagen. 

Wij WILHELMINA, enz.; , 
Gezien de op 13 Juli 1946 te Madrid onder

teekende Overeenkomst tusschen de Neder
landsche en Spaansche Regeeringen betref
fende bepaalde luchtdiensten, met bijlagen, 
waarvan een afdruk en een vertaling bij dit 
Besluit zijn gevoegd;* 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken d.d. 12 Februari 1947, 
Kabinet en Protocol no. 12774; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde Overeenkomst, met bijla

gen, alsmede de vertaling daarvan, te doen 
bekendmaken door de plaatsing van dit Be
sluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen te dezen wordt vereischt. 

Soestdijk, den 2osten Februari 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Buiten). z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. z8 Maart z947). 

* Fransche tekst niet opgenomen. 

Vertaling. 

' 
OVEREENKOMST TUSSCIIEN DE 
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SP AANSCJIE REOEERING EN DE NE
DERLANDSCIIE REGEERING BE'l'REF
FENDE BEPAALDE LUCIITDIENSTEN. 

De Spaansche en de Nederlandsche Re-· 
geering, geleid door den wensch het burger
lijk luchtvervoer tusschen Spanje en Neder
land te bevorderen en gelet op de resolutie, 
aanvaard op 7 December 1944 op de Inter
nationale Burgerlijke Luchtvaartconferen
tie te Chicago, Illinois, U.S.A., welke een 
standaardmodel van een overeenkomst voor 
voorloopige luchtroutes vaststelt, sluiten 
hierbij de navolgende Overeenkomst betref
fende de exploitatie van de geregelde lucht
diensten tusschen hare landen. 

Art. 1. De Overeenkomstsluitende Par
tijen verleenen elkaar wederkeerig de rech
ten, opgesomd in de hieraan gehechte bijla
gen, welke vereischt zijn om de in Bijlage A 
vervatte internationale burgerlijke luchtlij
nen en diensten in te stellen, onverschillig of 
deze diensten onmiddellijk dan wel op een 
later tijdstip, náar verkiezing van de Over
eenkomstsluitende Partij, aan welke de rech
ten worden verleend, zullen worden geopend. 

Art. 2. Elk van de luchtdiensten, genoemd 
in Bijlage A, heeft het recht in werking te 
treden, zoodra de Overeenkomstsluitende 
Partij, welke krachtens Artikel 1 het recht 
heeft gekregen één of m eer ondernemingen 
aan te wijzen om <Je betreffende lijn te ex
ploiteeren, die aanwijzing zal hebben ge
daan. De Overeenkomstsluitende Partij, die 
dat recht zal hebben toegekend, zal, behou
dens het bepaalde in het hiernavolgende Ar
tikel 7, aan de belanghebbende onderne
ming of ondernemingen de benoodigde ex
ploitatievergunning moeten verleenen. 

Art. 3. Exploitatierechten, welke vroeger 
mochten zijn verleend door een van de Over
eenkomstsluitende Partijen aan een staat, 
welke niet 'partij- is bij deze Overeenkomst 
of aan een luchtvaartmaatschappij, blijven 
volgens de overeengekomen bepalingen van 
kracht. 

Art. 4. Teneinde elke bevoorrechting te 
voorkomen en gelijkheid van behandeling te 
verzekeren, wordt overeengekomen, dat: 

a. elk van de Overeenkomstsluitende 
Partijen kan opleggen of doen opleggen bil
lijke en redelijke tarieven voor het gebruik 
van luchthavens en andere faciliteiten. Elk 
van de Overeenkomstsluitende Partijen neemt 
echter op zich, dat deze tarieven niet hooger 
zullen zijn dan die, welke zouden worden 
betaald voor het gebruik van bedoelde lucht.. 
havens en faciliteiten door haar eigen lucht
vaartuigen gebezigd op soortgelijke interna
tionale diensten; 

b. op motorbrandstoffen en smec:;,oliën 
aan boord genomen van de luchtvaartuigen 
van een Overeenkomstsluitende Partij en op 
reservedeelen, motoren, uitrustingsstukken 
en het materieel in het algemeen, ingevoerd 
in het grondgebied van een Overeenkomst-
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sluitende Partij of op dat grondgebied door 
de andere Overeenkomstsluitende Partij of 
h aar onderdanen aan boord genomen van 
een l uchtvaartuig en uitsluite'hd bestemd 
voor gebruik door luchtvaartuigen van deze 
laatste zullen door de Overeenkomstsluiten
de Partij op wier grondgebied het !\1chtvaar
tuig zal zijn binnengekomen, de nationale 
regeling betreffende het heffen van douane
rechten, inspectiekosten en andere nationale 
rechten en tarieven worden toegepast; 

c. de luchtvaartuigen, welke gebruikt 
worden op de overeengekomen diensten, de 
voorraden van motorbrandstoffen, smeer
oliën, reservedeelen, gewone uitrustings
stukken en proviand, welke aan boord blij
v en van de burgerlijke luchtvaartuigen van 
de luchtvaartmaatschappijen van de Over
eenkomstsluitende Partijen, welke gemach
tigd zijn de luchtlijnen en diensten, opge
:somd in Bijlage A. te exploiteeren, zullen bij 
aankomst op het grondgebied van de andere 
Overeenkomstsluitende Partij of bij hun ver
trek daaruit, zijn vrijgesteld van douane
rechten, inspectiekosten of soortgelijke rech
ten of tarievep, zelfs wanneer deze voorra
d~ worden gebruikt of verbruikt door deze 
1uchtvaartuigen bij vluchten boven dat 
grondgebied; 

d. de aldus vrijgestelde goederen mogen 
s lechts worden gelost met goedkeuring van 
de douaneautoriteiten van de andere Over
eenkomstsluitende P artij. Deze goederen, die 
weer moeten worden uitgevoerd, zullen tot 
wederuitvoer onder toezicht van de douane 
b lijven. 

Art. 5. De bewijzen van luchtwaardigheid 
en de bewijzen van geschiktheid, en de ver
gunningen, uitgereikt of geldig verklaard 
<!oor de eene Overeenkomstsluitende Partij, 
zullen door de andere Overeenkomstsluiten
de Partij a ls geldig worden erkend voor de 
exploitatie van de luchtlijnen en diensten, 
opgesomd in Bijlage A. Elke Ove~nkomst
sluitende Partij behoudt zich evenwel het 
recht voor, voor vluchten boven haar eigen 
grondgebied de erkenning van bewijzen van 
geschiktheid en vergunningen, door een an
deren staat aan haar eigen onderdanen_uit
gereikt, te weigeren. 

Art. 6. a. De wetten en voorschriften 
van de eene Overeenkomstsluitende Partij 
betreffende het binnenkomen in en het ver
trek •uit haar grondgebied van luchtvaartui
gen, gebezigd in de internationale luchtvaart 
of betreffende de exploitatie en het vliegen 
met die luchtvaartuigen gedurende hun aan
wezigheid binnen haar grondgebied, zullen 
van toepassing zijn op de luchtvaàrtuigen 
van de andere Overeenkomstsluitende Partij 
zonder onderscheid van nationaliteit en be
doelde luchtvaartuigen zullen deze moeten 
nakomen bij aankomst, bij vertrek en gedu
rende hun aanwezigheid binnen het grond
gebied van die Overeenkomstsluitende Partij. 

b. De passagiers, de bemanningen en de 
expediteurs van goederen zullen gehouden 
zijn persoonlijk dan wel door tusschenkomst 
van een derde, die in hun naam en voor hun 
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rekening optreedt, na t e leven de w.etten en 
voorschriften, welke op het grondgebied van 
elk der Overeenkomstsluitende Partijen het 
binnenkomen, het verblijf en het vertrek , 
van de passagiers, bemanningen of goederen 
regelen, zooals die, welke van toepassing zijn 
op de binnenkomst, op de formaliteiten voor 
in_ en uitklaring, op de immigratie, op de 
paspoorten, op de douane en op de quaran
taine. 

Art. 7. Elke Overeenkomstsluitende Par
tij behoudt zich het recht voor een lucht
vaartmaatschappij van een anderen staat een 
bewijs of een vergunning te onthouden of 
een zoodanig bewijs of een zoodanige ver
gunning te herroepen, wanneer zij niet h et 
bewijs heeft, dat die onderneming voor een 
belangrijk deel het eigendom is van en het 
daadwerkelijk toezicht van die onderneming 
berust bij onderdanen van een staat, partij 
bij deze Overeenkomst, dan wel in geval een 
luchtvaartmaatschappij de wetten van den 
staat, waarover gevlogen wordt, zooals die, 
bedoeld in Artikel 6 hierboven, niet in acht 
neemt of niet voldoet aan de verplichtingen, 
welke deze Overeenkomst haar oplegt. 

Art. 8. De Overeenkomstsluitende Par
tijen zullen vrijelijk haar onderscheidenlijke 
ondernemingen, waaraan een vergunning 
voor het uitoefenen van luchtverkeer is ver
leend, kunnen vervangen na voorafgaande 
mededeeiing aan de an dere Overeenkomst
sluitende Partij. De nieuw aangewezen on
derneming zal alle rechten en verplichtingen 
van de vorige onderneming hebben. Deze 
vervanging zal onder geen enkel voorwend
sel eenige aansprakelijkheid voor den staat, 
die de vergunning verleent, met zich mede 
brengen. 

Art. 9. De luchtvaartautoriteiten van de 
beide Overeenkomstsluitende Partijen zullen 
elkaar op de hoogte houden van inbreuken 
op haar onderscheidenlijke grondgebieden, 
begaan door het personeel van de onderne
mingen, waaraan een vergunning voor het 
uitoefenen van luchtverkeer is verleend. In 
geval een als ernstig aan te merken vergrijp 
wordt geconstateerd, heeft de bevoegde 
luchtvaartautoriteit het recht de terugroe
ping van den verantwoordelijken beambte te 
verzoeken. Indien zich een herhaling daar
van mocht voordoen, zal men het recht heb
ben de nietigverklaring te vragen van de 
vergunning, welke ten gunste van de betref
fende luchtvaartonderneming is verleend. 

Art. 10. D eze Overeenkomst en alle daar -
op betrekking hebbende overeenkomsten 
zullen bij de voorloopige Internationale Bur
gerlijke Luchtvaart Organisatie (P.I.C.A.O.) 
worden geregistreerd. 

Art. n. De luchtvaartautoriteiten van de 
twee Overeenkomstsluitende Partijen zullen 
zich met elkaar verstaan nopens de regeling 
van alle vraagstukken, betreffende de ten 
uitvoerlegging van deze Overeenkomst en 
hare bijlagen. 

Art. 12. Indien een van de Overeenkomst
sluitende Partijen het wenschelijk acht de 
luchtlijnen of voorwaarden , vermeld in de 
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bijlagen van deze Overeenkomst, te wijzi
gen, mag zij verzoeken, dat de bevoegde 
luchtvaartautoriteiten van de twee Overeen
komstsluitende Partijen overleg plegen, welk 
overleg moet aanvangen binnen den termijn 
van zestig dagen vanaf den datum van het 
verzoek. • 

Wanneer deze autoriteiten wederzijds tot 
overeenstemming geraken omtrent de nieu
we of herziene voorwaarden, welke de Bijla
gen raken, zullen haar aanbevelingen ter zake 
van kracht worden, nadat deze door een uit
wisseling van diplomatieke nota's bevestigd 
zijn geworden. 

Art. ,3. Deze Overeenkomst zal van 
kracht blijven, totdat zij zal worden gewij
zigq of vervangen door een algemeen m u lti
lateraal luchtvaartverdrag. met dien ver
stande evenwel, dat de rechten tot het ex
ploiteeren van diensten op grond van deze 
Overeenkomst verleend, kunnen worden 
herroepen door middel van een mededeeling 
met een opzeggingstermijn van een jaar aan 
de andere Overeenkomstsluitende Partij. 
Deze mededeeling kan te allen tijde worden 
gedaan na een tijdsverloop van twee maan
den, ten einde overleg tusschen de Overeen
komstsluitende Partijen mogelijk te maken. 

Art. 14. Alle geschillen tusschen de 
Overeenkomstsluitende Partijen betreffende 
de uitlegging of de toepassing van deze Over
eenkomst of van haar Bijlagen, zullen ter 
beslissing worden voorgelegd aan den Tijde
lijken Raad, overeenkomstig Artikel III, sec
tie 6, alinea 8, van de Tijdelijke Overeen
komst in zake de Internationale Burgerlijke 
Luchtvaart, onderteekend te Chicago og 7 
December ,944, tenzij de Overeenkomstslui
tende Pa~jen overeenkomen het geschil te 
doen regelen door een scheidsgerecht, in ge
zamenlijk overleg door de Overeenkomstslui
tende Partijen aangewezen dan wel door 
eenig ander persoon of lichaam. De Over
eenkomstsluitende Partijen verbinden zich 
de eventueele beslissingen te aanvaarden. 

Art. 15. Deze Overeenkomst zal in wer
king treden op den dag van onderteekening. 

Gedaan te Madrid, den dertienden Juli 
negentienhonderd zes en veertig. 

De Minister van Buiten
landsche Zaken van Spanje, 

A. MARTIN ART AJÇ>. 

De Gezant der Nederlanden, 
P. E . TEPPEMA. 

BIJLAGE A. 
behoorende bij 1le Overeenkomst tusschen 
de Spaansche Regeerlng en de Nederlan1l

sche Regeerlng betreffende bepaalde 
lucbtllleusten. 

x. De Nederlandsche luchtvaartmaat
schappijen, waaraan op grond van deze Over
eenkomst vergunning is ~rleend, hebben het 
recht over Spaansch grondgebied te vliegen, 
er technische landingen te maken en passa
giers, goederen en post in internatiönaal 
verkeer te Madrid en te Barcelona aan boord 
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te nemen en af te zetten op de volgende lij
nen: 

Nederland-Madrid en Madrid-Neder
land, hetzij ~ia tusschenliggende punten, het
zij rechtstreeks, en naar verder gelegen pun
ten in beide richtingen. 

Nederland-Genève--Barcelona-Madrid 
en Madrid-Barcelona-Genève--Neder~ 
land, hetzij via tusschenliggende punten, het
zij rechtstreeks, en naar verder gelegen pun
ten in beide richtingen. 

II. De Spaansche luchtvaartmaatschap-
. pijen, waaraan op grond van deze Overeen
komst vergunning is verleend, hebben het 
recht over Nederlandschen grond te vliegen, 
er technische landingen t e maken en passa
giers, goederen en post in internationaal ver-
keer aan boord te nemen en af te zetten op 
de volgende lijnen: 

Spanje--Amsterdam en Amsterdam
Spanje, hetzij via tusschenliggende punten, 
hetzij rechtstreeks, en naar verder gelegen 
punten in beide richtingen. 

BIJLAGE B. 
beboorende bij 1le 01•ereenkomst tussch~u 
de Spaanscbe Regeerlug eu de Ne<lerland

scbe Regeering betreffende bepaalde 
lucbtdlensten. 

1. Tenminste een week voordat daadwer
kelijk van haar onderscheidenlijke vergun
ningen gebruik wordt gemaakt, zullen de 
luchtvaartautoriteiten van de twee Overeen
komstsluitende Partijen elkaar wederkeerig 
de volgende gegevens verstrekken: dienstre
gelingen, tarieven, frequenties en types van 
de voor haar diensten gebruikte luchtvaar
tuigen. E lke verandering in de genoemde ge_ 
gevens zal eveneens worden medegedeeld. 

2. De postadministraties van de twee 
Overeenkomstsluitende Partijen zullen zich 
verstaan in zake het luchtpostvervoer binnen 
het kader 'van te dier zake van kracht zijnde 
Internationale Verdragen. 

3. Elke onderneming, waaraan een ver
gunning voor het uitoefenen van luchtver
keer is verleend, zal, onder voorbehoud V!Ul 
goedkeuring door de bevoegde luchtvaart
autoriteit van het betreffende grondgebied, 
op de luchthavens van de andere Overeen
komstsluitende Partij haar eigen technisch en 
administratief personeel mo·gen onderhou
den, met dien verstande evenwel, dat deze 
machtiging betreft het minimum aan perso
neel, dat onmisbaar is voor het normaal func
tionneeren van de lijnen. 

4. Zoolang visa zijn vereischt voor de toe
lating van vreemdelingen in beide landen, 
zullen de bemanningen, ingeschreven in het 
boordmanifest van de luchtvaartuigen van de 
beide · landen, welke de luchtverbindingen 
onderhouden, vrijgesteld zijn van het ver
plichte visum. Zij dienen in het bezit te zijn 
van een geldig paspoort op haar naam en 
van een legitimatiebewijs, afgegeven door de 
luchtvaartmaatschappij, waarbij zij in dienst 
zijn. 

Ingeval een lid van de bemanning, ten ge-
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volge van bepaalde omstandigheden, moet 
achterblijven, zal de onderneming, waarbij 
hij in dienst is, maatregelen t reffen, opdat 
hij kan terugkeeren naar het land, waar de 
onderneming haar zetel heeft. 

Madrid, 13 Juli 1946. 

Mijnheer de Minister, 

De bepalingen vervat in de heden onder
teekende Overeenkomst tusschen de Spaan
sche Regeering en de Nederlandsche Regee
ring betreffende bepaalde luchtdiensten zul
len de navolgende wijzigingen ondergaan: 

Het is te verstaan dat de bepaling van Ar
tikel I paragraaf I van Bijlage A betreffende 
het recht om passagiers, goederen en post in 
internationaal verkeer aan boord te nemen en 
af te zetten niet van toepassing zal zijn voor 
wat betreft de lijnen vermeld in de paragra
fen 2 en 3 van genoemd artikel op ieder tra
ject tusschen Spanje en Portugal. 

Evenwel zal de door de Nederlandsche Re
geering aangewezen Luchtvaartmaatschappij 
het recht hebben on:i passagiers, goederen en 
post in internationaal verkeer aan boord te 
nemen en af te zetten op de lijn Madrid
Lissabon, zoolang een door de Portugeesche 
Regeering aangewezen Portugeesche lucht
vaartlijn geen dienst opent tusschen Spanje 
en Portugal. 

U zoudt mij zeer verplichten indien U mij 
zoudt willen bevestigen, dat de Nederland
sche Regeering met het vorenstaande accoord 
gaat. 

Gelief, Mijnheer de Minister, de verzeke
ring van mijn hoogachting te willen aan
vaarden. 

A. MARTIN ~ RTAJO. 

Zijner Excellentie den Heere 
P. E. TEPPEMA, 

Harer Majesteit's Gezant, 
Madrid. 

Madrid, 13 Juli 1946. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer Uwer Excellentie de ont
vangst te erkennen van H are missive van he
den waarin Zij mij het navolgende doet we
ten: 

,,De bepalingen vervat in de heden onder
teekende "Overeenkomst tusschen de Spaan
sche Regeering en de Nederlandsche Regee
ring betreffende bepaalde luchtdiensten" zul
l en de navolgende wijzigingen ondergaan: 

Het is te verstaan, dat de bepaling van 
Artikel I, paragraaf 1, van Bijlage A betref
fende het recht om passagiers, goederen en 
post in internationaal verkeer aan boord te 
nemen en af te zetten niet van toepassing 
zal zijn voor wat betreft de lijnen vermeld in 1 
de paragrafen 2 en 3 van genoemd artikel op 
ieder traject tusschen Spanje en Portugal. 

Evenwel zal de door de Nederlandsche Re
geering aangewezen Luchtvaartmaatschap
pij het recht hebben om passagiers, goederen 
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en post in internationaal verkeer aan boord 
te nemen en af te zetten op de lijn Madrid
Lissabon, zoolang een door de Portugeesche 
Regeering aangewezen Portugeesche lucht
v aartlijn geen dienst opent tussche~ Spanje 
en Portugal." ' 

Ik heb de eer ter kennis van Uwe Excel
lent ie te brengen dat Harer Majesteits Re
geering met het vorenstaande accoord gaat. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik, 
Mijnheer de Minister, om aan Uwe Excel
lentie de verzekering mijner meeste hoog
achting te hernieuwen. 

P. E. TEPPEMA. 

Zijner Excellentie den Heere 
A. MARTIN ARTAJO, 

Minister van Buitenlandsche Zaken, 
Madrid. 

s. H 58 

20 Februari ,947. WET tot vaststelling 
van de begrooting van het Landbouw
Crisisfonds voor het dienstjaar 1947. 

Bijl. Hand. II 46/47, 300 C; 
Hand. II 46/47, bladz. 298-320, 37z; 
Bijl. Hand. I 46/47, 300 C; 
Hand. I 46/47, bladz. 3oz, 3,3, 3,6-322. 

Titel A. Gewone dienst f 388,727,913 
Titel B. Buitengewone dienst f 319,082,913 

Geheele dienst 

s. H 59 

20 Februari ,947. WET tot vaststelling 
van het Elfde Hoofdstuk der Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1947. (De
partement van Lan6bouw, Visscherij en 
Voedselvoorziening). 

Bijl. Hand. II 46/47, 300; 
Hand. II 46/47, bladz. 298-320, 350--37,, 
425; 
Bijl. Hand. I 46/47, 300; 
Hand. I 46/47, bladz. 30,-3,3, 316-322. 

Titel A. Gewone dienst . . f 66,974,172 
Titel B. Buitengewone dienst f 81,778,500 

Geheele dienst 

s. H 60 

21 Februari 1947. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 1 70 der hooger
onderwijswet van de Stichting "Leidsch 
Universiteits-Fonds", gevestigd te Lei
den, als bevoegd om bij de faculteit der 
letteren en wijsbegeerte aan de Rijks
universiteit te Leiden een bijzondere 
leerstoel te vestigen in de Afrikaansche 
Volkenkunde. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
II D ecember 1946, No. 25001111, afdeeling 
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Hooger Onderwijs en Wetenschappen; 
Gelet op de artikelen 170-1 72 der hooger

onderwijswet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

28 Januari ,1947, no. n); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 15 FebrUàri 1947, no. 
29791, afdeeling Hooger Onderwijs en We
tenschappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de stichting ,,Leidsch Universiteits-Fonds", 

gevestigd te Leiden, aan te wijzen als be
voegd om bij de faculteit der letteren en 
wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Lei
den een bijzonderen leerstoel te vestigen, op
dat door den daarvoor te benoemen hoog
leeraar onderwijs zal worden, gegeven in de 
Afrikaansche Volkenkunde. 

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

Soestdijk, den 21sten Februari 1947. 

WI.LHELMINA. 
De Min. vap 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. :z8 Maart 1947). 
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aa Februari 1947. BESLUIT, houdende na
dere wijziging van he t Woningbesluit, 
Staatsblad 1932, No. 7. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Openbare Werken en 
Wederopbouw, van Financiën, van Binnen-
1andsche Zaken en van Justitie van 14 No
vember 1946, No. 1480, Kabinet; 

Gelet op de Woningwet; 
Den Raád van State gehoord (advies van 

26 November 1946. No. 9); 
Gezien het gezamenlijk nader rapport van 

Onze voornoemde Ministers van 24 Januari 
1947, No. 305 M/P.W.B., Centrale Directie 
van de Volkshuisvesting; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In het Woningbesluit worden de 

navolgende wijzigingen aangebracht: 
I. In de artikelen 7, 21, 22b en 22d, wordt 

,,Binnenlandsche Zaken" telkens vervangen 
door: Openbare Werken en Wederopbouw. 

II. In artikel 6, lid 1, onder b en c en lid 
2, onder b, wordt "Onze Ministers van Bin
nen!andsche Zaken en van Financiën" tel-
1<ens vervangen door: Onzen Minister van 
Openbare Werken en Wederopbouw. 

in artikel 6, lid 1, onder g, wordt "Binnen-
1andsche Zaken" vervangen door: Openbare 
Werken en Wederopbouw; 

in artikel 6, lid 2, onder c, wordt "Onze 
Ministers van Binnenlandsche Zaken en van 
Financiën" vervangen door: Onzen Minis
ter van Openbare Werken en Wederopbouw 
en wordt "zullen stellen" vervangen door: 
zal stellen. 

111. In artikel 22c wordt "Binnenlandsche 
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Zaken" telkens vervangen door: Openbare 
Werken en Wederopbouw en word t ", d ie 
door hem in overleg met Onzen M inister van 
Financiën worden getrokken" vervangen 
door: ter zake van de huurprijsbepaling. 

IV. In artikel 23, lid 2, wordt "Onze Mi
nisters van Binnen!andsche Zaken en van 
Financiën" vervangen door: Onzen M inister 
van Openbare Werken en Wederopbouw en 
wordt "kunnen stellen" vervangen door: kan 
stellen; 

aan artikel 23 wordt een derde lid toege
voegd, luidende: 

3. Onze Minister van Openbare Werken 
en Wederopbouw is bevoegd regelen vast te 
stellen, welke moeten worden in acht geno
men bij het indienen van verzoeken om in 
het genot van steun te worden gesteld. 

V. In artikel 24, lid 1, wordt "Binnen
landsche Zaken" vervangen door: Openbare 
Werken en Wederopbouw; 

in artikel 24, lid 6, wordt "Onze voor
noemde Ministers" vervangen door: Onzen 
Minister van Openbare Werken en Weder
opbouw. 

VI. In artikel 25, leden 1, 4, 8 en 9, wordt 
"Binnenlandsche Zaken" telkens vervangen 
door: Openbare Werken en Wederopbouw; 

in artikel 25, lid 2, wordt "kunnen Onze 
Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van Financiën" vervangen door: kan Onze 
Minister van Openbare Werken en Weder
opbouw; 

in artikel 25, lid 3, wordt "Onze Minsters 
van Binnenlandsche Zaken en van Finan
ciën" vervangen door: Onzen Minister van 
Openbare Werken en W ederopbouw. 

VII. In artikel 26, lid 2, wordt "Onze 
Ministers van Binnenlandsche Zaken en van 
Financiën stellen regelen vast" vervangen 
door: Onze-Minister van Openbare Werken 
en Wederopbouw stelt regelen vast voor de 
wijze van indiening van verzoeken om uit
betaling van het voorschot en van gedeelten 
daarvan alsmede. 

y;n. In artikel 27, lid 2, wordt "Onze 
Ministers van Binnenlandsche Zaken en van 
Financiën treden" vervangen door: Onze Mi_ 
nister van Openbare Werken en Wederop
bouw treedt. 

IX. In artikel 2ga, lid 2, wordt "Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken, die in 
ove~le~, met Onzen Minister van Financiën, 
beslist vervangen door: Onzen Minister van 
Openbare Werken en Wederopbouw· 

in artikel 29a, lid 3, worden de ~oorden 
"Binnenlandsche Zaken, die Onzen Minister 
van Financiën bij wijze van jaaroverzicht in 
kennis stelt met de in het land gevormde 
fondsen" vervangen door: Openbare Werken 
en Wederopbouw. 

X. In artikel 2gc wordt "Onze Ministers 
van Binnet;>Iandsche Zaken en van Financiën. 
kunnen" vervangen door: Onze Minister van 
Openbare Werken en Wederopbouw kan. 

XI. Achter artikel 29c wordt een nieuw 
artikel toegevoegd, luidende: 

Art. 29d. Onze Minister van Openbare 
Werken en Wederopbouw treedt met Onze 
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Ministers van Binnenlandsche Zaken en -van 
Financiën in overleg met betrekking tot alle 
vragen van beleid, ~lke zich in de practijk 
voordoen ter zake van den bouw en de ex
ploitatie van woningen en 8e daarbij te vol
gen regelen en richtlijnen. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien _der da~
teekening van het Staatsblad, waann het 1s 
geplaatst 

Onze Ministers van Openbare Werken en 
Wederopbouw, van Financ iën, van Binnen
landsche Zaken en van Justitie zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en in af
schrift aan den Raad van State zal worden 
gezonden. 

Soestdijk, den 22sten Februari 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Openb. W. en W. a.i., H. Vos. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. van Binnenl. Zaken, BEEL. 

De Min. v. Justitie,). H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. ,8 Maart z947). 
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.25 Februari z947. BESLUIT bepalende de 

bekendmaking in het Staatsblad van het 
te Londen op 16 November 1945 onder
teekende Statuut van de Organisatie der 
Vereenigde Naties voor Onderwijs, 
Wetenschap en Cultuur. 

Wij WILHELMINA. enz.; 
Gezien de Wet van 28 November 1946 

(Staatsblad No. G 336), houdende goedkeu
ring van het te Londen op 16 November 1945 
onderteekende Statuut van de Organisatie 
der Vereenigde Naties voor Onderwijs, 
Wetenschap en Cultuur, van welk Statuut 
een afdruk en eene vertaling bij dit Besluit 
zijn gevoegd;* 

Overwegende, dat Onze akte van bekrach
tiging van het Statuut, hetwelk op 15 No
vember 1946 voorloopig was aanvaard, over
eenkomstig artikel XV, lid 1, bij de Regee
ring van het Vereenigd Koninkrijk is nede r
gelegd, te weten op I Januari 1947; 

Overwegende mede, dat het Statuut op 4 
November 1946 is van kracht geworden, ter
wijl zulks voor Nederland voorloopig op 15 
November 1946, en definitief op I Januari 
'.1947 is geschied; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken d.d. •7 Februari 1947, 
Kabinet en Protocol No. 5321; 

Hebben goedgevonden en v erstaan: 
bovengenoemd Statuut. alsmede de ver

taling daarvan, te doen bekendmaken door de 
plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

Een op 1 Januari 1947 afgesloten over
zicht van de Staten, die het Statuut hebben 
-aanvaard, is mede bij dit besluit gevoegd. 

* De Engelsche en Fransche tekst van dit 
Statuut zijn niet opgenomen. (Red). 

L . & S. 1947 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast met de uit
voering van hetgeen te dezen wordt ver
eischt. 

Soestdijk, den 25stèn Februari 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Buiten/. Z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. z9 Maart ,~47). 

Vertaling. 

S'l'ATUUT VAN DE ORGANISATIE DER 
VRREF,NJGDE NATIES VOOR ONDER
WIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR. -De Regeeringen van de Staten, die namens 
hun volken bij dit verdrag partij zijn, ver
klaren, 

dat, aangezien oorlogen hun oorsprong vin
den in de geesten der menschen, in de geesten 
der menschen ook de verdedigingswerken 
van den vrede moeten worden opgebouwd; 

dat in de geheele geschiedenis der mensch
heid onbekendheid met e lkanders levensge
woonten veelal de oorzaak is geweest, van 
wantrouwen en achterdocht tusschen de vol
keren, waardoor hun geschillen al te dikwiJls 
tot een oorlog hebben geleid; 

dat de groote en vreeselijke oorlog, die nu 
ten einde is, een oorlog was, voorbereid door 
de verloochening van de democratische be
ginselen van de waardigheid, gelijkheid en 
onderlinge eerbiediging van den mensch, en 
door het verspreiden, in plaats daarvan, door 
onwetendheid en vooroordeel, van de leer van 
de ongelijkheid van menschen en rassen; 

dat de ruime verbreiding van beschaving, 
en de opvoeding der menschheid tot gerech
tigheid en vrijheid en vrede, onontbeerlijk 
zijn voor de waardigheid van den mensch, en 
dat dit een heilige plicht is, die alle volkeren 
moeten vervullen in een geest van weder-
zijdschen bijst and; · 

dat een vrede, uitsluitend gegrondvest op 
de politieke en economische overeenkomsten 
van regeeringen, niet een vrede zou zijn, die 
den eenstemmigen, blijvenden en waarach
tigen steun van de volkeren voor zich zou 
kunnen winnen, en dat de vrede derhalve, wil 
hij bewaard blijven, gevestigd moet worden 
op het intellectueele en moreele samenhoo
righeidsgevoel van de menschheid. 

Om deze redenen zijn de Staten, die bij 
dit Statuut partij zijn, geloovend in volledige 
en gelijke mogelijkheden van opvoeding voor 
een ieder, in het nastreven, zonder beperking, 
van objectieve waarheid, en in de vrije uit
wisseling van denkbeelden en kennis, over
eengekomen en voornemens de middelen van 
contact tusschen hun volkeren te ontwikke
len en te vermeerderen, en deze middelen te 
doen dienen tot wederzijdsch begrijpen en 
een betere en diepere kennis van elkanders 
leven. ~ 

Dientengevolge stichten zij bij deze de Or
ganisatie der Vereenigde Naties voor Onder
wijs, Wetenschappen en Cultuur, ten einde 
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door middel van contact tusschen de volken 
op het gebied van onderwijs, wetenschap en 
cultu ur, nader te komen tot het einddoel , den 
internationalen vrede en het algemeene wel
zijn der menschheid, waarvoor de Vereenig
de Naties zijn gesticht en die haar Handvest 
verkondigt. 

Artikel I. 

Doeleinden en Functies. 

1. De Organisatie stelt zich ten doel bij 
te dragen tot den vrede en de veiligheid door 
de samenwerking te bevorderen tusschen de 
'volken langs den weg van onderwijs, weten
schap en cul tuur, ten einde overal ter we
reld den eerbied te versterken voor de ge
rechtigheid, voor de wet en voor de rechten 
van den mensch en de fundamenteele vrij
heden, die den volken der wereld, zonder on
derscheid van ras, geslacht, taal of gods
dienst, door het Handvest van de Vereenig
de Naties toegekend worden. 

2. Om dit doel te verwezenlijken zal de 
Organisatie: 

a. medewerken aan het bevorderen van 
de onderlinge kennis en het begrip der volken 
onderling door alle middelen van volksvoor- -
lichting, en te dien einde iedere internatio
nale overeenkomst aanbevelen die dienstig 
kan zijn om den ongestoorden loop der denk
beelden door woord en beeld te vergemakke. 
lijken; 

b. de volksopvoeding en de verbreiding 
der beschaving stimuleeren; 

door samenwerking met leden, op hun ver
zoek, bij de ontwikkeling van werkzaam
heid op het gebied van het onderwijs; 

door samenwerking tot stand te brîf}gen 
tusschen de volken onderling om hen nader te 
brengen tot het ideaal van gelijke mogelijk
heden tot ontwikkeling voor een ieder, zon
der aanzien van ras, geslacht, of eenig eco
nomisch of sociaal onderscheid; 

door methoden van opvoeding voor te steL 
len, die het best geschikt zijn om kinderen 
der geheele wereld voor te bereiden op de 
verantwoordelijkheden de r vrijheid; 

c. het handhaven, vermeerderen en ver
spreiden vah kennis bevorderen; 

door het behoud en de bescherming te ver
zekeren van het erfgoed over de geheele we
reld aan boeken, kunstwerken en andere mo
numenten van historisch en wetenschappelijk 
belang, en door aan de betrokken volken in 
overweging te geven de noodige internatio
nale overeenkomsten te sluiten; 

door samenwerking te bevorderen tus
schen de volken op alle gebieden van intel
lectueele werkzaamheid, met inbegrip van de 
internationale uitwisseling van personen 
werkzaam op het gebied van onderwijs, we
tenschap en cultuur en de uitwisseling van 
publicaties, voorwerpen van belang uit ar
tistiek en wetenschappelijk oogpunt en an
der materiaal dat tot voorlichting kan die
nen· 

'd~or het initiatief te nemen tot internatio
nale samenwerking, ten einde voor de bevol
king van alle landen het gedrukte en gepu-
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bliceerde materiaal , door ieder van hen voort
gebracht, toegankelijk te maken. 

~- Ten einde de onafhankelijkheid, de in
tegriteit en de vruchtbare verscheidenheid 
van de cultuur e n de opvoedingssystemen 
van de Staten, leden van deze Organisatie, te 
handhaven, is het de Organisatie verboden 
zich te mengen in zaken, die in wezen bin
nen hun uitsluitende bevoegdheid vallen. 

Artikel II. 

Lidmaatschap. 

1. Het lidmaatschap van de Vereenigde 
Naties geeft recht op het lidmaatschap van 
de Organisatie der Vereenigde Naties voor 
Onderwijs,· Wetenschap en Cultuur. 

2. Met inachtneming van de bepalingen 
van de overeenkomst tusschen de Organisatie 
1;n de Vereenigde Naties, goedgekeurd inge
volge Artikel X van dit Statuut, kunnen Sta
ten, die geen lid zijn van de Vereenigde Na
ties, toegelaten worden tot het lidmaatschap 
van de Organisatie op aanbeveling van den 
Uitvoerenden Raad, bij een meerderheid van 
tweederden van de Algemeene Conferentie. 

3. Leden van de Organisatie, die ge
schorst zijn in de rechten en voorrechten 
van het ljdmaatschap van de Vereenigde Na.. 
ties, worden, op verzoek van de laatstge
noemde, geschorst ten aanzien van de rech
ten en voorrechten van de Organisatie. 

4. Leden van de Organisatie houden au
tom_atisch op lid te zijn, indien zij worden uit
gestooten uit de Vereenigde Naties. 

Artikel III. 

Organen. 

De Organisatie omvat een Algemeene Con
ferentie, een Uitvoerenden Raad en een Se
cretariaat. 

Artikel IV. 

De Algemeene Conferentie. 

A. Samenstelling. 
r. De Algemeene Conferentie bestaat uit 

vertegenwoordigers van de Staten, die lid 
zijn van de Organisatie. De regeering van 
iederen Staat, die lid is, benoemt ten hoog
ste vijf gedelegeerden, gekozen na overleg 
met de Nationale Commissie, indien deze 
is ingesteld, of met instellingen op het gebied 
van onderwijs, wetenschap en cultuur. 

B. Functies. 
2. De Algemeene Conferentie bepaal. het 

beleid en de algemeene gedragslijn van de 
. Organisatie. Zij neemt beslissingen omtrent 
de programma's, die door den Uitvoerenden 
Raad zijn opgesteld. 

3. De Algemeene Conferentie belegt, 
wanneer zij dit gewenscht acht, internatio
nale conferenties op het gebied van het on
derwijs, de exacte wetenschappen, de gees
teswetenschappen en het verspreiden van 
kennis. 

4. Bij het aanvaarden van voorstellen 
ter voorlegging aan de Staten, die lid zijn, 
maakt de Algemeene Conferentie onder-
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scheid tusschen aanbevelingen aan de Staten 
en internationale overeenkomsten, die hun 
ter bekrachtiging worden voorgelegd. In het 
eerste geval is een eenvoudige meerderh_çid 
van stemmen voldoende; in het laatste geval 
is een meerderheid van tweederden vereischt 
Iedere Staat, die lid is, legt de aanbevelin
gen of overeenkomsten aan zijn bevoegde 
autoriteiten voor binnen den termijn van één 
jaar na de sluiting van de zitting van de Al
gemeene Conferentie waarin zij werden 
aanvaard. 

5. De Algemeene Conferentie dient de 
Vereenigde Naties van advies ten aanzien 
van de wetenschappelijke, cultureele en on
derwijsaspecten en quaesties, die de laatst
genoemde raken, onder de voorwaarden en 
volgens de werkwijze overeengekomen tus
schen de bevoegde autoriteiten van de beide 
Organisaties. 

6. De Algemeene Conferentie ontvangt 
en bestudeert de rapporten, die op gezette 
tijden aan haar worden voorgelegd door de 
Staten, die lid zijn, zooals dit is bepaald in 
Artikel VIII. 

7. De Algemeene Conferentie kiest de 
leden van den Uitvoerenden Raad en be
noemt, op aanbeveling van den Raad, den 
Directeur- G eneraal. 

C. Stemmen. 
8. Iedere Staat, die lid is, heeft één stem 

in de Algemeene Conferentie. Besluiten wor
den genomen bij gewone meerderheid van 
stemmen, met uitzondering van gevallen 
waarin een meerderheid van tweederden is 
vereischt volgens de bepalingen van dit Sta
tuut. Onder een meerderheid is te verstaan 
de meerderheid van de leden die aanwezig 
zijn en aan de stemming deèlnemen. 

D. Werkwijze. 
9. De A lgemeene Conferentie komt jaar_ 

lijks biJeen in gewone zitting; zij kan in bui
tengewone zitting bijeenkomen op verzoek 
van den Uitvoerenden Raad. In iedere zit
ting bepaalt de Algemeene Conferentie de 
plaats van de volgende zitting; deze plaats 
is ieder jaar verschillend. 

10. De Algemeene Conferentie kiest, in 
iedere zitting, haar Voorzitter en andere 
functionnarissen en stelt haar Huishoudelijk 
Reglement vast. 

11. De Algemeene Conferentie vormt 
speciale en technische commissies en andere 
ondergeschikte lichamen, die zij voo1- haar 
doeleinden noodig acht 

12. De Algemee ne Conferentie treft maat
regelen voor de toelating van het publiek 
tot de zittingen, met inachtneming van voor
schriften, die zij vaststelt. 

E. Waarnemers. 
13. De Algemeene Conferentie kan, op 

aanbeveling van den Uitvoerenden Raad en 
bij een meerderheid van tweederden, ver
tegenwoordigers van internationale organi
saties, als bedoeld in Artikel XI, sub 4, uit
noodigen als waarnemers bij bepaalde zit-
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tingen van de Conferentie of van haar com
missies. 

Artikel V. 

Uitvoerende Raad. 
A. Samenstelling. 
1. De Uitvoerende Raad bestaat uit acht

tien leden, gekozen uit de gedelegeerden 
aangewezen door de Staten, die lid zijn. be
nevens den Voorzitter van de Conferentie, 
die ex officio zitting heeft met adviseerende 
stem. 

2. Bij de keuze van de leden van den 
Uitvoerenden Raad zal de Algemeene Con
ferentie er naar streven personen er in orr 
te nemen, die deskundig zijn op het gebied 
van de kunsten, de geesteswetenschappen, 
de exacte wetenschappen, het onderwijs, en 
de verspreiding van gedachten, en die de 
noodige ervaiing en bekwaamheid bezitten 
om de administratieve en uitvoerende func
ties van den Raad te vervullen. Zij zal tevens 
rekening houden met de verscheidenheid 
van cultuur en streven naar een gelijkma
tige geographische verdeeling. Niet meer 
dan één burger van een Staat, die lid is, zal 
terzelfder tijd zitting hebben in den Raad, 
met uitzondering van den Voorzitter der 
Vergadering. · 

3. De gekozen leden van den Uitvoeren
den Raad zullen zitting hebben voor een ter
mijn van drie jaren en zullen terstond her
kiesbaar zijn voor een tweeden termijn, maar 
zij zullen niet langer dan twee termijnen 
achtereen zitting mogen hebben. Bij de eer
ste verkiezing zullen achttien leden gekozen 
worden, van wie een derde zal aftreden aan 
het einde van het eerste jaar en een derde 
aan het einde van het tweede jaar. De volg
orde van aftreden zal onmiddellijk na de ver
kiezing door loting worden bepaald. Daarna 
zullen jaarlijks zes leden worden gekozen. 

4. In geval van overlijden of aftreden 
van één van zijn leden wijst de Uitvoerende 
Raad uit de gedelegeerden van den betrok
ken Staat een plaatsvervanger aan, die in 
functie zal blijven tot de eerstvolgende zit
ting van de Algemeene Conferentie, welke 
een lid zal kiezen voor het overblijvende ge
deelte van den zittingstermijn. 

B. Functies. 
5. De Uitvoerende Raad, handelende in 

opdracht van de Algemeene Conferentie, is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
programma aanvaard door de Conferentie en 
bereidt haar agenda en werkprogramma voor. 

6. De Uitvoerende Raad doet aan de Al
gemeene Conferentie aanbevelingen betref
fende de toelating van nieuwe leden tot de 
Organisatie. 

7. Met inachtneming van besluiten van 
de Algemeene Conferentie stelt de Uitvoe
rende Raad zelf zijn Huishoudelijk Regle
ment vast. Hij kiest zijn bureau uit zijn le
den. 

8. De Uitvoerende Raad komt bijeen in 
gewone zitting ten minste twee maal per 
jaar, en kan in bijzondere zitting bijeenko-
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men, indien bijeengeroepen door den Voor
zitter, op eigen initiatief of op verzoek van 
zes leden van den Raad. 

9. De Voorzitter van den Uitvoerenden 
Raad legt aan de Algemeene Conferentie, 
met of zonder opmerkingen, het jaarverslag 
over van den Directeur-Generaal omtrent de 
werkzaamheden van de Organisatie, dat te 
voren aan den Raad was voorgelegd. 

10. De Uitvoerende Raad treft alle noo
dige regelingen om het advies in te winnen 
van vertegenwoordigers van internationale 
organisaties of deskundigen, bevoegd te oor
deelen over vraagstukken die binnen zijn 
competentie liggen. 

II. De leden van den Uitvoerenden Raad 
oefenen de bevoegdheden, hun verleend door 
de Algemeene Conferentie, uit namens de 
Conferentie als geheel, en niet als vertegen
woordigers van hun onderscheidene regee
ringen. 

Artikel VI. 

Secretariaat. 

1 . Het Secretariaat bestaat uit een Direc
teur-Generaal en zoodanig personeel als ver
eischt zal zijn. 

2. D e Directeur-Generaal wordt voorge
dragen door den Uitvoerenden Raad en be
noemd door de Algemeene Conferentie voor 
een termijn van zes jaar, op voorwaarden die 
door de Vergadering zijn goedgekeurd. Hij is 
herkiesbaar. H ij is de hoogste administratie . 

• v e ambtenaar van de Organisatie. 
l D e Directeur-Generaal, of een door 

h em aangewezen plaatsvervanger, neemt. 
zonder stemrecht, deel aan alle zittin gen van 
de Algemeene Conferentie, van den Uitvoe
renden Raad en van de commissies van de 
Organisatie. H ij formuleert de voorstellen 
voor door de Conferentie en den Raad te 
nemen maat regelen. 

4. De Directeur-Generaal benoemt het 
personeel van het Secretariaat in overeen
stemming met het reglement voor het perso
neel, dat door de Algemeene Conferentie 
moet worden goedgekeurd. Met inachtne
ming van de a llesoverheerschende overwe
ging, dat de hoogste maatstaven moeten 
worden aangelegd ten aanzien van integri
teit, belctvaamheid en technische deskundig
heid, zullen benoemingen van personeel ge
schieden op een zoo breed mogelijk aard
rijkskundigen grondslag. 

5. De verantwoordelijkheden van den 
Directeur-Generaal en het personeel dragen 
een uitsluitend internationaal karakter. Bij 
het v ervullen van hun taak zullen zij geen 
instructies van eenige regeering of eenige 
autoriteit buiten de Organisatie vragen of 
ontvangen. Zij moeten zich onthouden van 
eenig optreden, dat hun positie als interna
tionale ambtenaren zou kunnen schaden. Ie
dere Staat, die lid is van de Organisatie, ver
bindt zich, het internationale karakter van 
de functies van den D irecteur-Generaal en 
het personeel te eerbiedigen, en niet te trach
ten invloed op hen uit te oefenen bij de.ver
vulling van hun taak. 

6. Geen enkele bepaling in dit artikel be
let de Organisatie b ijzondere regelingen t e 
treffen binnen het kader van de Vereenigde 
Naties voor gemeenschappelijke diensten en 
de aanstelling van gemeenschappelijk per
soneel en voor de uitwisseling van personeel. 

Artikel VII. 

MedewerkinA van Nationale Commissies. 

1. Iedere Staat, die lid is, zal de regelin
gen treffen, die voor zijn bijzondere geval 
dienstig zijn, ten einde zijn voornaamste na
tiona le instellingen, werkzaam op het gebied 
van onderwijs, wetenschap en cultuur, in te 
schakelen in het werk van de Organisatie , bij 
voorkeur door de instelling van een Natio
nale Commissie, waarin de Regeering en de 
genoemde lichamen op breeden grondslag 
vertegenwoordigd zijn. 

2. In de landen waar Nationale Commis
sies, of nationale lichamen, die hun mede
werking verleenen, bestaan, zullen deze hun 
onderscheidene delegaties in de Algemeene 
Conferentie en haar regeeringen van advies 
dienen in vraagstukken, die verband houden 
met de Organisatie, en zij zullen optreden als 
verbindingsorganen in a lle zaken, die voor de 
Organisatie van belang zijn. , 

3. D e Organisatie kan. op verzoek van 
een Staat, die lid is'. een lid van haar Secre
tariaat delegeeren om, tijdelijk of blijvend, 
deel uit te maken van de Nationale Commis
sie van dien Staat, ten einde haar bij haar 
werkzaamheden behulpzaam te zijn. 

Artikel VIII. 

Rapporten van Staten, Leden van de 
Organisatie. 

Iedere Staat, die lid is, brengt op gezette 
tijden aan de Organisatie verslng uit, op een 
door de Algemeene Conferentie vast te stel
len wijze, over zijn wetten, regelingen en sta
tistieken met betrekking tot de werkzaamhe
den en instellingen op het gebied van onder
wijs, wetenschap en cultuur, en over het ge
volg gegeven aan de aanbevelingen en over
eenl<Dmsten vermeld in Artikel IV, sub 4. 

Artikel IX. 
Begroot ing. 

•· De begrooting wordt beheerd door de 
Organisatie. 

2. De Algemeene Conferentie keurt de 
begroQl:ing definitief goed en stelt vast wat 
verhoudingsgewijs de financieele verant
woordelijkheid zal zijn van de Staten. die lid 
zijn van de Organisatie, met inachtneming 
van zoodanige regelingen met de Vereenigde 
Naties, a ls zullen worden getroffen in de 
overeenkomst die gesloten zal worden krach
tens Artikel X. 

3. De Directeur- Generaal kan, met goed.. 
keuring van den Uitvoerenden Raad, recht
streeks giften, legaten en subsidies ontvan
gen van regeeringen, openbare en particu
liere instellingen, vereenigingen en particu
lieren. 
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Artikel X. 

Betrekkingen met de Vereenigde Naties. 

De Organisatie zal, zoodra mogelijk, in ver
band worden gebracht met de Vereenigde 
Naties als een van de gespecialiseerde orga
nisaties als bedoeld in artikel 57 van het 
Handvest der Vereenigde Naties. Dit ver
band zal tot stand worden gebracht door een 
overeenkomst met de Vereenigde Naties als 
bedoeld in artikel 63 van het Handvest. De
ze overeenkomst zal onderworpen zijn aan 
de goedkeuring van de Algemeene Vergade
ring van de Organisatie. De overeenkomst 
zal voorzien in een doeltreffende samenwer
king tusschen de beide Organisaties bij het 
nastreven van hun gemeenschappelijke doel
einden, en zal tegelijkertijd de autonomie er
kennen van de Organisatie, in het kader van 
haar bevoegdheid als omschreven in dit Sta
.tuut. Zulk een overeenkomst kan onder an
deren voorzien in het goedkeuren van de be
grooting en het financieren van de Organi
satie door de Algemeene Vergadering der 
Vereenigde Naties. 

Artikel XI. 

Betrekkingen met andere gespecialiseerde 
Internationale Organisaties e,n Instellingen. 

1. Deze organisatie kan samenwerken 
met andere bijzondere intergouvemementeele 
organisaties en instellingen, waarvan de be
langen en de werkzaamheden in overeen
stemming zijn met die van de Organisatie. 
Te dien/ e inde kan de Directeur-Genen,,il, 
handelende met algemeene machtiging van 
den Uitvoerenden Raad, de doelmatige me
dewerking van dergelijke organisaties en in
stellingen verkrijgen en de gemengde com
missies instellen, die noodig geacht worden 
om een doeltreffende samenwerking te ver
zekeren. Alle officieele overeenkomsten, die 
met dergelijke organisaties en instellingen 
worden aangegaan, zullen aan de goedkeu
ring van den Uitvoerenden Raad onderwor
pen zijn. 

2 . Telkens, wanneer de Algemeene Con
ferentie van deze Organisatie en de bevoeg
de autoriteiten van andere gespecialiseerde 
intergouvemementeele organisaties of in
stellingen, welke ook, wier doeleinden en 
werk liggen op het terrein van deze Organi
satie, het wenschelijk achtten hun hulpmid
delen en werkzaamheden aan deze Organi
satie over te dragen, kan de Directeur-Gene
raal, behoudens go~dkeuring van de Confe
rentie tot dit doel overeenkomsten aangaan, 
die voor beide par?jen aanvaardbaar zijn. 

3. Deze Organisatie k an alle gewenschte 
regelingen treffen met andere intergouver
nementeele organisaties omtrent wederzijd
sche vertegenwoordiging in vergaderingen. 

4. De Organisatie der Vereenigde Naties 
voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur kan 
alle gewenschte regelingen treffen tot over
leg en samenwerking met niet-intergouver
nementeele organisaties, wier bemoeiingen 
op haar terrein liggen, en kan deze uitnoo
digen om speciale opdrachten uit te voeren. 
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Deze samenwerking kan ook den vorm aan
nemen van deelneming, zooveel als noodig is, 
van vertegenwoordigers van dergelijke or
ganisaties in advies-commissies, ingesteld 
door de Algemeene Conferentie. 

Artikel XII. 

Rechtstoestand van de Or~nisatie. 

De bepalingen van de artikelen 104 en 105 

van het Handvest van de Vereenigde Naties 
betreffende den rechtstoestand van die Or
ganisatie, haar voorrechten en immuniteiten, 
zullen op dezelfde wijze op deze Organisatie 
van toepassing zijn. 

Artikel XIII. 

Wijzigingen. 

1. Voorstellen tot wijziging van dit Sta
tuut zullen van kracht worden na goedkeu
ring door de Algemeene Conferentie bij een 
meerderheid van tweederden, met dien ver
stande evenwel, dat de wijzigingen, die fun
damenteele veranderingen met zich brengen 
in de doeleinden van de Organisatie of nieu
we verplichtingen voor de Staten, die lid zijn, 
later zullen moeten worden aanvaard door 
tweederden van de Staten, die lid zijn, alvo
rens van kracht te worden. De tekst van 
voorgestelde wijzigingen zal door den Direc
teur-Generaal worden medegedeeld aan de 
Staten, die lid zijn, uiterlijk zes maanden 
voor zij in de Algemeene Conferentie in be
handeling zullen komen. 

2. De Algemeene Conferentie zal bevoegd 
zijn om met een meerderheid van tweederden 
regelen vast te stellen voor de toepassing 
van de bepalingen van dit artikel. 

Artikel XIV. 
Interpretatie. 

1. De Engelsche en de Fransche tekst 
van dit Statuut zullen gelijkelijk authentiek 
zijn. 

2. Iedere vraag of geschil betreffende de 
interpretatie van dit Statuut zal ter beslis
sing worden voorgelegd aan het Internatio
naal Gerechtshof of aan een scheidsgerecht, 
volgens de beslissing, die de Algemeene Con
ferentie krachtens haar Huishoudelijk Re
glement zal nemen. 

Artikel XV. 

Inwerkingtreding. 
1. Dit Statuut zal onderworpen zijn aan 

aanvaarding. De akten van aanvaarding zul
len worden nedergelegd bij de Regeering van 
het Vereenigd Koninkrijk. 

2. Dit Statuut zal ter teekening liggen in 
de archieven van de Regeering van het Ver
eenigd Koninkrijk, Onderteekening kan 
plaats hebben voor of na het nederleggen van 
de akte van aanvaarding. Aanvaarding zal 
slechts geldig zijn, indien zij wordt voorafge
gaan of gevolgd door onderteekening. 

3. Dit Statuut zal van kracht worden, 
wanneer het aanvaard is door twintig onder
teekenaars. 1:..atere aanvaardingen zullen ter
stond van kracht worden. 
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4. D e Regeering van het Vereenigd Ko
ninkrijk zal a lle leden van de Vereenigde 
Naties in kennis stellen van de ontvangst 
van alle akten van aanvaarding, en van den 
d atum, waarop het Statuut van kracht wordt 
overeenkomstig het voorafgaande lid. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden, 
hiertoe behoorlijk gemachtigd, dit Statuut in 
de Engelsche en de Fransche taal hebben 
onderteekend, welke beide teksten gelijkelijk 
authentiek zijn . · 

Gedaan te Londen, den zestienden Novem
ber 1945, in enkelvoud, in de Engelsche en 
de Fransche taal, waarvan gewaarmerkte af
schriften door de Regeering van het Ver
eenigd Koninkrijk aan alle leden van de Ver
eenigde Naties zullen worden toegezonden. 

* Engelsche en Fransche tekst niet op
genomen. 

Overzicht van de aanvaardingen. 

Vereenigd Koninkrijk 20 Februari 1946. 
Nieuw-Zeeland 6 Maart 1946. 
Saoedi Arabisch K oninkrijk 30 April 1946. 
Unie van Zuid-Afrika 3 Juni 1946. 
Australië II Juni 1946. 
Britsch-I ndië 12 Juni 1946. 
M exico 12 Juni 1946. 
Frankrijk 29 Juni 1946. 
Dorninicaansche Republiek 2 Juli 1946. 
Turkije 6 Juli 1946. 
E gypte 16 Juli 1946. 
N oorwegen 8 Augustus 1946. 
Canada 6 September 1946. 
China 13 September 1946. 
D enemarken 20 September 1946. 
Amerika 30 September 1946. 
Tsjechoslowakije s October 1946. 
Brazilië 14 October 1946. 
Libanon 28 October 1946. 
Griekenland 4 November 1946. 
Polen 6 November 1946. 
Bolivia 13 November 1946. 
Syrië 16 November 1946. 
H aïti 18 November 1946. 
Peru 21 November 1946. 
Philippijnsche Republiek 21 November 1946. 
Venezuela 25 November 1946. 
B elgië 29 November 1946. 
Nederland 1 Januari 1947. 

s. n 63 

28 Februari !9_47· BESLUIT, houdende 
naamswijziging van de Departementen 
van Verkeer en van Openbare Werken 
en Wederopbouw. 

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

P resident van 27 Februari 1947, No. 14660 
Kabinet; 

Gelet op artikel 79 der Grondwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
I. Den naam van het Ministerie van 

Verkeer te wijzigen in dien van: Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat en dien van het 
Ministerie van Openbare Wecken en We-
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deropbouw in: Wederopbouw en Volkshuis
vesting. 

II. D e zorg voor de zaken van d en Wa
terstaat van het Hoofd van het D epartement 
van Openbare Werken en Wederopbouw 
over te dragen aan het H ootd van het De
partement van Verkeer en Waterstaat. 

111. De zorg voor de zaken van het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie van het H oofd van het D eparte
ment van Verkeer en Waterstaat tijdelijk 
over te dragen aan het H oofd van het De
partement van Openbare Werken en We
deropbouw. 

Onze Ministers, H oofden der Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 28sten Februari 1947. 

WILHELMINA. 
De Minister-President, BEEL. 

(Uitgeg. II Maart x947). 

S. H 64 

28 Februari x947. WET, houdende goed
keuring der opzegging van het op 13 Oc
tober 1919 te Parijs gesloten verdrag, 
houdende regeling van de luchtvaart 
(Staatsblad 1928 no. 397). 

Bijl. Hand. II 46/47, 37x; 
Hand. II 46/47, bladz. II33; 
Bijl. Hand. I 46/47, 371; 
H and. I 46/47, bladz. 363. 

Wij WILHELMINA,enz .... doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, op te zeggen het op 
13 October 1919 te P arijs gesloten en op 1 
October 1928 voor Nederland in werking 
getreden verdrag, houdende regeling van de 
luchtvaart, zooals dit verdrag is gewijzigd 
bij de protocollen van 27 October 1922, 30 
Juni 1923, 15 Juni 1929 en II December 
1929, welke opzegging op grond van Artikel 
60, derde lid, van de grondwet alleen kan 
geschieden krachtens de wet; 

Zoo is het,datWij,den Raad vanState,enz. 
Ait. 1. Goedgekeurd wordt, dat het op 13 

October 1919 te Parijs gesloten en op 1 Oc
tober 1928 voor Nederland in werking ge
treden verdrag, houdende regel ing van de 
luchtvaart, zooals dit verdrag is gewijzigd 
bij de protocollen van 27 October 1922, 30 
Juni 1923, 15 Juni 1929 en II December 
1929, wordt opgezegd. 

2, Bij de opzegging, welke ingevolge ar
tikel 43 van het in artikel 1 genoemde ver
drag ter kennis moet worden gebracht van de 
Regeering der Fransche Republiek, zal wor
den bepaald, dat de opzegging van kracht 
zal worden een jaar na de kennisgeving dan 
wel op het tijdstip, waarop het op 7 Decem
ber 1944 te Chicago gesloten verdrag inzake 
de internationale burgerlijke luchtvaart ten 
aanzien van Nederland in werking treedt, in
dien dat tijdstip later zoude vallen. 
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3. D eze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien harer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den 28sten 

Februari 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Verkeer, H. Vos. 
De Min. v . Buiten/. Z ., W. VAN BOETZELAER. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., J. A. JONKMAN. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 22 Maart 1947). 

S. H 65 

28 Februari 1947. WET, houdende goed
keuring van het op 7 December 1944 te 
Chicago gesloten verdrag in zake de in
ternationale burgerlijke luchtvaart. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 371. 
Hand. Il 46/47, 9/adz. rr33. 
Bijl. Hand. I 46/47, 371. 
Hand. I 46/47, bladz. 363. 

Wij WILHELMINA,enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 7 December 1944 te Chicago ge
sloten verdrag inzake de internationale bur
gerlijke luchtvaart ingevolge artikel 60, twee
de lid der Grondwet de goedkeuring der 
Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het,datWij,den Raad vanState,enz. 
Art. 1. Het bij deze wet in afdruk ge

voegd, op 7 December 1944 te Chicago ge
sloten verdrag inzake de internationale bur
gerlijke luchtvaart wordt goedgekeurl. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den 28sten 

Februari 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Verkeer, H. Vos. 
De Min. v. Buiten!. Z., W. VAN BOETZELAER. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., J. A. J ONKMAN. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 22 Maart 1947.) 

Engelsche tekst. 

CONVENTION 0:N" INTERN A'flON AL 
CIV lL A VJ A TION 

Preamble 

Whereas the future development of interna
tional civil aviation can greatly help to create 
and preserve friendship and understanding 
among the nations and peoples of the world, 
yet its 1;1buse can become a threat to the 
genera! security; and 

Whereas it is desirable to avoid friction 
and to promote that cooperation between 
nations and peoples upon which the peace 
of the world depends; 

1947 

Therefore, the undersigned governnfents 
having agreed on certain principles and ar
rangements in order that international civil 
aviation may be developed in a safe and or
derly manner and that international air 
transport sel'\rices may be established on the 
basis of eq uali ty of opportuni ty and ope
rated soundly and economically; 

Have accordingly concluded this Conven
tion to that end. 

Part I - Air navlgatlon 

CHAPTER I 

GENERAL PRINCIPLES AND APPLI
CATION OF THE CONVENTION 

Sovereignty 
Art. 1. The contracting States recognize 

that every State has complete and exclusive 
sovereignty over the airspace above its ter
ritory. 

Territory 
Art. 2. For the purposes of this Conven

tion the territory of a State shall be deemed 
to be the land areas and territoria! waters 
adjacent thereto under the sovereignty, su
zerainty, protection or mandate of such State. 

Civil and state aircralt 
Art. 3. a. This Convention shall be appli

cable only to civil aircraft, and shall not be 
applicable to state aircraft. 

b. Aircraft used in military, customs and 
police services shall be deemed to be state 
aircraft. 

c. No state aircraft of a contracting State 
shall fly over the territory of another State 
or land thereon without authorization by 
special agreement or otherwise, and in ac-
cordance with the terms thereof. · 

d . The contracting States undertake, 
when issuing regulations for their state air
craft, that they will have due regard for the 
safety of navigation of civil aircraft. 

M isuse of ei vil aviation 
Art. 4. Each contracting State agrees not 

to use civil aviation for any purpose incon
sistent with the aims of this Convention. 

CHAPTER II 

FLIGHT OVER TERRITORY OF CON
TRACTING STA TES 

Right of non-scheduled flight 
Art. 5. Each contracting State agrees 

that all aircraft of the other contracting 
States, being aircraft not engaged in sche
duled international air services shall have 
the right, subject to the observance of the 
terms of this Convention, to make flights 
into or in transit non-stop across its territory 
and to make stops for non-traffic purposes 
without the necessity of obtaining prior per
mission, and subject to the right of the 
State flown over to require landing. Each 
contracting State nevertheless reserves the 
right, for reasons of safety of flight, to re-
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quir"e aircraft desiring to proceed over re
gions which are inaccessible or without ade
quate air navigation facilities to follow pre
scribed routes, or to obtain special pennis
sion for such flights. 

Such aircraft, if engaged in tl1e carriage of 
passengers, cargo, or mail for remuneration 
or hire on other than scheduled international 
air services, shall also, subject to the pro
visions of Article 7, have the privilege of 
taking on or discharging passengers, cargo, 
or mail, subject to the right of any State 
where such embarkation or discharge takes 
place to impose such regulations, conditions 
or limitations as it may consider desirable. 

Scheduled air services 
Art. 6. No scheduled international air 

service may be operated over or into the 
territory of a contracting State, except with 
the special permission or other authorization 
of that State, and in accordance with the 
terms of such permission or authorization. 

Cabotage 
Art. 7. Each contracting State shall have 

the right to refuse permission to the aircraft 
of other contracting States to take on in its 
territory passengers, mail and cargo carried 
for remuneration or hire and destined for 
another point within its territory. Each con
tracting State undertakes not to enter in\o 
any arrangements which specifically grant 
any such privilege on an exclusive basis to 
any other State or an airline of any other 
State, and not to obtain any such exclusive 
privilege from any other State. 

Pilotless aircraft 
Art. 8. No aircraft capable of being flown 

without a pilot shall be flown without a pilot 
over the territory of a contracting State 
without special authorization by that State 
and in accordance wih the terms of such 
authorization. Each contracting State under
takes to -insure that the flight of such air
craft without a pilot in regions open to civil 
aircraft shall be so controlled as to obviate 
danger to civil aircraft. 

Prohibited areas 
Art. 9. a. Each contracting State may, 

for reasons of military necessity or public 
safety, restrict or prohibit uniformly, the 
aircraft of other States from f!ying over cer
tain areas of i ts terri tory, provided that no 
distinction in this respect is made between 
the aircraft of the State whose territory is 
involved, engaged in international scheduled 
airline services, and the aircraft of the other 
contracting States likewise engaged. Such 
prohibited areas shall be of reasonable ex
tent and location so as not to interfere un
n ecessarily with air navigation. Descriptions 
of such prohibited areas in the territory of a 
contracting State, as wel! as any subsequent 
alterations therein, shall be communicated 
as soon as possible to the other contracting 
States and to the International Civil Avia
tion Organization. 

/ 
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b. Each contracting State reserves also 
the right, in exceptional circumstances or 
during a period of emergency, or in the inte
rest of public safety, and with immediate 
effect, temporarily to restrict or prohibit 
flying over the whole or any part of its ter
ritory, on condition that such restriction or 
prohibition shall be applicable without dis
tinction of nationality to aircrafi of all other 
States. 

c. Eac;h contracting State, under such 
regulations as it may prescribe, may require 
any aircraft entering the areas contemplated 
in subparagraphs a. or b. above to effect a 
landing as soon as practicable thereafter at 
some designated airport within its territory. 

Landing at customs airport 
Art. 10. Except in a case where, under 

the t erms of this Convention or a special 
authorization, aircraft are perrnitted to cross 
the territory of a contracting State without 
landing, every aircraft which enters the ter
ritory of a contracting State shall, if t he re
gulations of that State so require, land at an 
airport designated by that State for the pur
pose of customs and other examination. On 
departure from the territory of a contracting 
State, such aircraft shall depart from a simi
larly designated cust0JnS airport. Particulars 
of all designated customs airports shall be 
oublished by the State and transmitted to · 
the International Civil Aviation Organiza
tion established under Part Il of this Con
vention for communication to all other con
tracting States. 

Applicability of air regulations 
Art. n . Subject to the provisions of this 

Convention, the laws and regulations of a 
contracting State relating to the admission 
to or departure from its territory of aircraft 
engaged in international air navigation, or 
to the operation and navigation of such air
craft while within its territory, shall be ap
plied to the aircraft of all contracting States 
without distinction as to nationality, and 
shall be complied with by such aircraft upon 
entering or departing from or while within 
the territory of that State. 

Rules of the air 
Art. za. Eo.ch contract:ing State under

takes to adopt measures to insure that every 
aircraft f!ying over or maneuvering within 
its territory and that ever~ aircraft carrying 
its nationality mark, wherever such aircraft 
may be, shall comply with the rules and re
gulatiol}s relating to the flight and maneuver 
of aircraft there in force. Each contracting 
State undertakes to keep its own regulations 
in these respects uniform, to the greatest 
possible extent, with those established from 
time to time under this Convention. Over 
the high seas, the rules in force shall be 
those established under this Convention. · 
Each Contracting State undertakes to insure 
the prosecution of all persons violating the 
regulations applicable. 



89 

Entry and clearance regulations 

Art. 13, The laws and regulations of a 
contracting State as to the admission to or 
departure from its territory of passengers, 
cr1:w or cargo of aircraft, such as regulations 
relating to entry, clearance immigration, 
passports, customs, and quarantine shall be 
complied with by or on behalf of such 
passengers, crew or cargo upon entrance into 
or departure from, or while within the ter
ritory of that State. 

Prevention of spread of disease 

Art. 14. Each contracting State agrees to 
take effective measures to prevent thespread 
by means of air navigation of cholera, ty
phus (epidemie), smallpox, yellow fever, 
plague, and such other cç,mmunicable disea
ses as the contracting States shall from time 
to time decide to designate, and to that end 
contacting States will keep in close consul
tation with the agencies concerned with in
ternational regulations relating to sanitary 
rneasures applicable to aircraft. Such con
sultation shall be without prejudice to the 
application of any existing international 
convention on this subject to which the con
tracting States may be parties. 

Airport and similar charR6$ 

Art. 15. Every airport in a contracting 
State which is ooen to public use by its natio
nal aircraft shall likewise, subject to the 
provisions of Article 68, be open under uni
form conditions to the aircraft of all the other 
C'Ontracting States. The like uniform con
di tions s hall apply to the use, by aircraft of 
every contracting State, of all air navigation 
facilities, including radio and meteorological 
services, which may be provided for public 
use for the safety and èxpedition of air na
vigation. 

Any charges that may be imposed · or 
permitted to be imposed by a contracting 
State for the use of such airports and air 

· navigation facilities by the aircraft of any 
other contracting State shall not be higher. 

a. As to aircraft not engaged in scheduled 
international air services, than those that 
would be paid by its national aircraft of the 
same class en~aged in similar_operations, and 

b. As to rurcraft engaged m l scheduled in
ternational air services, than those that would 
be paid by i'ts national aircraft engaged in 
similar international air services. 

All such charges shall be published and 
communicated to the International Civil 
Aviation Organization: provided that, upon 
representation by an interested contracting 
State the charges imposed for the use of 
airports and other facilities shall be subject 
to review by the Council, which shall report 
and make recommendations thereon for the 
consideration of the State or States con
cerned. No fees, dues or other charges shall 
be imposed by any contracting State in 
respect sokly of the right of transit over or 
entry into or exit from its territory of any 
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aircralt of a contracting State or persons or 
property thereon. 

Search of aircraft 
Art. 16. The appropriate authorities of 

each of the contracting States shall have the 
ri_ght, without unreasonable delay, to search 
rurcraft of the other contracting States on 
!~ding or departure, and to inspect the cer
ttf1cates and other documents prescribed by 
this Convention. 

CHAPTERIII. 

NATIONALITY OF AIRCRAFT 

Nationality of aircra/t 
Art, 17. Aircraft have the nationality of 

the State in wh_ich they are registered. . 

Dual registration · 

Art. 18. An aircraft cannot be validly re
gistered in more than one State, but its 
registration may be changed from one State 
to another. 

National laws governing registration 

Art, 19. The registration or transfer of 
registration of aircraft in any contracting 
State shall be made in accordance with its 
laws and regulations. 

Display of marks 

Art. 20. Every aircraft engaged in inter
national air navigation shall bear i ts ap
prppriate nationality and registration marks. 

Report of re/listrations 
Art. 21. Each contracting State undertakes 

to supply to any other contracting State or to 
the International Civil Aviation Organi
zation, on demand, information concerning 
the registration and ownership of any parti
cular aircraft registered in that State. In ad
dition, each contracting State shall furnish' 
reports to the International Civil Aviation 
Organization under such regulations as the 
latter may prescribe, giving such pertinent 
data as can be made available concerning 
the ownership and control of aircraft re
gistered in that State and habitually engaged 
in international air navigation. The data thus 
obtained by the International Civil Aviation 
Organization shall be madde available by it. 
on request to the ot~er contracting States. 

CHAPTERIV. 

MEASURES TO F ACILIT A TE AIR 
NAVIGATION 

Facilitation of formalities 

Art. 22. Each contracting State agrees to 
adopt all practicable measures, through the 
1ssuance of special regulations or otherwise 
to facilitate and expedite navigation by air~ 
craft between the territories of contracting 
States, and to prevent unnecessary delays to 
aircraf~, crews, passengers and cargo, espe
ctally m the administration of the laws re
lating to immigration, quarantine, customs 
and clearance. 

' 
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Customs and immigration procedures 
Art. 23. Each contracting State under

takes, so far as it may find practicable, to 
establish customs and immigration procedu
res affecting international air navigation in 
accordance with the practices which may be 
established or recommended from time to 
time, pursuant to this Convention. Nothing 
in this Convention shall be construed as 
preventing the establishment of customs-

, free airports. 

Customs duty 
Art. 24. a. Aircraft on a flight to, from, 

or across the territory of another contracting 
State shall be admitted temporarily free of 
d\Jty, subject to the customs regulations of 
the State. Fuel, lubricating oils. spare parts, 
regular equipment and aircraft stores on 
board an aircraft of a contracting State, on 
arrival in the territory of another contracting 
State and retained on board on leaving the 
territory of that State shall be exempt from 
customs duty, inspection fees or similar na
tional or local duties and charges. This 
exemption shall not apply to any quantities 
or articles un'loaded, except in accordance 
with the customs regulations of the State, 
which may require that they shall be kept 
under customs supervision. 

b. Spare oarts and equipment imported 
into the territory of a contracting State for 
incorporation in or use on an aircraft of 
another contracting State engaged in inter
national air navigation shall be admitted 
free of customs duty, subject to compliance 
with the regulations of the State concemed, 
which may provide the.t the articles shall be 
kept under customs supervision and control. 

Aircrait in distress 
Art. 25. Each contracting State underta

kes to provide such measures of assistance 
to aircraft in distress in its territory as it may 
find practicable, and to permit, subject to 
contra! by its own authorities, the owners of 
the aircraft or authorities of the State in 
which the aircraft is registered t o provide 
such measures of assistance as may be 
necessitated by the circumstances. Each 
contracting State, when undertaking search 
for missing aircraft, will collaborate in 
coordinated measures which may be recom
mended from time to time pursuant to t his 
Convention. 

I nvestigation of accidents. 
Art. 26. In the event of an accident to an 

aircraft of a contracting State occurring in 
the territory of another contracting State, 
and involving death or serieus injury, or in
dicating serieus technica! defect in the air
craft or a'ir navigation facilities, the State in 
which the accident occurs will institute an 
inquiry into the circurnstances of the ac
cident, in accordance, so far as its laws 
permit with the procedure which may b e 
recommended by the International Civil 
Aviation Organization. The State in which 

I' 
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the aircraft is registered shall be g{ven the 
opportunity to appoint observers to be pre
sent at the inquiry and the State holding the 
inquiry shall communicate the report and 
findings in the matter to that State. 

Exemption !rom seizure on patent claims. 1 

Art. 27. a. While engaged in international 
air navigation, any authorized entry of air
craft of a contracting State into the territory 
of another contracting State or authorized 
transit across the territ ory of such State 
with or without landings shall not entail any 
seizure or detention of the aircraft or any 
claim against the owner or operator thereof 
or any other interference therewith by or 
on behalf of such State or any person therein, 
on the ground that the construction, mecha
nism, parts, accessories or operation of the 
air~raft is an infringement of any i:>atent, 
design, or model duly granted or reg,stered 
in the State whose territory is entered by 
the aircraft, it being agreed that no deposit 
of security in connection with the foregoing 
exemp>'on from seizure or detention of the 
aircraft shall in any case be required in the 
State entered by such aircraft. 

b. The provisions of paragraph (a) of 
this Article shall a lso be applicable to the 
storage of spare parts and spare equipment 
for the aircraft and the pght to use and 
install the same in the repair of an a ircraft 
of a contracting State in the territory of any 
other contracting State, provided that any 
patented part or equipment so stored shall 
not be sold or distributed intemally in or 
exported commercially from the contracting 
State entered by the a ircraft. • 

c. The benefits of this Article shall apply 
only to such States, parties to this Conven
tion, as either ( 1) are parti es to the Inter
national Convention for the Protection of 
Industrial Property and to any amendments 
thercof ; or (2) have enacted patent laws 
which recognize and give adequate protection 
to inventions made by the nationals of the 
other States parties to this Convention. 

Air navigation facilities and standard 
systems 

Art. 28. Each contracting State under
takes, so far as it may find practicable to: 

a. . Provide, in its territory, airports, radio 
services, meteorological services and other 
air navigation facilities to facilitate interna
tional air navigation, in accordance with the 
standards and practices recommended or 
established from time to time, pursuant to 
this Convention; 

b. Adopt and put into operation the ap
propriate standard systems of communi
c_atio_ns procedure, codes, markings, signals, 
h ghtmg and other operational practices and 
rules which may be recommended or esta
biished from time to time, pursuant to this 
Convention; 

c. Collaborate in international m easures 
to secure the publication of aeronautical 
maps and charts in accordance with standards 
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which may be recommended or established 
from time to time, pursuant to tlJis Con
vention. 

CHAPTER V. 

CONDITIONS TO BE FULFILLED 
WITH RESPECT TO AIRCRAFT. 

Documents carried in aircraft 
Art. 29. Every aircraft of a contracting 

State, engaged in international navigation, 
shall carry the following documents in con
formity with the conditions prescribed in this 
Convention: 

a. lts certificate of registration; 
b. lts certificate of airworthiness; 
c. The appropriate licenses for each 

member of the crew; 
d. lts journey log book; 
e. lf it is equipped with radio apparatus, 

the aircraft radio station license; 
f. If it carries passengers, a list of their 

names and places of embarkation and desti
nation; 

g. If it carries cargo, a manifest and de
tailed declarations of the cargo. 

Aircralt radio equipment 
Art. 30. a. Aircraft of each contracting 

State may, in or over the territory of other 
contracting States, carry radio transmitting 
apparatus only if a license to install and ope
rate such apparatus has been issued by the 
appropriate authorities of the State in which 
the aircraft is registered. The use of radio 
transmitting apparatus in the territory of 
the contracting State whose territory is flown 
over shall be in accordance with the regula
tions prescribed by that State. 

b. Radio transmitting- apparatus may be 
used only by members of the flight crew 
who are provided with a special license for 
the purpose, issued by the appropriate au
thorities of the State in which the aircraft is 
registered. 

Certificates of airworthiness 
Art. 31. Every aircraft engaged in inter

national navigation shall be provided with a 
certificate of airworthiness issues or rendered 
valid by the State in which it is registered. 

Licenses of personnel 
Art. 32. a. The pilot of every aircraft 

and the other members of the operating 
crew of every aircraft engaged in internatio
nal navigation shall be provided with certi
ficates of competency and licenses issued or 
rendered valid by the State in which the 
aircraft is registered. 

b. Each contracting State reserves the 
right to refuse to recognize, for the purpose 
of flight above its own territory, certificates 
of competency and licenses granted to any 
of its nationals by another contracting State. 

Recognition of certificates and licenses 
Art. 33. Certificates of a irworthiness and 

certificates of competency and licenses 'is
sued or rendered valid by the contracting 
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State in which the aircraft is registered, shall 
be recognized as valid by the other con
tracting States, provided that the require
ments under which such certificates or licen
ses were issued or rende,·ed valid are equal 
to or above the minimum standards which 
may be established from time to time per
suant to this Convention. 

Jour.ney log books 
Art. 34. There shall be maintained in 

respect of every aircraft engaged in interna
tional navigation a journey log book in which 
shall be entered Particulars of the aircraft, 
its crew and of each journey, in such jorm 
as may be prescribed from time to timé pur-
suant to this Convention. · 

Cargo restrictions 
Art. 35. a. No munitions of war or im

plements of war may be carried in or above 
the territory of a State in aircraft engaged 
in international navigation, except by per
mission of such State. Each State shall de
termine by rei,.ilations what constitutes mu
nitions of war or implements of war for the 
purposes of this Article, giving due conside
ration, for the purposes of uniformity, to 
such recommendations as the International 
Civil Aviations Organization may from time 
to time make. 

b. Each contracting State reserves the 
.,right, for reasons of public order and safety, 
to regulate or prohibit the carriage in or 
above it:s territory of articles other than 
those enumerated in paragraph a.: provided 
that no distinction is made in this respect 
between its national aircraft engaged in in
ternational navigation and the aircraft of the 
other States so engaged; and provide8 fur
ther that no restriction shall be imposed 
which may interfere with the carriage and 
use on aircraft of apparatus necessary for 
the operation or navigation of the aircraft 
or the safety of the personnel or passengers. 

Photographic apparatus, 
Art. 36. Each contracting State may pro

hibit or regulate the use of photographic ap
paratus in aircraft over its territory. 

CHAPTER VI. 

INTERNATIONAL STANDARDS AND 
RECOMMENDED PRACTICES 

Adoption of international standards and 
procedures 

Art. 37. Each contracting State under
takes to collaborate in securing the highest 
practicable 'äegree of uniformity in regula
tions, standards, procedures, and organiza
tion in relation to aircraft, personnel, air
ways ,and auxiliary services in all matters in 
which such uniformity will faci!itate and im
prove air navigation. 

To this end the International Civil Avia
tion Organization shall adopt and amend 
from time to time, as may be necessary, in
ternational standards and recommended 
practices and procedures dealing with: 
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a. Communications systems and air na
vigation aids, including ground marking; 

b. Characteristics of airports and landing 
areas: 

c. Rules of the air and air traffic control 
practices; 

d. Licensing of operating and mechanica! 
personnel; , 

e. Airworthiness of aircraft; 
f. Registration and identification of air

craft; 
g. Collection and exchange of met eoro-

logical information; 
h. Log books; 
i. Aeronautical maps and charts; 
j. Customs and immigration procedures; 
k. Aircraft in distress and investigation 

of accidents; 
and such other matters concemed with the 
safety, regularity, and efficiency of air na
vigation as may from time to time appear 
appropriate. 
Departures !rom international standards and 
procedures 

Art. 38. Any State which finds it imprac
ticable to comply in all respects with any 
such intërnational standard or procedure, or 
to bring its own regulations or practices into 
full accord with any international standard 
or procedure after amendment of the Jatter, 
or which deerns it necessary to adopt regu
lations or practices differing in any particular 
respect from those established by an inter
national standard, shall give immediate no
tification to the International Civil Aviation 
Organization of the differences between its 
own practice and that established by the in
ternational standard. In the case of amend
ments to international standerds, any State 
which does not make the appropriate amend
ments to its own regulations or practices 
shall give notice to the Council within sixty 
days of the adoption of the amendment to 
the international standard, or indicate the 
action which it proposes to take . In any such 
case, the Council shall make immediate no
tification to all other states of the difference 
which exists between one or more features of 
.an international standard and the corres
ponding national practice of that State. 

Endorsement of certiiicates and Jicenses 
Art. 39. a. Any aircraft or part thereof 

with respect to which there exists an inter
national standard of airworthiness or perfor
mance, and which failed in any respect to 
satisfy that standard at the time of its certi
fication, shall have endorsed on or attached 
to its airworthiness certificate a complete 
enumeration of the details in respect of 
which i t so failed. 

b. Any person holding a license whg does 
not satisfy in full the conditions laid down in 
the international standard relating to the 
class of license or certificate which he holds 
shall have endorsed on or attached to his li
cense a complete enumeration of the parti
culars in which he does not satisfy such con
ditions. 

Validity of endorsed certificates and licenses 
Art. 40. No aircraft or personnel having 

certificates or licenses so endorsed shall par
ticipate in international navigation, except 
with the permission of the State or States 
whose territory is entered. The registration 
or use of any such aircraft, or of any certi
ficated aircraft part, in any State other than 
that in which it was originally certificated 
shall be at the discretion of the State into 
which the aircraft or part is imported. 

Recognition of existing standards ot' 
airworthiness 

Art. 41. The provisions of this Chapter 
shall not apply to aircraft and aircraft equip
ment of types of which the prototype is sub
mitted to the appropriate national authori
ties for certification prior to a date three 
years after the date of adoption of an inter
national standard of airworthiness for such 
equipment. 

Recognition of existing standards of 
competency of per:.onnel 

Art. 42. The provisions of this Chapter 
shall not apply to pmonnel whose licenses 
are originally issued prior to a date one year 
after initia! adoption of an international 
standard of qualification for such personnel; 
but they shall in any case apply to all per
sonnel whose licenses remain valid five years 
after the date of adoption of such standard. 

Part II - The International Clvll .A.vlatlon 
Organlzatlon 

CHAPTER VII 

THE ORGANIZATION 

Name and composition 

Art. 43. An organization to be named the 
International Civil Aviation Organization is 
formed by the Convention. It is made up of 
an Assembly, a Council, and such other bo
dies as may be necessary. 

Objectives 
Art. 44. The aims and objectives of the 

Organization are to develop the principles 
and techniques of international air naviga
tion and to foster the planning and develop
ment of international air transport so as to: 

a. Insure the safe and orderly growth of 
international civil aviation throughout the 
world; 

b. Encourage the arts of aircraft design 
and operation for peaceful purposes; 

c. Encourage the development of air
ways, airports, and air navigation facilities 
for international civil aviation; 

d. Meet the needs of the peoples of the 
world for safe, regular, efficient and econo
mical air transport; 

e. Prevent economie waste caused by 
unreasonable competition; 

f. Insure that the rights of contracting 
States are fully respected and that every 
contracting State has a fair opportunity to 
operate international airlines; 
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g. Avoid discrimination between con
tracting States; 

h. Promote safety of flight in internatio
nal air navigation; 

i. Promote generally the development of 
all aspects of international civil aeronautics. 

Permanent Seat 
Art. 45. The permanent seat of the Or

ganization shall be at such place as shall be 
deterrrlined at the final meeting of the In
terim Assembly of the Provisional Interna
tional Civil Aviation Organization set up by 
the Interim Agreement on International Ci
vil Aviation signed at Chicago on December 
7, 1944. The seat may be temporarily trans
ferred elsewhere by decision of the Council. 

First meeting of Assembly 
Art. 46. The first meeting of the Assem

bly shall be summooed by the Interim Coun
cil of the above-mentioned Provisional Or
ganization as soon as the Conveotion has 
come into force, to meet at a time and place 
to be decided by the Interim Council. 

Lega/ capacity 
Art. 47. The Organization shall enjoy in 

the territory of each contracting State such 
legal capacity as may be necessary for the 
performance of its functions. Full juridièal 
personality shall be granted whérever compa
tible with the constitution and laws of the 
State concerned. 

CHAPTER VIII. 

THE ASSEMBLY 

Meetings of Assembly and voting 
Art. 48. a. The Assembly shall meet an

nually and shall be convened by the Council 
at a suitable time and place. Extraordinary 
meetings of the Assembly may be held at 
any time upon the call of the Council or at 
the request of any ten contracting States ad
dressed to the Secretary Genera!. 

b. All contracting States shall have an 
eQual ·right to be represented at the meetings 
of the Assembly and each contracting State 
shall be entitled to one vote. Delegates re
presenting contracting States may be assis
ted by technica! advisers who may partici
pate in the meetings but shall have no vote. 

c. A majority of the contracting-States is 
Tequtred to constitute a Quorum for the 
meetings of the Assembly. Unless otherwise 
provided in this Convention, decisions of the 
Assembly shall be taken by a majority of the 
votes cast. 

Powers and duties of Assembly 
Art. 49. The powers and duties of the As

sembly shall be to: 
a. Elect at each meeting its President 

and other officers; 
b. Elect the contracting States to be re

presented on the Council, in accordance with 
the provisions of Chapter IX; 

c. Examine and take appropriate action 
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on the reports of the Council and decide on 
any matter referred to it by the Council; 

d. Determine its own rulcs of procedure 
and establish such subsidiary commissions as 
it may consider to be necessary or desirable; 

e. Vote an annual budget and determine 
the financial arrangements of the Organiza
tion, in accordance with the provisions of 
Chapter XII; 

f. Review expenditures and approve the 
accounts of the Organiz,tion; 

g, Refer, at its discrètion, to the Coun
cil, to subsidiary commissions, or to any 
other body any matter within its sphere of 
action; 

h. Delegate to the Council the powers 
and authority necessary or desirable for the 
discharge of the dutics of the Organization 
and revoke or modify the delegations of au
thority at any time; 

i. Carry out the appropriate provisions 
of Chapter XIII; ~ 

j. Consider proposals for the modifica
tion, or amendment of the provisions of this 
Convention and, if it approves of the propo
sals, recommend them to the contracting 
States in accordance with the provisions of 
Chapter XXI; 

k. Deal wih any matter within the sphere 
of action of the Organization not specifically 
assigned to the Council. 

CHAPTERIX. 

THE COUNCIL.t 

Composition and election of Council 
Art. 50. a. The Council shall be a per

manent body respon~ble to the Assembly. 
It shall be composed of twenty-one contract
ing States élected by the Assembly, An elec
tion shall be held at the first meeting of the 
Assembly and thereafter every three years, 
and the members of the Council so elected 
shall hold office until the next following 
election. 

b. In electing the members of the Coun
cil, the Assembly shall give adequate repre
sentation to x. the States of chief importance 
in air transport; 2. the States not otherwise 
included which· make the largest contribu
tion to the provision of facilities for inter
national civil air navigation; and 3. the 
States not otherwise included whose designa
tion will insure that all the major geogra
phic areas of the world are represented on 
the Council. Any vacancy on the Council 
shall be filled by the Assembfy as soon as 
possible; any contracting State so elected to 
the Council shall hold office for the unexpired 
portion of its predecessor's term of office. 

c. No representative of a contracting 
State on the Council shall be actively asso
ciated with the operation of an international 
air service of financially interested in such 
a service. 

President of Council 
Art. 51. The Council shall elect i.ts Pre

sident for a term of _t.hree years. He may be 
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reelected. He shall have no vote. The Coun
cil-shall elect from among its members one or 
more Vice Presidents who shall retain their 
right to vote when serving as acting Presi
dent. The President need not be seiected 
from among the representatives of the mem
bers of the Council but, if a representative is 
elected , his seat shall be deemed vacant and 
it shall be filled by the State which he re
presented. The duties of the President shall 
be to: 

a. Convene meetings of the Council, the 
Air Transport Committee, and the Air Na
vigation Commission; 

b. Serve as representative of the Coun
cil; and 

c. Carry out on behalf of the Council the 
functions which the Council assigns to him. 

Voting in Counci/ 
Art. 52. Decisions by the Council shall 

require approval by a majority of its mem
bers. The Couhcil rflay delegate authority 
with respect to any particular matter to a 
committee of its members. Decisions of any 
committee of the Council may be appealed to 
the Council by any interested contracting 
State. 

Participation without a vote 
Art. 53. Any contracting State may par

ticipate, without a vote, in the consideration 
by the Council and by its committees and 
commissions of any question which especially 
affects its interests. No member of the Coun
cil shall vote in the consideration by the 
Council of a dispute to which it is a party. 

Mandatory lunctions of Council 
Art. 54. The Council shall: 
a. . Submit annual reports to the Assem

bly; 
b. Carry out the directions of the Assem

bly and discharge the duties and obligations 
which are laid on it by this Convention; 

c. Determine its organization and rules 
of procedure; 

d. Appoint and define the duties of an 
Air Transport Committee, which shall be 
chosen from among the representatives of the 
members of the Council, and which shall be 
responsible to it; 

e. Establish an Air Navigation Commis
sion, in accordance with the provisions of 
Chapter X; 

f. Administer the finances of the Orga
nization in accordance with the provisions 
of Chapters XII en XV; 

g. Determine the emoluments of the Pre
sident of the Council; 

h. Appoint a chief executive officer who 
shall be called the Secretary Genera!, and 
make provision for the appointn)ent of such 
other personnel as may be necessary, in ac
cordance with the provisions of Chapter XI; 

i. Request, collect, examine and publish 
information relating to the advancement of 
air navigation and the operation of interna
tional air services, including information 
about the costs of operation and particulars 
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of subsidies paid to airlines from public 
funds; 

j. Report to contracting States any in
fraction of this Convention, as well as any 
failure to carry out recommendations or de
terminations of the Council; 

k. Report to the Assembly any infraction 
of this Convention where a contracting State 
has failed to take appropriate action within 
a reasonable time after riotice of the infrac
tion; 
. 1. Adept, in accordance with the provi
sions of Chapter VI of this Convention, in
ternational standards and recommended 
practices, for convenience, designate them as 
Annexes to this Convention; and notify all 
contracting States of the action taken; 

m. Consider recommendations of the Air 
Navigation Commission for arnendment of 
the Annexes and take action in accordance 
with the provisions of Chapter XX; 

n. Consider any matter relating to the 
Convention which any contracting State 
refers to it. 

Permissive lunctions of Counci/ 
Art. 55. The Council may: 
a. Where appropriate and as experience 

may show to be desirable, create subordinate 
air transport commissions on a regional or 
other basis and define groups of states or 
airlines with or trough which it may deal to 
facilitate the carrying out of the aims of this 
Convention; 

b. Delegate to. the Air Navigation Com
mission duties additional to those set forth 
in the Convention and revoke or modify such 
delegations of authority at any time; 

c. Conduct research in to all aspects of 
air transport and air navigation which are 
of international importance; communicate 
the results of its research to the contracting 
States, and facilitate the exchange of infor
mation between contracting States on air 
transport and air navigation matters; 

d. Study any matters affecting the or
ganization and operation of international air 
transport, including the international owner
ship and operation of international air ser
vices on trunk routes, and submit to the As
sembly plans in relation thereto; 

e. Investigate, at the request of any con
tracting State, any situation which may ap
pear to present avoidable obstacles to the 
development of international air navigation; 
and after such investigation, issue such re
ports as may appear to it desirable. 

CHAPTER X 

THE A,IR NAVIGATION COMMISSION 

Nomination and appointment of Com.mission 
Art. 56. The Air Navigation Commission 

shall be composed of twelve members ap
pointed by the Council from among personit 
nominated by contracting States. These per
sons shall have suitable qualifications and 
experience in the science and practice of 
aeronautics. The Council shall request all 

' 



95 

contracting States to submit nominations. 
The President of the Air Navigation Com
mission shall be appointed by the Council. 

Duties of Commission 
Art. 57. The Air Navigation Commis

sion shall: 
a . Consider, and recommend to the Coun

cil for adoption, modifications of the An
nexes to t his Convention; 

b. Establish technica! subcommissions 
on which any contracting State may be re
presented, if it so desires; 

c. Advice the Council concerning the col
lection and communication to the contracting 
States of all information which it considers 
necessary and useful for the advancement of 
air navigation. 

CHAPTER XI 

PERSONNEL 

Appointment of personnel 
Art. 58. Subject to any rules laid down 

by the Assembly and to the provisions of 
this Convention, the Council shell detennine 
the method of appointment and of tennina
tion of appointment, the training, and the 
salaties, allowances and conditions of ser
vice of the Secretary Genera! and other per -
sonnel of the Organization, aIJd may employ 
or make use of the services of nationals of 
any contracting State. 

International character of personnel 

Art. 59. The President 1of the Council, 
the Secretary General, and other personnel 
shell not seek or receive instructions in re
gard to the discharge of their responsibiliti~, 
from any authority external to the Organiza
tion. Esch contracting State undertakes fully 
to respect the international character of the 
responsibilities of the personnel and not to 
seek to influence any of its nationals in the 
discharge of their responsibilities. 

lmmunities and privile~s of personne/ 
Art. 60. Esch contracting State under

takes, so far as possible under its constitu
tional procedure, to accord to the President 
of the Council, the Secretary Genera!, and 
the other personnel of the Organization, the 
immunities and privileges which are ac
corded to corrcsponding personnel of other 
public international organizations. If a gene
ra! international agreement on the immuni
tics and privileges of international civil ser
vants is arrivcd at, the immunities and pri
vileges accorded to the President, the Se
cretary Genera!, and the other personnel of 
the Organization shall be the immunities and 
privileges accorded under that genera! inter
national agreement. 

CHAPTER XII. 

FINANCE -Budget and apportionment. of expenses 
Art. 61. The Council shall submit to the 
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Assembly an annual budget, annual state
ments of accounts and estimates of all re
ceipts and expcnditures. The Assembly shall 
vote the budget with whatever modification 
it sees fit to prescribe, and, with the excep
tion of assessments under Chapter XV to 
Statcs consenting thereto, shall apportion the 
expenses of the Organization among the con
tracting States on the basis which it shall 
time to time detennine. 

Suspension of voting power. 
Art. 62. The Assembly may suspend the. 

voting power in the Assembly and in the 
Council of any contracting State that fails to 
discharge within a reasonab1e period its fi
nancial obligations to the Organization. 
Expenses of de/egations and other 

representatives 
Art. 63. Each contracting State shall bear 

the expenses of its own delegation to the As
sembly and the remuneration, travel, and 
other expenses of any person whom it ap
points to serve on the Council, ·and of its 
nominees or representatives on any subsi
diary committees or commissions of the Or
ganization. 

CHAPTER XIIJ 

OTHER INTERNATIONAL ARRANGE-
MENTS ' 

Security arrangements 
Art. 64. The Organization may, with res

pect to air matters within its competence di
rectly affecting world security, by vote of 
the Assembly enter into appropriate arran
gements with any general organization set 
up by the nations of the world to preserve 
peace. 

Arrangements with other international 
bodies 

Art. 65. The Council, on behalf of the 
Organization, may enter into agreements 
with other international bodies for the main
tenance of common services and for common 
arrangements concerning personnel and, 
with the approval of the Assembly, may enter 
into such other arrangements as may facili
tate the work of the Organization. 

Functions rela(ing to other agreements 
Art. 66. a. The Organization shall also 

carry out the functions placed upon it by the 
International Air Services Transit Agree
ment and by the International Air T ransport 
Agreement drawn up at Chicago on Decem
ber 7, 1944 in accordance with the terms and 
conditions therein set forth. 

b. Members of the Assembly and the 
Council who have not accepted the Interna
tional Air Service Transit Agreement or the 
International Air Transport Agreement 
drawn up at Chicago on December 7, 1944 
shell not have the right to vote on any ques- . 
tions referred to the Assembly or Council 
under the provisions of the relevant Agree
ment. 
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Part III - Interuatlonal air t ransport 

CHAPTER XIV 

INFORMATION AND REPORTS 

F i le reports with Council 
Art. 67. Each contracting State under

takes that its international airlines shall, in 
accordance with requirements laid down by 
the C ouncil, file with the Council traffic re
ports, cost státistics and financial state
ments showing among other things all re
êeipts and the sources thereof. 

CHAPTER XV 

AIRPORTS AND OTHER AIR NAVIGA
TION FACILITIES 

D esignation of routes and airports 
Art. 68. Each contracting State may, 

subject to the provisions of this Convention, 
designate the route to be followed within its 
territory by any international air service 
and the airports which any such service 
may use. 

lmprovement of air navigation /acilities 
Art. 69. If the Council is of the opinion 

that the airports or other air navigation fa
cilities, including radio and meteorological 

services, of a contracting State are .not reason-
ably adequate for the safe, regular, efficient, 
and economical operation of international air 
services, present or contemplated, the Coun
cil shall consult with the State directly con
cerned, and other Sta tes affected, with a 
view to f inding means by whicn the situa
tion may be remedied, and may make re
commendations for that purpose. No con
tr acting State shall be guilty of an infrac
tion of this Convention if it fails to carry 
out these recommendations . 

F inancing of air navigation faci/ities 
Art. 70. A contracting State, in the cir

cumstances aris ing under the provisions of 
Article 69. may conclude an arrangement 
with the Council for giving • effect to such 
recommenda tions. The State may elect to 
bear all of the costs involved in any such 
arrangement. If the State does not so elect, 
the Council may agree, at the request of the 
'State, to provide for all or a portion of the 
costs. 

P rovision and maintenance of laci/ities 
by Council 

Art. 71. lf a contracting State so re
quests, the Council may agree to provide, 
man, maintain, and administe r any or all of 
the airports and other air navigation facili
ties, including radio and meteorological ser
vices, required in its territory for the safe, 
regular, efficient and economical operation 
of the international air services of the other 
contractin g States, and may specify just and 
reasonable charges for the use of the facili
ties provided. 
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Acquisition or use of land 

Art. 72. Where land is needed for facili
ties financed in whole or in part by the Coun
cil at the request of a contracting State, that 
State shall either provide the land itself, re
taining title if it wishes, o r facilitate the use 
of the land by the Council on iust .and rea
sonable terms and in accordance with the 
laws of the State concerned. 

Expenditure and assessment of funds 

Art. 73. Within the l imit of the funds 
which may be made available to it by the 
Assembly under Chapter XII, the Council 
may make current expenditures for the pur
poses of this Chapter from the genera! funds 
of the Organization. The Council shall assess 
the capita! funds required for the purposes 
of this Chapter in previously agreed propor
tions over a reasonable period of time to the 
contracting States corrsenting thereto whose 
airlines use the facilities. The Council may 
also assess to States that consent any work
ing funds that are required. 

Technica/ assistance and uti/ization of 
revenues 

Art. 74. When the Council, a t the req uest 
of a contracting State, advances funds or 
p rovides airports o r other facilities in whole 
or in part, the arrangement may provide, 
with the consent of that State, for technica! 
assistance irr the supervision and operation 
of the airports and other facilities, a nd for 
the payment, from the revenues derived from 
the operation of the airports and other 
facilities, of the ope rating expenses of the 
airports and the other facilities, and of in
terest and amortization charges. 

Taking over of /acilities from Council 

Art. 75. A contracting State may at any 
time discharge any obligation into which it 
has entered under Article 70, and take over 
ai rports and other facilities which the Coun
cil has provided in its territory pursant to 
the provisions of Articles 71 and 72, by 
paying to the Council an amount which in the 
opinion of the Council is reasonable in the 
circumstances. If the State considers that the 
amount fixed by the Council is unreasonable 
it may appeal to the Assembly against the 
decision of the Council and the Assembly 
may confirm or amend the decision of the 
Council. 

Return of funds 

Art. 76. Funds obtained by the Council 
t h rough reimbursement under Article 75 and 
from receipts of interest and amortization 
payments under Article 74 shall, in t he case 
of advances originally fin anced by States. 
under Article 7.1, be returned to the States 
which were originally assessed in the propor
tion of their assc!!sments, as deterrnined by 
the Council. 
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CHAPTER XVI. 

JOINT OPERATING ORGANIZATIONS 
AND POOLED SERVICES 

Joint operating organizations permitted. 
Art. 77. Nothing in this Convention shall 

prevent two or more contracting States from 
constituting joint air transport operating or
ganizations or international operating agen
cies and from pooling their air services on 
11ny rout es or in any regions, but such orga
nizations or agencies and such pooled ser
vices shall be subject to all the pro
visions of this Convention, including 
those relating to the registration of 
11greements with the Council. The 
Council shall determine in what manner the 
provisions of this Convention relating to 
nationality of aircraft shall apply to aircraft 
operated by international operating agencies, 

Function of Council 
Art, 78. The Council may suggest to 

>eontracting States concerned that they form 
ïoint organizations to operate air services 
on any routes or in any regions. 

Participation in operating organizations 
Art. 79. A State may participate in joint 

operating organizations or in pooling ar
rangements, either through its government 
-or through an airline company or companies 
designated by its government. The compa
nies may, at the sole discretion of the State 
-concerned, be state-owned 'or partly state
o wned or privately owned. 

. Part IV - Flnal provlslons 

CHAPTER XVII 

OTHER AERONAUTICAL AGREE
- MENTS AND ARRANGEMENTS 

Paris and Habana C-Onvéntions 
Art. 80. Each contracting· State under

takes, immediately upon the coming into 
force of this Convention, to' give notice of 
-denunciation of the Convention relating to 
the Regulation of Aerial Navigation signed 
at Paris on October 13, 1919 or the Conven
tion on Commercial Aviation signed at Ha
bana on February 20, 1928, if it is a party to 
either. As between contracting States, this 
Convention supersedes the Convention of 
Paris and Habana previously referred to. 

Registration of existing agreements 
Art. 81. All aeronautical agreements 

which are in existence on the coming into 
force of this Convention, and which are 
between a contracting State and any other 
-State or between an airline of a contracting 
State and any other State or the airline of 
·any other State, shall be forthwith registered 
with the Council. 

Abrogation of inconsistent arrangements 
Art. 82. The contracting States accept 

-this Convention as abrogating all obligations 
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and understandings between them which are 
inconsistent with its terms, and undertake 
not to enter into any such obligations and 
understandings. A contracting State which 
b_efore becoming a member of the Organiza~ 
t1on has undertaken any obligations toward 
a non-contracti~ State or a national of a 
contracting State or of a non-contracting 
State inconsistent with the terms of this 
Convention, shall take irnmediate steps to 
proc1:1r~ its release from the obligations. If 
an a1rlme of any contracting State has en
tered into any such inconsistent obligations, 
the State of which it is a national shall use 
its best efforts to secure their termination 
forthwith and shall in any event cause them 
to be terminated as soon as such action can 
lawfully be taken af ter the coming into force 
of this Convention. 

Registration of new arran,!lements 
Art. 83. Subject to the provisions of the 

preceding Article, any contracting State may 
make arrangements not inconsistent with the 
provisions of this Convention. Any such ar
rangement shall be forthwith registered with 
the Council, which shall make it public as 
soon as possible. 

CHAPTER XVIII 

DISPUTES AND DEFAULT 

Settlecpent of disputes 

Art. 84. If any disa~reement between two 
or more contractmg States relating to the in
terpretation or application of this Conven
tion ~n~ its _Annexes cannot be settled by 
negobatton, 1t shall, on the application of 
any_ State concerned in the disagreement, be 
dec1ded by the Council. No member of the 
Council s~all vote i~ the consideration by 
the Counc1l of any d1spute to which it is a 
party. _Any contr~cting State may, subject 
to Art,cle 85, appeal from the decision of 
the Council to an ad hoc arbitral tribunal 
agreed upon with the other parties to the 
dispute or to the Permanent Court of In
te~a.tional Justice. Any such appeal shall be 
nobf1ed to the Council within sixty days of 
receipt of notification of the decision of the 
Council. · 

Arbitration procedure 
Art, _85. lf any contracting State party 

to a d1spute in which the decision of the 
Council is under appeal has not accepted the 
Statute of the Permanent Court of -Interna
tional Justice and the contracting States 
parti.es to the dispute cannot agree on the 
choice of the arbitral tribunal, each of the 
contracting States oarties to the dispute 
shall name a single arbitrator who shall name 
an umpire. If either contracting State party 
to the dispute fails to name an arbitrator 
within a period of iliree months from the 
date of the appeal, an arbitrator shall be 
named on behalf of that State by the Presi
dent of the Council from a list of qualified 
and available persons maintained by the 
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Council. If, within thirty days, the arbitra
tors cannot agree on a n umpire, the Presi
dent of the Council shall designate an umpire 
from the list previously referred to. The ar
bitrators and the umpire shall then joi.ntly 
constitute an arbitral tribunal. Any arbitral 
tobunal established under this or the pre
ceding Article shall settle its own procedure 
and give its decisions by majority vote, pro
vided that the Council may determine proce
dural questions in the . event of any delay 
which in the opinion of the Council is ex
cessive. 

Appeals 
Art. 86. Unless the Council decides 

otherwise, any decision by the Council on 
whether international airline is operating in 
confonnity 'with the provisions of this Con
vention shall remain in effect unless reversed 
on appeal. On any other matter, decisions of 
the Council shall, if appealed from, be s us
pended until the appeal is decided. The de
cisions of the P ermanent Court of Interna
tional J ustice and of an arbitral shall be final 
and binding. 

Penalty lor ,non-con/ormity by air line 
Art. 87. Each contracting State under

takes not to allow the operation of an airline 
of a contracting State through the airspace 
above its territory if the Council has decided 
that the airline concemed is not confonning 
to a final decision rendered in accordance 
with the previous Article. 

Penalty lor non-conformity by State 
Art. 88. The Assembly shall suspend the 

voting power in the Assembly and in the 
Council of any contracting State that is 
found in default under the provisions of this 
Chapter. 

CHAPTER XIX 

WAR 

War and emeri1ency conditions 
Art. 8q. In case of war, the provisions of 

this Convention shall not affect the freedom 
of action of any of the contracting States 
affected, whether as bef!igerents or as neu
trals. The same principle shall apply in the 
case of any contracting State which declares 
a state of national emergency and notifies 
the fact to the Council. 

CHAPTER XX 

ANNEXES 

Adoption and amendment o f Annexes 
Art. qo. a, The adoption by the Coun

cil of the Annexes described in Article S4, 
subparagraph 1, shall require t he vote of 
two-thirds of the Council at a meeting called 
for that purpose and shall then be submitted 
by the Council to eiich contracting State. 
Any such Annex or any amendment of an 
Annex shall become effective within three 
months after its submission to the contract
ing States or at the end of such Jonger pe-
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riod of time as the Council may prescribe, 
unless in the meantime a majority of the 
contracting States register their disapproval 
with the Council. 

b. The Council shall immediately not ify 
all contracting States of the coming into 
force of any Annex or amendment thereto. 

CHAPTER XXI 

RATIFICATIONS, ADHERENCES, 
AMENDMENTS, AND 

DENUNCIATIONS 

Ratification of Convention 
Art. 91. a. This Convention sha ll be 

subject to ratification by the signatory Sta
tes. The instruments of ratificat ion shall be 
deposited in the archives of the Govern
ment of the United States of America, which 
shall give notice of the date of the deposit 
to each of the signatory and adhering Stat~s. 

b. As soon as this Convention has been 
ratified or adhered to by twenty-six States it 
shall come into force between them on the 
thirtieth day after deposit of the twenty
sixth instrument. It shall come into force for 
each State ratifying thereafter on the thir
tieth day after the deposit of its instrument 
of ratification. 

c. 1t shall be the duty of the Government 
of the United States of America to notify 
the government of each of the signatory and 
adhering States of the date on which this 
Convention comes into force. 

Adherence to Convention 
Art. 92. a. This Convention shall be 

open for adherence by members of the United 
Nations and States associated with them, 
and States which remained neutra! during 
the present world conflict. 

b. Adherence shall be effected by a noti
fication addressed to the Government of the 
United States of America and shall take ef
fect as from the thirtieth day from the re
ceipt of the notification by the Government 
of the United States of America, which shall 
notify all the contracting States. 

Admission of other States. 
Art. 93. States other than those provided 

for in Articles q1 and 92 a. may, subject to 
approval by any genera! international orga
nization set up by the nations of the world 
to preserve peace, be admitted to participa
tion in this Convention by means of a four
fifths vote of the Assembly and on such con
ditions as the Assembly may prescribe: pro
_;ided that in each case the assent of any 
State invaded or attacked during the present 
war by the State seeking admission shall be 
necessary. 

Amendment of Convention 
Art. 94. a. Any proposed amendment to 

this Convention must be approved by a two_ 
thirds vote of the Assembly and shell then 
come into force in respect of States which 
have ratified such amendment when ratified 
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by the nurnber of contracting States spec!
fied by the Assembly. The number so spec,
fied shall not be less than two-thirds of the 
total number of contracting States. . 
~ b. If in its opinion the amendment 1s of 
such a nature as to justify this course, ~e 
Assembly in its resolution recommend~ng 
adoption may provide that any ~~ate wh~ch 
has not ratified within a spec1f1ed penod 
after the amendment has come into force 
shall thereupon cease to be a member of _the 
Organization and a party to the Conventton. 

Denunciation of Convention 
Art. 95. a. Any contracting State may 

give notice t,f denunci'.'-tion o~ thi~ Conven
tion three years after 1ts commg mto effect 
by notification addressed to the Government 
of the United States of America, which shall 
at once inform each of the contracting States. 

b. Denunçiation shall take effect o~e 
year from the date of the receipt of the nott
fication and shall operate only as regards the 
State effecting the denunciation. 

CHAPTER XXII 

DEFINITIONS 

Art. 96. For the purpose of this Conven-
tion the expression: . 

a. ,.Air service" means any scheduled a!r 
service performed by aircraft for the pubhc 
transport of passengers, mail or cargo. 

b. .,International air service" means 8;11 
air service which passes through the air 
space over the territory of more than one 
State. 

c Airline" means any air transport en-
ter~ri;~ offering or operating an internatio
nal air service. 

d. .,Stop for non-traffic purposes" me'.'-Ils 
a landing for any purpose other than taku~g 
on or discharging passengers, cargo or ma,!. 

SIGNATURE OF CONVENTION 

In witness whereof, the undersigned pleni
potentiaries, having been duly authorize1, 
sign this Convention on behalf of the,r 
respective governments on the dates ap
pearing opposite their signatures. 

Done at Chicago the seventh day of De
cember 1944, in the English language. A text 
drawn up in the English, French, and Spa
nish languages, each of which shall l;>e of 
equal authenticity, shall be opened for signa_ 
ture at Washington, D. C. Both texts shall be 
deposited in the archives of th~ Governme~t 
of the United States of America, and certi
fied copies shall be transmitted by that Go
vernment to the governments of all the 
States which may sign or adhere to this Con
vention. 
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S. H 66 

28 Februari 1947. WET, houdende het 
openen van de mogelijkheid, wijziging te 
brengen. in de methode van overschrij
ving of inschrijving van stukken in de 
openbare registers, en tot het stellen van 
nadere regelen omtrent de geldigheid 
van overschrijvingen en inschrijvingen 
na de bevrijding verricht op voet van 
in den bezettingstijd terzake uitgevaar
digde besluiten. 

Bijl, Hand. Il 46/47, 345. 
H and. Il 46/47, bladz. u54. 
Bijl. Hand. 1 46/47, 345. 
Hand, 1 46/47, bladz. 1~. 

Wij WILHELMINA, enz . . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is gebleken, de mogelijk
heid te openen, wijziging te brengen in de 
methode van overschrijving of inschrijving 
van stukken in de openbare registers, en na
dere regelen te steUen omtrent de geldigheid 
van overschrijvingen en inschrijvingen na de 
bevrijding verricht op voet van in den be
zettingstijd terzake uitgevaardigde besluiten; 

Zoo is het,datWij,den Raad vanState,enz. 
Art. 1. 1. Onze Minister van Financiën 

is bevoegd, bij in de Neder!andsche Staats
courant bekend te maken voorschriften te 
bepalen dat ter gelegenheid van de aanbie
ding van een stuk ter overschrij.ving of in
schrijving in de openbare registers, gehouden 
aan de kantoren van de hypotheken, het ka
daster en de scheepsbewijzen, steeds, of in 
de gevallen in de voorschriften omschreven, 
hetzij van Rijkswege een mechanische repro_ 
ductie van het stuk zal worde n vervaardigd, 
hetzij een a fschrift van het stuk, voldoende 
aan bepaalde vormvereischten, moet worden 
ingeleverd. 

2. De overschrijving of inschrijving ge
schiedt dan door boeking van het aangebo
den stuk in het dagregister op den dag der 
inlevering en door het inbewaarnemen van 
de reproductie of van het afschrift. 

3. Wordt niet voldaan aan de voorschrif_ 
ten, gegeven krachtens het eerste lid, dan 
wordt de overschrijving of de inschrijving 
geweigerd, 

4. Indien als een der in het eerste lid be
doelde vormvereischten wordt bepaald dat 
het in te leve ren afschrift moet worden voor
zien van een verklaring van eensluidendheid, 
is de hypotheekbewaarder niet gehouden de 
juistheid •van die verklaring te onderzoeken 
en is de Staat niet aansprakelijk voor uit 
een eventueele onjuistheid voortvloeiende 
schade. 

2. 1. Het besluit van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Justitie 
en van Financiën van 25 October 1941 (Ver
ordeningenblad No. 203/1941) en het besluit 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financiën van 28 November 1941 
(Nederlandsche Staatscourant van 3 D ecem 
ber 1941, no. 2.16) vervallen. 

2. Overschrijvingen en inschrijvingen, die 
niettegenstaande de voorloopige schorsing 
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van de in het eerste lid vermelde besluiten 
na de bevrijding nog overeenkomstig die be
sluiten hebben plaats gehad, worden geacht 
op rechtsgeldige wijze te zijn geschied. 

3, D eze wet treedt in werking met in
gang van de maand, volgende op die waarin 
zij is afgekondigd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den 28sten 

Februari 1947. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 5 April 1947.) 
• 

S.H67 
28 Febru[!.ri 1947. WET, houdende vast

stelling rentepercentage over gedurende 
1939 tot en met 1943 aan Staatsbedrij
ven verstrekte kapitalen. 

Bijl. Hand. 11 46/47, 374. 
Hand. 11 46/47, bladz. zz55. 
Bijl. Hand. 1 46/47, 374. 
Hand. 1 46/47, bladz. 353. 

Wij WILHELMINA,enz .... doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodig is, ter uitvoering van artikel 
7, tweede lid, der Bedrijvenwet 1928 (Staa_ts
blad no. 249) over te gaan tot vaststelling 
van het percentage der rente over de gedu
rende de jaren 1939 tot en met 1943 door het 
Rijk aan Staatsbedrijven verstrekte kapita
len; 

Zoo is het,datWij,den Raad vanState,enz. 
Eenig artikel. 

Het percentage van de rente, door Staats
bedrijven aan het Rijk verschuldigd over de 
gedurende de jaren 1939 tot en met 1943 ver
strekte kapitalen, als bedoeld in artikel 1, 
onder 2°., a, van de Bedrijvenwet 1928 
(Staatsblad no. 249), en, voor zooveel be
treft de Staatsmijnen in Limbuzg, a ls be
doeld in artikel 2, tweede lid, van de wet 
van 29 December 1928 (Staatsblad no. 516), 
zooals deze wet is gewijzigd bij de wet van 
18 Maart 1931 (Staatsblad no. 109), wordt 
vastgesteld op 4. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den 28sten 

Februari x947. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK . . 

(Uitgeg. 15 April 1947.) 

S. Il 68 

28 Februari 1947. WET tot vaststelling van 
de begrooting van het Staatsvisschers
havenbedrijf te IJmuiden voot" het 
dienstjaar 1947. 

Bijl. Hand. 11 46/47, 100 1. 
Hand. 11 46/47. bladz. 554. 
Bijl. Hand. I 46/47, 300 I. 
Hand. 1 46/47, bladz. 163. 
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S. H 69 
28 Februari 1947. WET tot vaststelling van 
• de begrooting van inkomsten en uitga

v en van het Zuiderzeefonds voor het 
dienstjaar 1947. 

Bijl. Hand. 11 46/47, 300 B. 
Hand. 11 46/47, bladz. 60., --617. 
Bijl. Hand. 1 46/47, 300 B. 
Hand. 1 46/47, bladz. 159-3½:__ 

Titel A. Gewone dienst . f 1,805,400 
Titel B. Buitengewone dienst f 58,186,100 

Geheele dienst f 59,991,500 

S. H 70 

28 Februari 1947. WET, houdende regelen 
betreffende de verbindende kracht van 
eenige op het gebied v,en den arbeid en 
de sociale verzekering liggende bezet
tingsmaatregelen. 

Bijl. Hand. 11 1946 11,255. 
Hand. 11 46/47, bladz. zz5z. 
Bijl. Hand. 1 46/47, 255. 
Hand. 1 46/47, bladz. 353. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is nadere regelen te stel
len omtrent de verbinde nde kracht van een 
aantal geduzende de vijandelijke bezetting 
van het Rijk•in Europa aldaar uitgevaardig
de bezettingsregelingen, liggende op het ter
rein van den arbeid en de sociale verzeke
ring; 

Zoo is het,datWij,den Raad vanState,enz. 
Art. 1. De bezettingsregelingen, in den 

zin van het Besluit Bezettingsmaatregele n, 
voor zoover geplaatst op de aan deze wet 
toegevoegde lijst A, alsmede de beslissing, op 
grond van deze regelingen genomen, worden 
geacht nimmer van kracht te zijn geweest. 

2, De bezettingsregelingen, in den zin van 
het Besluit Bezettingsmaatregelen, voor zoo
ver geplaatst op de aan deze wet toegevoegde 
lijst B, treden buiten werking. 

3. De bezettingsregelingen, in den zin 
v.an het Besluit bezettingsmaatregelen, voor 
zoover geplaatst op de aan deze wet toege
voegde lijst C, worden geacht te rekenen van 
20 September 1944 voorloopig te zijn ge
handhaafd. 

4. Hetgeen in de aan deze wet toege
voegde lijst C achter de daar gedane opga
ven worlit bepaald, moet geacht worden bij 
deze wet te zijn voorgeschreven. 

5. Terzake van de overtreding of niet
nakoming van bepalingen, welke bij of krach
tens een ingevolge artikel :~ van deze wet 
gehandhaafde bezettingsregeling zijn vastge
steld of welke in verband met die handha
ving van toepassing worden, kan geen straf
vervolging worden ingesteld, voor zoover de 
overtreding o f niet-nakoming gedurende de 
schorsing heeft plaats gehad. 

6. Het besluit van den Opperbevelhebber 
van land- en zeemacht van 28 Mei 1940, 
Staatsblad No. 0 802, betreffende het ge-
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bruik van drukvaten, dienende voor de voort
beweging van motorvaar- en -voertuigen 
wordt ingetrokken. · 

7. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den 28sten 

Februari 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

De Min. van Justitie, J . H. v. MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. z4 Maart z947.} 

LIJST A. 

1. Besluit van 1 November 1943 (Ned. 
Stct. 1943, No. 224) betreffende het omslaan 
over de Raden van Arbeid en de erkende 
bedrijfsvereenigingen van het tekort van de 
Centrale Onderlinge te 's-Gravenhage op de 
ziekteverzekering van de arbeiders, werk
zaam in dienst van of voor de "Einsatz Hol
lancl der Organisation Todt". 

2. Besluit van 14 Februari 1944 (Ned. 
Stct. 1944, No. 97) tot wijziging van het be
sluit van 1 November 1943 (Ned. Stct. 1943, 
No. 224) betreffende het omslaan over de 
Raden van Arbeid en de erkende bedrijfs
vereenigingen van het tekort van de Cen
trale Onderlinge te 's-Gravenhage op de 
ziekteverzekering van de arbeiders, werk
zaam in dienst van of voor de "Einsatz Hol
land der Organisation Todt". 

3. Besluit van 14 April 1q44 (Ned. Stct. 
1944, No. 76) betreffende het omslaan over 
de Raden van Arbeid en de erkende bedrijfs
vereenigingen van het tekort van de Cen
trale Onderlinge te 's-Gravenhage op de 
ziekteverzekering van de arbeiders, werk
zaam in dienst van of voor de "Einsatz Hol
land der Organisation Todt". 

LIJST B . 

1. Besluit van I F ebruari 1941 (Ned. 
Stct. 1941, No. 23) betreffende het laden en 
lossen van voer_ en vaartuigen op Zondag. 

2. Besluit van 22 Februari 1941 (Ned. 
Stct. 1941, No. 38) over het opnemen in de 
verzekering van de Ongevallenwet 1921 van 
de bemanning der vaartuigen van de Stich
ting "Nederlandsche Zeereddingsdienst". 

3. Besluit van 1 Maart 1941 (Ned. Stct. 
1941, No. 58), regelende de ontheffing van 
de bepalingen van het Electrotechnisch Vei
ligheidsbesluit 1938. 

4. Besluit van 8 !\pril 1q41 (Ned.. Stct. 
1941, No. 6q) betreffende de uitvoering der 
Ongevallenwet 1921, der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 en der Ouderdoms
wet 1919. 

5. Besluit van 28 Mei 1q41 (Ned. Stct. 
1941, No. 102) betreffende ontheffing van 
het Electrotechnisch Veiligheidsbesluit. 

6. Besluit van 4 Juni 1q41 (Ned. Stct. 
1941, No. 106) betreffende ongevallenverze
kering in Noord-Frankrijk. 

7. Besluit van 13 Juni 1941 (Ned. Stct. 
1941, No. 129) betreffende ongevallenverze-
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kering van Nederlandsche arbeiders, in 
Frankrijk of in 'laelgië werkzaam. 

8. Besluit van 14 Augustus 1941 (Ned. 
Stct. 1941, No. 172) betreffende ongevallen
verzekering van Nederlandsche arbeiders, in 
Frankrijk of in België werkzaam. 

9. Besluit van 14 Augustus 1941 (Ned. 
Stct. 1941, No. 172) tot wijziging van het 
besluit van 4 Juni 1941 betreffende ongeval
lenverzekering in Noord-Frankrijk. 

10. Besluit van 27 Augustus 1941 (Ned. 
Stct. 1941, No. 169) tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 9 Juli 1929, Staats
blad No. 383, tot vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur. als bedoeld 
in artikel 120, eerste lid, der Ziektewet, laat
stelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
II Juli 1936, Staatsblad No. 858. 

11. Besluityan 10 September 1941 (Ned. 
Stct. 1941, No. 190) betreffende wijziging 
van artikel 50 der Ziektewet. 

12. Besluit van II November 1941 (Ned. 
Stct. 1941, No. 221) betreffende va\tstelling 
van een aangifteformulier voor ongevallen, 
overkomen aan arbeiders, vallende onder het 
,,Besluit loonbepaling Werkverruiming". 

13. Besluit van 25 November 1941 (Ned. 
Stct. -r941, No. 240) tot wijziging van het 
besluit van 14 Augustus 1q41 betreffende on
gevallenverzekering van Nederlandsche ar
beiders, in Frankrijk-of in België werkzaam. 

14. Besluit van 25 November 1941 (Ned. 
Stct. 1941, No. 240) betreffende ongevallen
verzekering van Nederlandsche arbeiders, in 
het buitenland werkzaam. 

15. Besluit van s December 1941 (Ned. 
Stct. 1941, No. 246) betreffende van de wet 
afwijkende wijze van premiebetaling ter zake 
van verzekeringen krachtens de Invalidi.1 
teitswet. 

16. Besluit van 7 Januari 1942 (Ned. 
Stct. 1942. No. 9) betreffende ontheffing van 
het Electrotechnisch Veiligheidsbesluit. 

17. Besluit van 4 Maart 1942 (Ned. Stct. 
1942, No. 70) betreffende inrichtingen voor 
het vullen van drukvaten, dienende voor de 
voortbeweging van motorvaar_ en -voertui
gen. 

18. Besluit van 5 Juni 1942 (Ned. Stct. 
1942, No., 13q) betreffende de verzekering 
van inwonende kinderen. 

IQ. Besluit van 8 Juni 1q42 (Ned. Stct. 
1942, No. 109) betreffende wijziging van ar
tikel 41 der Ongevallenwet 192 x. 

20. Besluit van 18 Augustus 1942 (Ned. 
Stct. 1942', No. 200) betreffende ongevallen
verzekering van het personeel der Rijks
brandweer. 

21. Besluit van 4 September 1942 (Ned. 
Stct. 1942, No. 187) betreffende verzekering 
van inwonende kinderen. "") 

22. Besluit van 14 September 1942 (Ned. 
Stct. 1942, No. 1q2) tot wijziging van artikel 
55 der Ziektewet. 

23. - Besluit van 16 September 1942 (Ned. 
Stct. 1942, No. 223) betreffende de ongeval
lenverzekering van arbeiders, iri dienst van 
de Duitsche Weermacht in Nederland. 

24. Besluit van 30 September 1942 (Ned. 
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Stct. 1942, No. 218) tot wijziging van artikel 
22 der Wet op de Rijksverzekeringsbank en 
de Raden van Arbeid, Staatsblad 1933, No. 
598. 

25. Besluit van 8 October 1942 (Ned. 
Stct. 1942, No. 225) betreffende voorziening 
in het bestuur van bedrijfsvereenigingen. 

26. Besluit van 14 October 1942 (Ned. 
Stct. 1942, No. 245) betreffende de toepas
sing van artikel .1 van het op 2 7 Augustus 
1907 tusschen Duitschland en Nederland ge
sloten verdrag betreffende ongevallenver
zekering. 

27. Besluit van 22 Maart 1943 (Ned. Stct. 
1943, No. 81) betreffende verlenging van den 
arbeidstijd. 

28. Besluit van 3 Mei 1943 (Ned. Stct. 
1943, No. n9) tot wijziging van de Wet op 
de Rijksverzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid, Staatsblad 1933, No. 598. 

29. Besluit van 7 Mei 1943 (Ned. Stct. 
1943, No. 163) betreffende de verzekering 
van inwonende kinderen. 

30. Besluit van 17 Mei 1943 (Ned: Stct. 
1943, No. 204) betreffende de ongevallen
verzekering van Nederlanders, in dienst van 
de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter
partei, Arbeitsbereich in den Niederlanden. 

31. Besluit van 13 Juli 1943 (Ned. Stct. 
1943, No. 204) betreffende den verzekerings
plicht ten aanzien van werkzaamheden, ver
richt in dienst van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied. 

32. Besluit van 24 Juli ;943 (Ned. Stct. 
1943, No. 185) betreffende ongevallenverze
kering van laadploegen. 

33. Besluit van 10 Augustus 1943 (Ned. 
Stct. 1943, No. 186) , houdende afwijking van 
eenige bepalingen van het Koninklijk be
sluit van 4 Januari 19.18, Staatsblad No. 840, 
laatsfelijk gewijzigd bij besluit van 4 Juli 
1941 (Ned. Stct. 1941, No. 145), houdende 
vaststelling van regelen ter berekening van 
de dagloonen der verzekerden in het bouw
bedrijf, ten aanzien van arbeiders, werkzaam 
in dienst van of voor de "Einsatz Holland 
der Organisation Todt". 

34. Besluit van 10 Augustus 1943 (Ned. 
Stct. 1943, No. 186) betreffende afwijking 
van eenige bepalingen der -'Qngevallenwet 
1921 ten aanzien van arbeiders, werkzaam in 
dienst van of voor de "Einsatz Holland der 
Organisation Todt". 

35. Besluit van 25 Augustus 1943 (Ned. 
S tct. 1943, No. 167) betreffende de verlen
ging en wijziging van den arbeidstijd. 

36. Besluit van 26 Augustus 194.1 (Ned. 
Stct. 1944, No. q) tot wijziging van het be
sluit van 22 F eberuari 1941 over het opne
men in de v erzekering van de Ongeva llenwet 
1921 van d e bemanning der vaartuigen van 
de Stichting "Nederlandsche .Zeereddings
dienst". 

37. Besluit van 13 October 1943 (Ned. 
Stct. 1943, No. 224) tot wijziging van de ar
tikelen 35 e n 83 van de Ongevallenwet 1921. 

38. Besluit van 27 December 1943 (Ned. 
Stct. 1944, No. 79) betreffende de ongeval
lenverzekering van Nederlanders, in dienst 

102 

van de Nationalsozialistische Deutsche Ar
beiterpartei, Arbeitsbereich in den Nieder
lande n. 

39. Besluit van 5 Januari 1944 (Ned. 
Stct. 1944, No. 66) betreffende toepassing 
van art. 10 der Ongevallenwet 1921 op het 
bij de Duitsche Rijksposterijen gedetacheer
de personeel der Nederlandsche Posterijen 
gedurende den duur der detacheering. 

40. Besluit van 26 Februari 1944 (Ned. 
Stct. 1944, No. 96) betreffende het van toe
passing verklaren van artikel 55 der Ziekte
wet ten aanzien van in het buitenland te
werkgestelden. 

41. Besluit van 8 Maaft 1944 (Ned. Stct. 
1944, No. 79) betreffende den verzekerings
plicht ten aanzien van werkzaamheden, ver
richt in dienst van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied. 

42. Besluit van 26 April 1944 (Ned. Stct. 
1944, No_ 144) tot wijziging van het besluit 
van 13 Juli 1943 betreffende den verzeke
ringsplicht ten aanzien van werkzaamheden 
verricht in dienst van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied. 

43. Besluit van 16 Juni 1944 (Ned. Stct. 
19f4, No. 118) betreffende het voorkomen 
van dubbele ongevallenverzekering van Ne
derlandsche werklieden in de door Duitsch
land bezette Oostelijke gebieden werkzaam. 

LIJST C . 

1. Beschikking van 28 Mei 1940 (Ned. 
Stct. 1940, No. 101) tot wijziging van de be
schikking van 25 Januari 1923 (Ned. Stct. 
1923, No. 19) tot uitvoering van de artikelen 
81, tweede en vijfde lid, 82, eerste lid, en 84, 
eerste en vierde lid, der Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922. 

2. Beschikking van II Juni 1940 (Ned. 
Stct. 1940, No. 1.H) betreffende de waarde
berekening van Fondsen, met dien verstan
de~ dat de handhaving van deze beschikking 
geschiedt tot en met 30 November 1946. 

1. Beschikking van 22 Juli 1940, No. 
1508, Afdeeling• A.V., betreffende de vast
stelling van de bijdrage, bedoeld in artikel 
40, eerste lid, der Ongevallenwet 1921 over 
het jaar 19.19. 

4. Beschikking van 13 September 1940 
(Ned. Stct. 1940, No. 179) ter uitvoering 
van het Koninklijk besluit van 25 April 1940, 
Staatsblad No. 848. 

5. Beschikking van 17 September 1940 
(Ned. Stct. 1940, No. 181) ter uitvoering van 
artikel· 18. tweede lid, der Kinderbijslagwet. 

6. Beschikking van 26 September 1940 
(Ned. Stct. 1940, No. 188) ter uitvoering 
van artikel 17, tweede lid, van de Wet op de 
Rijksverzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid, Staatsblad IQ.'H, No. 598, met dien 
verstande, dat de handhaving van deze be
schikking geschiedt tot e n met 14 November 
1946. 

7. Beschikking van 26 September 1940 
(Ned. Stct. 1940, No. 188) ter uitvoering van 
artikel 60 der Kinderbijslagwet. 

8. Beschikking van 29 October 1940 
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(Ned. Stct. 1940, No. 212) ter uitvoering van 
artikel 50 der Kinderbijslagwet. 

q. Beschikking van 29 October 1940 
(Ned. Stct. 1940, No. 212) ter uitvoering van 
artikel 62 der Kinderbijslagwet. 

10. Beschikking van 29 October 1940 
(Ned. Stct. 1940, No. 212) ter uitvoering van 
de artikelen 51, tweede lid, en 63. tweede 
lid, der Kinderbijslagwet. 

II. Besluit van I November 1940 (Ned. 
Stct. 1940. No. 214) ter uitvoering va n ar
tikel 4 der Kinderbijslagwet. 

12. Besluit van 2 November 1940 (Ned. 
Stct. 1940, No. 224) tot wijziging der Kin
derbijslagwet. 

13. Besluit van 2 November 1940 (Ned. 
Stct. 1940, No. 224) tot vaststelling van het 
tijdstip, waarop de artikelen 2, tot en met 
28 der Kinderbijslagwet in werking treden. 

14. Besluit van 4 November 1940 (Ned. 
Stct. 1940, No. 215) ter uitvoering van de 
artikelen 89 en 98 der Kinderbijslagwe t. 

15. Besluit van 18 November 1940 (Ned. 
Stct. 1940, No. 22.,) ter uitvoering van arti
kel 2 7, derde lid, der Kinderbijslagwet. 

16. Besluit van 22 November 1940 (Ned. 
Stct. 1940, No. 238) ter uitvoering van de 
artikelen 76, derde lid, en 98 der Kinderbi j
sla~et. 

17. Besluit van 22 November 1940 (Ned. 
Stct. 1940, No. 2,8) ter uitvoering van arti
kel ,2 , derde lid. der, Kinderbijslagwet. 

18. Besluit van 22 November 1940 (Ned. 
Stct. 1940. No. 2,8) ter uitvoering van de 
artikelen 65, eerste l id, en 98 der Kinder
bijslagwet. 

19. Beschikking van 6 December 1940 
(Ned. Stct. 1940, No. 2,9), ter uitvoering 
van artikel 1, eerste lid, van het Besluit van 
22 November 1940 (Ned. Stct. 1940, No. 
2,8), ter uitvoering van de artikelen 65, 
eerste lid, en 98 der •Kinderbi jslagwet. 

20. Besluit van 6 D ecember 1940 (Ned. 
Stct. 1940, No. 2,0) betreffende de instel
ling van een Bijzonder Ongevallenfonds. 

21. Besluit van 7 December 1940 (Ned. 
Stct. 1940, No. 245) tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 21 Januari 1q22, 
Staatsblad No. 26. laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van ~ April 1940. Staats
blad No. 84,. 

22. Besluit van 10 Decembe r 1q40 (Ned. 
Stct. 1940. No. 248), houdende aanwijzing 
van de werkzaamheden, als bedoeld in arti
kel 2a. derde lid, der Ongevallenwet 1021. 

2:1. Besluit van 28 December 1940 (Ned. 
Stct. 1q40, No. 2q) tot wijziinng van het 
besluit van 7 December 1940 (Ned. Stct. 
1940, No. 24~). 

24. Besluit van ~ Februari 1941 (Ned. 
Stct. 1941, No. 2~) betreffende de ongeval
lenverzekerin1t van kustvisschers. 

2.,. Besluit van II Februari 1941 (Ned. 
Stct. 1941, No. ~7) tot vervanging van de bij 
het K oninklijk besluit van 10 Februari 1922, 
Staatsblad No. ~8. laatstelijk gewijzigd bij 
K oninklijk besluit van 2 Juli 10,4, Staats
blad No. ,.~4- behoorende tabellen I, II en 
IV door de bij dat besluit gevoegde tabellen 
I, IIa, Ub en IV. 
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26. Besluit van II Februari 1941 (Ned. 
Stct. 1941, No. ,?) tot vervanging van de 
bij het Komnklijk besluit van ,o Augustus 
1923, Staatsblad No. 424, laatstelijk gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 2 Juli 193 4 , 
Staatsblad No. ,5,, behoorende tabellen I, 
II en I V door de bij dat besluit gevoegde ta
bellen I, IIa, IIb en IV. 

27. Beschikking van 13 Februari 1941 
(Ned. Stct. 1941, No. 11) betreffende de 
vaststelling van de geldswaarde per jaar van 
vrije woning, vrije inwoning en vrijen kost 
en inwoning voor de toepassing van de On
gevallenwet 1921, de Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1q22 en de Kinderbijslagwet. 

28. Besluit van I:! Februari 1941 (Ned. 
Stct. 1941, No. ,1) ter uitvoering van de ar
tikelen IIQ, tweede lid, der Ziektewet en 7q, 
tweede lid, der Kinderbijslagwet. 

2Q. Besluit van 20 Februari 1941 (Ned. 
Stct. 1941. No. ,6), houdende wijziging in dt 
verdeeling van het Rijk in districten ten be
hoeve van de Arbeidsinspectie. 

,o. Besluit van 20 Februari 1q41 (Ned. 
Stct. 1q41, No. 16), houdende wiiziging in 
de verdeeling ven het Rijk in districten ten 
behoeve van de Inspectie van den haven-
arbeid. · 

;lI. Besluit van 27 Februari 1941 (Ned. 
Stct. 1941, No. 41 )tor wijziging der Kinder
bijslagwet. 

:12. Besluit van 27 Februari 1941 (Ned. 
Stct. 1941 , No. 41) ter uitvoering van artikel 
II, derde lid, der Kinderbijslagwet, zooals 
dit besluit is gewijzigd bij de besluiten van 
2~ Juni 194:,: (Ned. Stct. 1941, No. 121) en 
15 Juni 1q43 (Ned. Stct. 1Q4,. No. 167), met 
dien verstande. dat dit besluit te rekenen van 
1 Januari 1q46 vervalt. 

1.,. Besluit van 28 Februari 1041 (Ned. 
Stct. 1941, No. 4Ü ter uitvoering van de 
artikelen 6, vijfde lid. en 14~ der Ziektewet 
(Wijziging van het Koninklijk besluit van 
4 Tanuari 10.,8, Staatsblad No. 840 laatste
lijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 17 
Januari IQ.,Q, Staatsblnd No. 840, houdende 
vaststelling van regelen ter berekening van 
de dae;loonen der verzekerden in het bouw
bedrijf), met dien verstande, dat de hand
having van dit besluit geschiedt tot en met 
1 September 1q46. 

14. Besluit van 6 Maart 1941 (Ned. Stct. 
1941, No. 46) tot wijziging van de Invalidi
teitswet, de Ongevallenwet 1921, de Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922 en de Ziek
tewet. 

,.~- Besluit van ro Maart 1q41 (Ned. 
Stct. 1941, No. 48), houdende wijziging van 
artikel '77 der Invaliditeitswet. 

36. Besluit van 12 Maart 1941 (Ned. 
Stct. 1941. No. ~o) tot bepaling van het tiid
stip. waarop de artikelen V, XI en XII der 
Wet v an 19 October 10~9. Staatsblad No. 
80:i, houdende wijziging van de Ongevallen
wet ,92 ,. in werkinl( zullen treden. 

37. Besluit van 12 Maart 1941 (Ned. 
Stct. 1941, No. ~o) tot bepaling van het tijd
stip, waarop de artikelen I , II, III, V, VI, 
Vla; VII, VIIa, VIII, IX en X der wet van 
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19 October 1939, Staatsblad No. 804, hou
dende wijziging van de Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922, in werking zullen tre
den. 

38. Besluit van 14 Maart 1941 (Ned. 
Stct. 1941, No. 52) betreffende de sociale 
verzekering van werknemers, die wachtgeld 
genieten. 

39. Besluit van 21 Maart 1941 (Ned. 
Stct. 1941, No . . ~7) ter uitvoering van artikel 
7, tweede lid, 111, der Ongevallenwet 1921. 

40. Besluit van 8 April 1941 (Ned. Stct. 
1941, No. 69), houdende aanwijzing van de 
werkzaamheden, als bedoeld in artikel 1a, 
derde lid, der Land en Tuinbouwongevallen
wet 1922. 

41. Besluit van 10 April 1941 (Ned. Stct. 
1941, No. 71) tot bepaling van het tijdstip, 
waarop artikel X der Wet van 19 October 
1939, Staatsblad No. 80-:i, houdende wijziging 
der Ongevallenwet 1921, in werking zal tre
den en tot wijziging van artikel 1n, lid 2, 
der Ongevallenwet 1921 en van artikel 10, 
l id 3 , der Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922. 

42 . Besluit van 10 April 1941 (Ned. Stct. 
1941, No. 71), houdende wijziging van ar
tikel 87b van de Ongevallenwet 1921 en van 
het Koninklijk besluit van 20 Augustus 1929, 
Staatsblad No. 336, tót vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld in de artikelen 87a, tweede en derde 
lid, en 87d der Ongevallenwet 1921, zooals 
dat besluit laatstelijk werd gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 20 Juni 19.-:i9, Staats
blad No. 852. 

43. Beschikking van 28 April 1941, No. 
1495_ Afdeeling A. V., betreffende vaststel
ling van den rentevoet, bedoeld in artikel ."I 
van het Koninklijk besluit van 3 S eptember 
1921, Staatsblad No. 1042. 

44. B eschikking van 28 April 1941, No. 
1493, Afdeeling A. V. , betreffende vaststel
l ing van den rentevoet, bedoeld in artikel 1 
van het Koninklijk besluit van 20 Se ptem
ber 1923, Staatsblad No. ~~-"l-

45. Besluit van 6 Mei 1941 (Ned. Stct. 
1941, No. 87), houdende wijziging van eenige 
artikelen der Ongevallenwet 1921 en van 
eenige artikelen der Land- e n Tuinbouw
ongevallenwet 1922. 

46. Besluit van 7 Mei 1941 (Ned. Stct. 
1941, No. 101), houdende bijzondere maat
regele n ten aanzien van verzekeringen, als 
bedoeld in artikel 10, vierde lid, der Ouder
domswet 1919. 

47. Besluit van 20 Mei 1941 (Ned. Stct. 
1941, No. 105) tot vaststelling van het ge
varencijfer voor werknemers. die wachtgeld 
genieten. 

48. Besluit van 27 M e i 1941 (Ned. Stct. 
1941, No. 101), houdende wijziging van ar
tikel 2 der Ziektewet, houdende uitbreiding 
van de bedrijven, bedoeld in het eerste lid 
van artikel 4 der Ziektewet, houdende aan
wijzing van de bedrijven, bedoeld in het 
eerste lid van artikel rc der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 en houde nde uit
voering van artikel 5, eerste lid, onder III, 
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3e, en fid 2, der Land- en Tuinbouwongeval
lenwet 1922. 

49. Beschikking van II Juni 1941 (Ned. 
Stct. 1941, No. n3) tot wijziging van het 
model der rentekaart. 

50. Besluit van 13 Juni 1941 (Ned. Stct. 
1941, No. 153) betreffende ongevallenverze
kering van de brandweer. 

51. Besluit van 20 Juni 1941 (Ned. Stct. 
1941, No. u8), houdende wijziging van 
eenige artikelen der Invaliditeitswet. 

52. Besluit van 23 Juni 1941 (Ned. Stct. 
1941, No. n9), ho1,1dende aanvulling van de 
Invaliditeitswet en van de wet van 21 April 
1933, S taatsblad No. 18Ï, tot verzekering 
van mijnarbeiders tegen geldelijke gevolgen 
van invaliditeit en ouderdom. 

53. Besluit van 23 Juni 1941 (Ned. Stct. 
1941, No. 139) tot wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 6' November 1939, 
Staatsblad No. 892, ter uitvoering van arti
kel 181 der Iiwaliditeitswet. 

54. Besluit van 2;; Juni 1941 (Ned. Stct. 
1941, No. 121) tot wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 25 April 1940, Staats
blad No. 846. 

55. Beschikkin11: van 25 Juni 1941 (Ned. 
Stct. 194,, No. 12,) tot wijziging van de be
schikking van 29 October z940 (Ned. Stct. 
1940, No. 212) ter uitvoering van artikel 62. 
der Kinderbijslagwet. 

56. Beschikking van 23 Juli 1941, No. 
2301, Afdeeling A. v.,'betreffende_ de v~st
stelling van de bijdrage, bedoeld in artikel 
40, eerste lid, der Ongevallenwet 1921 over 
het jaar 1940. 

57. B esluit van 28 Juli ,941 (Ned. Stct. 
1941, No. 175) tot wijziging der Ziektewet. 

58. Besluit van 28 Juli 1941 (Ned. Stct. 
1941, No. z75) tot wijziging der Kinderbij
slagwet. 

59. Besluit van 28 Juli 1941 (Ned. Stct. 
1941, No. 175) ter uitvoering van artikel 25, 
zesde lid, der Kinderbijslagwet, zooals dit 
besluit is gewijzigd bij het besluit van 15 
Juni 1943 (Ned. Stct. z943, No. 167), met 
dien verstande, dat ingevolge het bepaalde 
bij artikel u, tweede lid, van het Konink
lijk besluit van 22 September 1945, Staats-
blad F 190, dit besluit m e t ingang van 1 Oc
tober 1945 is vervallen, behoudens ten aan
zien van kinderbijslaglijsten voor het jaar 
1945. 

60. Besluit van 18 Augustus 1941 (Ned. 
Stct. 1941, No. 185) tot vaststelling van vei
ligheidsvoorschriften met betrekking tot ace
tyleenlampe n. 

61. Beschikking van 12 September 1941 
(Ned. Stct. 1941, No. 178) ter uitvoering van 
artikel 1 van het besluit van 28 Juli 1941 
(Ned. Stct. 1941, No. 175). 

62. Besluit van 15 September 1941 (Ned. 
Stct. 1941, No. 201) ter uitvoering van het 
besluit No. 13/1941 betreffende de instelling 
van een luchtbeschermingsongevallenfonds. 

63. Besluit van 26 September z941 (Ned. 
Stct. 1941, No. 198) tot wijziging van artikel 
66 der Ziektewet. 

64. Beschikking van IS October 1941 
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(Ned. Stct. 1941, No. 201) tot wijziging van 
het model van de controlestrook, bedoeld in 
artikel 4, tweede lid, van het Koninklijk be
sluit van 10 Juni 1919, Staatsblad No. 324. 

65. Besluit van 16 October 1941 (Ned. 
Stct. 1941, No. 222) ter uitvoering van ar
tikel 27, derde lid, der Kinderbijslagwet. 

66. Besluit van 17 October 1941 (Ned .. 
Stct. 1941, No. 203), strekkende tot het ver
zekeren van een wekelijkschen rustdag voor 
toonkunstenaars, die dans- en amusements
muziek ten gehoore brengen. 

67. Besluit van 18 October 1941 (Ned. 
Stct. 1941, No. 212) tot wijziging van artikel 
3 73, tweede lid, der Invaliditeitswet. 

68. Beschikking van 27 October 1941 
(Ned. Stct. 1941, No. 211) tot vaststelling 
van de modellen van eenige formulieren, aan 
te houden ingevolge de Ongevallenwet 1921. 

69. Beschikking van 27 October 1941 
(Ned. Stct. 1941, No. 2II) tot vaststelling 
van het formulier der loonlijst, bedoeld in 
artikel 81, eerste lid, der Land- en Tuin
bouwwongevallenwet 1922. 

70. Besluit van 3 November 1941 (Ned. 
Stct. 1941, No. 223) betreffende het bijbe
talen van premiën van het militair premie
certificaat, met dien verstande, dat het be
paalde in het tweede lid van art. 1 vervalt. 

71. Besluit van 3 November 1941 (Ned. 
Stct. 1941, No. 246) tot wijziging van de 
Hinderwet. 

72. Besluit van 17 November 1941 (Ned. 
Stct. 1941, No. 229) in zake dagloon voo• de 
berekening der tijdelijke uitkeering voor ar
beiders, werkzaam in de havenbedrijven van 
Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maas
sluis, Amsterdam en Zaandam, met dien ver
stande, dat de handhaving van dit besluit 
geschiedt tot en met .~o November 1946. 

73. Besluit van 17 November 1941 (Ned. 
Stct. r941, No. 229) in zake dagloon voor de 
tijdelijke uitkeering van een werkman, als 
bedoeld in artikel 7, lid 2, 111, onder 1° en 
2 °, der Ongevallenwet 192 1. 

74. Besluit van 29 November 1941 (Ned. 
Stct. 194r, No. 240), waarbij nader is vast
gesteld de staat van ziekten, waarvan ieder 
geneeskundige ingevolge artikel 82 der Ar
beidswet 1919 verplicht is aangifte te doen. 

75. Besluit van 19 December r941 (Ned. 
Stct. 1942, No. :n). houdende wijziging van 
eenige artikelen der Ongevallenwet 1921. 

76. Besluit van 23 December 1941 (Ned. 
Stct. r942, No. r6) tot wijziging van het be
sluit van 22 November r940 (Ned. Stct. 1940, 
No. 238), ter uitvoering van de artikelen 76, 
derde lid, en 98 der Kinderbijslagwet. 

77. Besluit van 23 December 1941 (Ned. 
Stct. 1942, No. 17) betreffende de sociale 
verzekering van arbeiders in het visscherij
bedrijf en aanverwante bedrijven te IJmui
den. 

78. Besluit van 17 Februari 1942 (Ned. 
Stct. 194~ No. 42) tot wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 16 April 1925, Staatsblad 
No. 145, tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 
29, eerste lid, der Ongevallenwet 1921, laat-
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stelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
24 Juni 1939, Staatsblad No. 855. 

79. Besluit van 3 Maart 1942 (Ned. Stct. 
1942, No. 75) tot wijziging der Ongevallen
wet 1921. 

80. Beschikking van 5 Maart 1942, No. 
II02, Afdeeling A. V., tot wijziging van het 
model der rentekaart. 

81 . Besluit van II Maart 1942 (Ned. Stct. 
1942. No. 62) betreffende een aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 17 December 1919, 
Staatsblad No. 814, tot uitvoering van de 
artikelen 329 en 331 der Invaliditeitswet, 
zooals dat besluit laatstelijk is gewijzigd Bij 
Koninklijk besluit van 25 Mei 1938, Staats-
blad No. 883. . 

·82. Besluit van 7 April 1942 (Ned. Stct. 
r942, No. 94), houdende voorzieningen in 
verband met het door oorlogsgeweld in de 
gemeente Rotterdam op 14 Mei r940 ver
loren gaan van op de uitvoering der Hinder
wet betrekking hebbende bescheiden. 

83. Besluit van 9 April 1942 (Ned. Stct. 
1942, No. IIO) tot wijziging der Ongevallen
wet 1921 en der Land- en TuinbouwongevaL 
lenwet 1922. 

84. Besluit van 23 A:pril 1942 (Ned. Stct. 
1942, No. 93) tot wijziging van het Konink
lijk besluit van 16 April 1925, Staatsolad No. 
145, tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in arti
kel 29, eerste lid, der Ongevallenwet 1921, 
laatstelijk gewijzigd bij besluit van 17 Fe
bruari 1942 (Ned. Stct. r942, No. 42). 

85. Besluit van 8 Juni 1942 (Ned. Stct. 
1942, No. 109), houdende vaststelling ten 
aanzien van verzekerden in het schilders
bedrijf van een regeling omtrent dagloon en 
ziekengelduitkeering, als bedoeld bij artikel 
6, lid 5, en artikel 145 der Ziektewet, met 
dien verstande, dat de handhaving van dit 
besluit geschiedt tot en met 1 September 
1946. 

86. Beschikking van 10 Juni 1942, No. 
2449, Afdeeling A. V., betreffende vaststel
ling van den rentevoet, bedoeld in artikel 3 
van het Koninklijk besluit van 3 September 
r92I, Staatsblad No. 1042. 

87. Beschikking van 10 Juni 1942, No. 
2448, Afdeeling A. V., betreffende vaststel
ling van den rentevoet, bedoeld in artikel 1 

van het Koninklijk besluit van 20 December 
1923, Staatsblad No. 553. 

88. Besluit van 16 Juni 1942 (Ned. Stct. 
r942, No. 127), houdende wijziging van het· 
besluit van 3 November 1941 betreffende 
het bijbetalen van premiën van het militair 
premiecertificaat. 

89. Besluit van 16 Juli 1942 (Ned. Stct. 
1942, No. 163), houdende voorzieningen in 
verband met het door oorlogsgeweld in de 
gemeente ?-fliddelburg op 1 7 Mei 1940 ver
loren ,gaan van op de uitvoering der Hinder
wet betrekking hebbende bescheiden. 

90. Beschikking van 22 Juli 1942, No. 
2981, Afdeeling A. V., betreffende de vast
stelling van de bijdrage, bedoeld in artikel 
40, eerste lid, der Ongevallenwet 1921 over 
het jaar 1941. 
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91. Besluit van 2.5 Juli 1942 (Ned. Stct. 
1942, No. 243) tot wijziging van het Ko
ninklijk beslwt van 16 April 192.~, Staatsblad 
No. 145, tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 
29, eerste lid, der Ongevallenwet 1921, laat
stelijk gewijzigd bij besluit van 23 April 1942 
(Ned. Stct. 1942, No. 93). 

92. Besluit van 29 Juli 1942 (Ned. Stct. 
1942, No. 163) tot wijziging van het Ko
ninklijk besluit van den 2den Juni 1934, 
Staatsblad No. 301, tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld bij de artikelen 2 en 48 der Wet op de 
Rijksverzekeringsbank en de Raden van Ar
beid, Staatsblad 1933, No. 598, zooals dat be
sluit is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
den 8sten April 1936, Staatsblad No. 848. 

93. Besluit van -~ Augustus 1942 (Ned. 
Stct. 1942. No. 178), houdende wijziging van 
artikel 87b der Ongevallenwet 1921 en van 
het Koninklij k besluit van 20 Augustus 1928, 
Staatsblad No. ~36, tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, a ls be
doeld in de artikelen 87a, tweede en derde 
lid, en 87d der Ongevallenwet 1921, zooals 
dat besluit laatstelijk gewijzigd is bij besluit 
van 10 April 1941 (Ned. Stct. 1941, No. 71). 

94. Besluit van 7 Augustus 1942 (Ned. 
Stct. 1942, No. 168), houdende wijziging van 
artikel 222 der Invaliditeitswet. 

95. Besluit van 10 Augustus 1942 (Ned. 
Stct. x942, No. 2.~s) tot uitvoering van arti
kel 34 en artikel 144 der Ziektewet. 

96. Beschikking van 10 Augustus 1942 
(Ned. Stct. 1942, No. 23~) tot vaststelling 
van het formulier van de loonli jst, bedoeld 
onder II, 1, van het beslwt van 10 Augustus 
1942 (Ned. Stct. 1942, No. 23~). 

97. Besluit van 14 Augustus 1942 (Ned. 
Stct. 1942, No. 178) , houdende wijziging van 
de Invaliditeitswet. 

98. Besluit van 14 Augustus 1942 (Ned. 
Stct. 1942, No. 235) tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 28 November 1919, 
Staatsblad No. 791, zooals dat krachtens het 
Koninklijk besluit van 17 December 1938, 
Staatsblad No. 879 B , luidt. 

99. Beschikking van 14 'Augustus 1942, 
No. 3333, Afdeeling A. V., tot wijziging van 
de modellen van eeni11:e formulieren aan te 
houden ingevolge de Ongevallenwet 1921. 

IOO. Beschikking van :r4 A ugustus IQ42, 

No. 3354, Afdeeling A. V .. tot wijziging van 
het formulier der loonlijst, bedoeld in artikel 
81, eerste lid, der Land_ en Tuinbouwonge
vallenwet 1922. 

101. Besluit van 28 September 1942 
(Ned. Stct. 1942, No. 214) ter uitvoering van 
ar tikel 27, derde lid. der Kinderbijslagwet. 

102. Besluit van 10 October 1942 (Ned. 
Stct. 1942, No. 210) betreffende erkenning 
van kinderbijslagregelingen als bijzondere 
regeling in den zin van artikel .5 der Kinder
bijslagwet. 

103. Besluit van 7 November 1942 (Ned. 
Stct. 1942, No. 237) tot wijziging van artikel 
120 der Ziektewet en van artikel I van het 
Koninklijk besluit van 9 Juli 1929, Staats-
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blad No. 383, tot vaststelling van een al
gemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in artikel 120, eerste lid, der Ziektewet. 

104. Besluit van 30 November 1942 (Ned. 
Stct. 1943, No. 19) betreffende tijdelijke ver
hooging van de uitkeeringen ingevolge d e 
Kinderbijslagwet, zooals dit besluit is ge
wijzigd bij het besluit van 25 November 1943 
(Ned. Stct. 1944, No. 64), met dien verstan
de, dat ingevolge het bepaalde bij artikel 7 
van het Konin,dijk besluit van 10 Augustus 
1945, Staatsblad F 143, dit besluit te rekenen 
van 1 Januari 1945 is ingetrokken. 

105. Bt!Sluit van ? December 1942 (Ned. 
Stct. 1943, No. 20), houdende wijziging van 
het besluit van 3 November 1941 betreffende 
het bijbetalen van premiën van het m ilitair 
premiecertificaat. 

106. Besluit van 7 Januari 1943 (Ned. 
Stct. 1943, No. 6) tot wijziging van de On
gevallenwet 1921 en de Land- en Tuinbouw- 1 

ongevallenwet 1922. 
107. Besluit van 7 J anuari 1943 (Ned. 

Stct. 1943, No. 6) tot wijziging van het Loon
administratiebesluit Ongevallenwet 1921, 
Staatsblad 1930, No. 207, en het Loonadmi
nistratiebesluit Land- en Tuinbouwongeval
lenwet 1922, Staatsblad 1932, No. 208. 

108. Besluit van 18 Januari 1943 (Ned. 
Stct. 1943, No. 53) tot wijziging van het Ar
beidsbesluit 1920. 

109. Beschikking van 21 Januari 1943 tot 
uitvoering van artikel 44, tweede lid, der 
Or,gevallenwet 1921. 

uo. Beschikking van 21 Januari 1943 tot 
uitvoering van artikel 82, tweede lid, der 
Land_ en Tuinbouwongevallenwet 1922. 

III. Besluit van 23 F ebruari 1943 (Ned. 
Stct. 1943, No. 101) tot wijziging van het 
besluit van 10 Augustus 1942 (Ned. Stct. 
1942, No. 235) tot wtvoering van artikel 34 
en artikel 144 der Ziektewet. 

u2. Besluit van 23 Maart/29 April 1943 
(Ned. Stct. 1943, No. 147) tot uitvoering van 
artikel .~. tweede lid, van het besluit van 29 
September 1942 (Verordenin~nblad 1942, 
No. 109). 

113. Besluit van 14 April 1943 (Ned.Stct. 
1943, No. 77) tot herziening van het in ar
tikel 40, eerste lid, der Ongevallenwet 1921 
bedoelde tarief, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 16 December 1929, Staatsblad 
No. 534. 

1 i4. Besluit van 16 April 1943 (Ned. Stct. 
1943, No. 188) tot vaststelling van de pre
miën voor de verplichte ziekteverzekering 
van de bij de ziekenkassen van de Raden van 
Arbeid verzekerden. 

u5. Beschikking van 19 April 1943, No. 
1552, Afdeeling A. V .. betreffende vaststel
ling van den rentevoet, bedoeld in artikel 3 
van het Koninklijk besluit van 3 September 
1921, Staatsblad No. 1042. 

n6. Beschikking van 20 April 1943, No. 
1551, Afdeeling A. V., betreffend• vaststel
ling van den rentevoet, bedoeld in artikel 1 
van het Koninklijk besluit van 20 December 
1923, Staatsblad No . .5;<;3. 

117. Besluit van 28 M ei 1943 (Ned. Stct. 
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1944, No. 2) tot herziening van het in arti
kel 79, eerste lid, der Land- en Tuinbouw
ongevallenwet Hj22 bedoelde tarief, vastge
steld bij Koninklijk besluit van 28 Decem
ber 1928, Staatsblad No. 504. 

n8. Beschikking vlÎn I Juni 1943 (Ned. 
Stct. 1943, No. n8) tot vaststelling van het 
model van de loonlijst, aan te houden voor 
personen, die uitsluitend werkzaam zijn voor 
het verrichten in 'de huishouding van huise
lijke of persoonlijke diensten. 

II9. Besluit van 15 Juni 1943 (Ned. Stct. 
1943, No. 167) tot wijziging van de Kinder
bijslagwet. 

120. Besluit van 15 Juni 1943 (Ned. Stct. 
1943, No. 167) tot wijziging van het besluit 
van 22 November 1940 (Ned. Stct. 1940, No. 
238), ter uitvoering van artikel 52, derde 
lid, der Kinderbijslagwet. 

121. Beschikking van 15 Juni 1943 (Ned. 
Stct. 1943, No. 167) tot wijziging van de 
beschikking van 29 October 1940 (Ned. Stct. 
1q40, No. 212) ter uitvoering van de artike
len 51, tweede lid, en 6;1, tweede lid, der Kin
~erbijslagwet. 

122. Beschikking van 15 Juni 1943 (Ned. 
Stct. 1943, No. 167) ter uitvoering van het 
besluit van 28 Juli 1941 (Ned. Stct. 1941, No. 
175). 

123. Besluit van 29 Juni 1g4;1 (Ned. Stct. 
·1943, No. 124), houdende wi jziging van het 
Koninklijk besluit van 28 September 1920, 
Staatsblad No. 760, tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, houden
de een regeling der premiebetaling door mid
del van dagzegels, zooals dat laatstelijk ge
wijzigd is bij Koninklijk besluit van 16 Juli 
1938, Staatsblad No. 86:-i. 

124. Besluit van 2;1 Juli 1Q4'-l (Ned. Stct. 
194;1, No. 184), houdende wijziging van de 
artt. 221, 223 en .'144 der Invaliditeitswet. 

125. Beschikking van 23 Juli 1943, No. 
2813, Afdeeling A. V., betreffende de vast
stelling van de bijdrage, bedoeld in artikel 
40, eerste lid, der Ongevallenwet 1921 over 
het jaar 1942. 

126. Besluit van 21 Augustus 1943 (Ned. 
Stct. 1943, No. 181) tot wijziging van het 
Koninklijk b esluit van den 2den Juni 1934, 
Staatsblad No. 301, tot vaststelling van een 
a lgemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld bij de artikelen 2 en 48 der Wet op de 
Rijksverzekeringsbank en de Raden van Ar
beid, Staatsblad 19;1_1 , No. 598, zooals dat 
besluit laatstelijk is gewijzigd bij besluit van 
29 Juli 1942 (Ned. Stct. 1942, No. 163). 

127. Besluit van 23 Augustus 194;1 (Ned. 
~- 1943, No. 214) , houdende wijziging van 
de Ongevallenwet 1921. 

128. Besluit van 23 Augustus 194:-1 (Ned. 
Stct. 1943, No. 214), houdende wijziging van 
de LancL en Tuinbouwongevallenwet 1922. 

129. Besluit van 2;1 Augustus 1943 (Ned. 
Stct. 1943, No. 214), houdende wijziging van 
artikel 41 der Ziektewet . 

. 130. Besluit van 2:-i Augustus 194_1 (Ned. 
Stct. 1943, No. 214). houdende wijziging van 
het Koninklijk besluit van II Juni 1923, 
Staatsblad No. 258, tot vaststelling van een 
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algemeenen maatregel van bestuur, a ls be
doeld in artikel 90, derde lid, der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 19~2, laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 2 Februari 
1929, Staatsblad No. 2]. 

131. · Besluit van 25 Augustus 1943 (Ned. 
Stct. 1943, No. 222) betreffende ontheffing 
van het bepaalde in de artikelen 60 en 6r 
der Arbeidswet 1919. 

132. Besluit van 8 September 1943 (Ned. 
Stct. 1943, No. 206) tot wijziging en aanvul
ling van het Koninklijk besluit van den 13den 
Juli 1934, Staatsblad No . . 168, tot vaststel
ling van bepalinge n betreffende indienstne
ming door de Raden van Arbeid var> perso
neel op arbeidsovereenkomst. 

13.1. Besluit van II September 194.'! 
(Ned. Stct. 1943, No. 21.1) tot wijziging van 
het besluit van 6 December 1940 betreffen
de de instelling van een Bijzonder Ongeval
lenfonds. 

134. Beschikking van 13 September 194.'! 
(Ned. Stct. 194.'!, No. 182) tot wijziging van 
de beschikking van 20 September 1921 tot 
vaststelling van de lijst, bedoeld in artikel 
14, tweede lid, der Ongevallenwet 1921. 

135. Besluit van 2:, September •94.'! 
(l'fed. Stct. 1943, No. 224) tot vaststelling 
voor de toepassing van de Ongevallenwet 
192 1 en de Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922 van het dagloon ten aanzien van wacht
gelders, op wie het besluit Loonbepaling 
Werkverruiming van toepassing is. 

136. Besluit van II October 1943 (Ned. 
Stct. 1943, No. 210) betreffende een vrijen 
middag voor huispersoneel. 

137. Besluit van 2g October 1943 (Ned. 
Stct. 1943, No. 232) tot uitvoering van arti
kel 27, derde lid, der Kinderbijslagwet. 

138. Besluit van 2 November 1943 (Ned. 
Stct. 1944, No. 4;1) tot uitvoering van artikel 
9 van het besluit van 25 September 194.'! 
(Verordeningenblad 194_1, No. 92) betref
fende uitkeering van kraamgeld in gevallen, 
waarin daarop krachtens de Ziektewet geen 
aanspraak bestaat. 

139. Besluit van 2 November 194:-1 (Ned. 
Stct. 1944, No .. ~1) tot wijziging van het be
slu it van 23 Maart/29 April 1943 (Ned. Stct. 
194~, No. 147) tot uitvoering van artikel .1, 
tweede lid. van het besluit van 29 Septem
ber 1942 (Verordeni~enblad 1g42, No. 109). 

140. Besluit van 20 November 1943 (Ned. 
Stct. 1943, No. 227) tot bepaling van het 
tijdstip, waarop de besluiten van 2:1 Augus
tus 1943, houdende wijziging van de Onge
vallenwet 1g21, van de Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1g22, van artikel 41 der Ziek
tewet en van het Koninkli jk besluit van II 

Juni 192;1, Staatsblad No. 258, tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld bij artikel 90, derde lid, 
der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922, 
in werking zullen treden. 

141. Beschikking van 1 December 194;1 
ter uitvoering van artikel 2 7, tweede lid, der 
Ongevallenwet 1g21 en artikel .50, tweede 
lid, der Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922. 
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142. Beschikking van 1 Februari 1944 S. H 71 
tot wijziging van de beschikking van l De- 28 Februari x947. WET, houdende regeling; 
cember 1943 ter uitvoering van artikel 27, aangaande verbindende kracht van een 
tweede lid, der Ongevallenwet 1921 en artikel bezettingsregeling betreffende de des-
50, tweede lid, der Land- en Tuinbouwonge- tructie van vee en vleesch. 
vallenwet 1922. 

143. Beschikking van 31 Maart 1944, No. Bijl. Hand. Il 46/47, ,23. 
1022, Afdeeling A. V., betrèffende vaststel- Hand. Il 46/47, bladz. II5J-II.54. 
ling van den rentevoet, bedoeld in artikel 3 Bijl. Hand. 1 46/47, 323. 
van het Koninklijk besluit van 3 September Hand. 1 46/47, bladz. 3.53. 
1921, Staatsblad No. 1042. Wij WILHELMINA,enz .... doen te weten: 

144. Beschikking van 31 Maart 1944, Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
No. 1023, Afdeeling A. V., betreffende vast- dat het noodzakelijk is een -regeling te tref-
stelling van den rentevoet, bedoeld in artikel fen aangaande de verbindende kracht van 
1 van het Koninklijk besluit van 20 Decem- een bezettingsregeling betreffende de des-
her 1923, Staatsblad No. _,;53. tructie van vee en vleesch, te weten het 

145. Besluit van 14 Juni 1944 (Ned. Stct. Destructiebesluit 1942; 
1944, No. n6) tot wijziging van het Tarief- Zoo is het,datWij,den Raad vanState,enz. 
besluit V.O.V" zooals dat laatstelijk gewij- Art. 1. Het besluit van de Secretarissen-
zigd werd bij Koninklijk besluit van 23 Mei Generaal van de Departementen van Sociale 
1939, Staatsblad No. 850. Zaken en van Landbouw en Visscherij van 

146. Besluit van 17 Juni 1944 (Ned. Stct. 2 Januari 1942 (Nederlandsche Staatscou-
1944, No. 166) tot aanvulling van het Ko- rant van 10 Maart 1942, no. 48) tot regeling 
ninklijk besluit van 13 Juli 1934, Staatsblad van de destructie van vee, vleesch en vleesch-
No. 368, tot vaststelling van bepalingen be- waren (Destructiebesluit 1942) wordt, met 
treffende indienstneming door de Raden van opheffing van de voorloopige schorsing in-
Arbeid '\van personeel op arbeidsovereen- gevolge artikel 15, eerste lid, van het Be-
komst. sluit bezettingsmaatregelen (Staatsblad no. 

147. Besluit van 26 Juni 1944 (Ned. Stct. E 93), v-0orloopig gehandhaafd, met dien 
1944, No. 123) tot wijziging van het Konink- verstande, dat 
lijk besluit van 9 April 10~8, Staatsblad No. a. in artikel 1 vervallen de woorden: 
881, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk; be- ,,de dieren, die op grond van het besluit 
sluit van 8 Juni 1939, Staatsblad No. 885, van den Secretaris-Generaal van het Depar-
tot vaststelling van een regeling voor de tement van Sociale Zaken van 6 Augustus 
toekenning van belooningen wegens het af- 1941 (Nederlandsche Staatscourant no. 151) 

_sluiten van verzekeringen en het innen van moeten worden onbruikbaar gemaakt voor 
premiën aan de agenten der vrijwillige ou- voedsel voor mensch 'of dier,"; 
derdomsverzekering. b. in artikel 29 vervallen de woorden: 

148. Beschikking van 27 Juli 1944, No. ,,door den ~ecretaris-Generaal van het De-
,22 q, Afdeeling A. V., betreffende de vast- partem'ent van Sociale Zaken. onderschei-
stelling van de bijdrage, bedoeld in artikel denlijk van het Departement van Landbouw 
40, eerste lid, der Ongevallen.wet 1921 over en Visscherij,"; 
het jaar 1943. c . na artikel 8 wordt ingevoegd een nieuw 

149. Beschikking van 13 October 1944 artikel Ba, luidende: 
(Ned. Stct. 1044, No. 205) betreffende de Art. Ba. ,,1. Van een beslissing, genomen. 
waardeberekening van Fondsen, met dien ingevolge artikel 4, 6 of 7, kunnen de ver-
verstande, dat de handhaving van deze be- zoekende of belanghebbende destructie-on-
schikking geschiedt tot en met 30 Novem- dernemingen en lichamen bij Ons in beroep 
her 1946. - komen binnen dertig dagen, nadat de mede-

150. Besluit van q November 1944 deeling dezer beslissing aan hen is verzon-
(Ned. Stct. 1944, No. 226) tot uitvoering van den. dan wel - indien de beslissing aan de 
artikel 27, derde lid, der Kinderbijslagwet. belanghebbende onderneming of het lichaam 

151. Besluit van q November 1944 (Ned. niet is medegedeeld - binnen dertig dagen, 
Stct. 194<. No. 24) tot wijziging van het be- nadat deze beslissing hun bekend kon zijn. 
sluit No. 159/1941 betreffende tijdelijke ver- 2. Onze beslissing wordt, den Raad van 
hooging van bepaalde sociale verzekerinr,-s- State (afdeeling geschillen van bestum) ge_ 
rente n met een bijzonderen toeslag, van het boord, bij een met rede nen omkleed besluit 
besluit No. 1oq/1942 tot wijziging der Ziek- genomen. 
tewet en van het besluit No. 92/1943 betref- .'!. Wanneer beroep wordt ingesteld tegen 
fende uitkeering van kraamgeld in gevallen, een beslissing, genomen ingevolge artikel 4 
waarin daarop krachtens de Ziektewet geen of artikel 6, eerste lid, en dientengevolge de 
aanspraak bestaat}..zooals die besluiten ge- betrokken destructor alsnog wordt toegela-
wijzigd werden bij besluit No. 121/194_~. ten, dan wel de intrekking eener toelating 

1_,;2. Besluit van 28 December 1944 (Ned. wordt vernietigd, wordt de destructor geacht 
Stct. 194.,;, No. 14) betreffende erkenning te zijn toegelaten ingevolge artikel 2, tweede 
van kinderbijslagregelingen als bijzondere lid. 
regeling in den zin van artikel S der Kinder- 4. Wanneer beroep wordt ingesteld tegen 
bijslagwet. een beslissing ingevolge artikel 7 en deze be

slissing door Ons wordt vernietigd, wordt op-
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nieuw een beslissing ingevolge artikel 7 ge
nomen met inachtneming van Onze beslis
sing."; 

d. na artikel 9 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 9a, luidende: 

Art. ga. .,1. Van een beslissin_g, genomen 
ingevolge artikel 9, tweede lid. kunnen de 
partijen tusschen welke het betreffende con
tract is afgesloten, bij Ons in beroep komen. 
Artikel Sa, eerste en tweede lid, vinden te 
dien aanzien overeenkomstige toepassing. 

2. Indien Wij in beroep een beslissing, 
houdende weigering of intrekking van goed
keuring van een contract, vernietigen, wordt 
opnieuw een b~lissing ingevolge artikel 9, 
tweede lid, genomen met inachtneming van 
Onze beslissing." . • 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den 28sten 

Februari 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W . DREES. 

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

De Min. van Justitie, J. H. v. MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 21 Maart 1947.) 

S.H 72 

28 Februari 1947. WET tot vaststelling van 
het Achtste Hoofdstuk A der Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1947 (De
partement van Oorlog). 

Bijl. Hand. II 46/47, 100. 
Hand. II 46/47, bladz. 449-475, 495-516. 
Bijl. Hand. 1 46/47, 100. 
Hand. 1 46/47, öladz. 323-351, 353-359. 

Titel A. Gewone dienst. 
A. Departement f 5,655,430 
B. Mil. uitgaven f 222,454,420 
C. Overige uitga
ven, tot het hoofd-
stuk behoorende-. f 497,500 

Titel B. 

S. H 73 

f 228,607,350 
Buitengewone dienst f 417,162,600 

Geheele dienst f 645,769,950 

• 

28 Februari 1947. WET tot toekenning van 
een uitkeering in eens aan gepension
necrden. 

Bijl. Hand. II 46/47, 310. 
Hand. Il 46/47, bladz. 1099-1107, IIIO-

i116: 
Bijl. Hand. 1 46/47, 310. 
Hand. 1 46/47, bladz. 353. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is een uitkeering inoeens 
toe te kennen aan hen, die zijn gepension
neerd ingevolge de Pensioenwet 1922 (Staats-

1947 

blad No. 240), het Reglement voorloopige 
pensionneering onderwijzers, de P ensioen
wet voor de zeemacht (Staatsblad 1922 No. 
65), de Pensioenwet voor het personeel der 
Koninklijke ·Marinereserve (Staatsblad 1923 
No. 355), de Pensioenwet voor cfe landmacht 
(Staatsblad 1q22, No. 66), de P ensioenwet 
voor het reservepersoneel der landmacht 
(Staatsblad 1923, No. _156), de Militaire 
Weduwenwet 1922, de Wet van 2 Juli 192:1 
(Staatsblad No. 326), de Pensioenwet voor 
de vrijwilligers bij den landstorm, de Wet 
van 21 November 1924 (Staatsblad No. 522), 
de Pensioenwet voor de Spoorwegambtena
ren 19~5, alsmede de pensioenregelingen, 
welke door vorengenoemde wetten zijn ver
vangen, zoomede aan de kerkelijke bedie
naren en predikantsweduwen, die een rijks
pensioen genieten; 

Zoo is het,datWij,den Raad vanState,enz. 
Art. 1. Waar in deze wet sprake is van 

pensioen, wordt daaronder mede verstaan 
voorloopig pensioen, tijdelijk pensioen en 
schadeloosstelling wegens derving van pen
sioen of van een hooger pensioen. 

2. Aan een persoon, die op of na 5 Mei 
1945 een pensioen geniet of gaat genieten, 
toegekend ingevolge de Pensioenwet 1922 
(Staatsblad No. 240), het Reglement voor
loopige pensionneering onderwijzers, de Pen
sioenwet voor de zeemacht (Staatsblad 1922 
No. 65), de P ensioenwet voor het personeel 
der Koninklijke Marinereserve (Staatsblad 
192:1 No. 35_,;), de Pensioenwet voor de land
macht (Staatsblad 1922 No. 66), de Pen
sioenwet voor het reserve-personeel der 
landmacht (Staatsblad 1q2_1 No. 356), de 
Militaire Weduwenwet 1922, de Wet van 2 
Juli 192:1 (Staatsblad No . . 1 26), de Pensioen
wet voor de vrijwilligers bij den landstorm, 
de Wet van 21 November 1q24 (Staatsblad 
No. 522), de Pensioenwet voor de Spoorweg_ 
ambtenaren 1925, alsmede de pensioenrege
lingen, welke dol:>r vorengenoemde wetten 
zijn vervangen, wordt over de jaren 1945 en 
1946 een uitkeering in eens toegekend. 

Een gelijke uitkeering wordt toegekend 
aan de kerkelijke bedienaren en predikants
weduwen, die op of na 5 Mei 1945 als zoo
danig een rijkspensioen genieten of gaan ge
nieten. 

Deze uitkeering bedtaagt voor iederen 
rechthebbende over elk der jaren 194_,; en 
1946 een vierde gedeelte van het pensioen, 
waarop over elk dier jaren aanspraak be
staat, met dien verstande, dat zij over elk 
dier jaren in totaal niet overschrijdt het be
drag van f _,;oo. 

De uitkeering blijft achterwege, wanneer 
een pensioen in verband met het leven in 
concubinaat gedurende het jaar 1945 of het 
jaar 1946 niet betaalbaar is. 

3. Bij de vaststelling en uitbetaling van 
de uitkeering blijven buiten toepassing de 
bepalinl);en betreffende cumulatiebeperking 
bij gelijktijdig genot van pensioen met in
komsten uit arbeid of bedrijf, van pensioen 
met wachtgeld en van pensioen met onge
vallenrente. 
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De uitkeering is alleen vatbaar voor in
houding, beslag of korting ter verrekening 
van te veel uitbetaald pensioen of van ver
leend of toegezegd consumentencrediet. 
Daarbij blijven de beperkinge n, bedoeld in 
de artikelen II9 en 120 der ambtenarenwet 
1929 (Staatsblad no. 530), buiten toepas
sing, 

De betaling van de uitkeering aan den ge
machtigde voor de inning van het pensioen 
bevrijdt den schuldenaar. 

4. De uitbetaling van de uitkeering ge
schiedt door het orgaan, dat met de uitbeta
ling van het pensioen is belast. Zij komt ten 
laste van Hoofdstuk II, H oofdstuk V, Hoofd
stuk VI, Hpofdstuk VII B, Hoofdstuk VIII 
A, Hoofdstuk VIII B en Hoofdstuk IX B der 
Rijksbegrooting al naar gelang de belang
hebbende pensioen geniet ten laste van de 
Hooge Colleges van Staat, van het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds, van het Ministerie 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
van het Ministerie van Financiën, van het 
Ministerie van Oorlog, van het Ministerie 
van Marine, of van het Spoorwegpensioen
fonds. 

5. Den Raad van State gehoord, kunnen 
Wij deze wet van toepassing verklaren op 
andere groepen van gepensionneerden. 

6. Ons besluit van 26 April 1945 (Staats
blad No. F 62) vervalt. Hetgeen op grond 
van genoemd besluit is uitgekeerd, wordt in 
mindering gebracht op de uitkeering krach
tens deze wet. 

7. Onze betrokken Minister stelt in over
leg met Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken het tijdstip vast, waarop de uitkeering 
betaalbaar wordt gesteld. 

8. Deze wet treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van de 
dagteekening van het Staatsblad, waarin zij 
is geplaatst. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den 28sten 

Februari 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 

De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Minister van Marine, 
J. J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

De Min. van Oorlog, A. H . J. L. FIEVEZ. 

De Min. van Verkeer, H. Vos. 
(Uitgeg. II Maart I947.) 

S. H 74 

28 Februari I947• WET, houdende vast
stelling van het Achtste Hoofdstuk B 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1947 (Departement'van Marine). 

Bijl. Hand. II 46/47, 300. 
Hand. Tl 46147, blad:e. 5I6-523, 525- 535. 
Bijl. Hand. I 46/47, 300. 
Hand. I 46/4 7, bladz. 363-372. 

Titel A. Gewone dienst. 
A. Departement f 3,334,687 
B. Mil uitgaven f 292,001,171 
C. Niet-militaire 

uitgaven . f 7,071,362 
D . Overige uitga
ven, tothethoofd-
stuk behoorende . f 400,000 

110' 

f 302,807,220 
Titel B. Buitengewone dienst f 72 1200,000 

Geheele dienst f 375,007,220 

S. H 75 
I Maart .~9f7• BESLUIT lot hernieuwde 

aanwtJzmg overeenkomstig artikel 157 
der hooger-onderwijswet van de afdee
ling gymnasium van het Nederlandsch 

· Lyceum te 's-Gravenhage, uitgaande 
van de Vereeniging "Het Nederlandsch 
Lyceum", gevestigd aldaar. 

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

Onderwijs, Kunste n en Wetenschappen van 
4 December 1946, No. 25393 III, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar On
derwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien het besluit van den wnd. Secreta
ris-Generaal van het Departement van On
denvijs, Kunsten en Wetenschappen van 4 
September 1940, No. 59 O.K.W.; 

Den Raad van State gehoord (advies van, 
4 Februari 1947, No. 18); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van.24 Februari 1947, No. 
2662, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Januari 1947 de afdee

ling gymnasium van het N ederlandsch Ly
ceum te 's-Gravenhage, uitgaande van de 
Vereeniging "Het Nederlandsch Lyceum", 
gevestigd aldaar, opnieuw voor een tijdvak 
van zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, 
met inachtneming der desbetreffende wet
telijke voorschriften, aan haar leerlingen, die 
het onderwijs tot aan het einde hebben bij
gewoond, een getuigschrift van bekwaamheid 
tot universitaire studiën af te geven, dat-met 
het getuigschrift, in artikel II der hooger
onderwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

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

Soestdijk, den 1sten Maart 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 2I Maart I947,) 
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S. H 76 

z Maart z947. BESLUIT, houdende ont
slag en benoeming van Alternate Go
vemor bij het Internationale Monetaire 
Fonds en bij de Internationale Bank 
voor herstel en ontwikkeling. 

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

Financiën, van Buitenlandsche Zaken en van 
Overzeesche Gebiedsdeelen van 21 Februari 
1947, Generale Thesaurie, Afdeeling Buiten
landsch Betalingsverkeer no. 132; 

Gelet op art. 1 van de wet van 20 C:,ecem
ber 1945, houdende goedkeuring tot 1oetre
ding tot de overeenkomsten van Bretton 
Woods (Staatsblad No. F 318), in verband 
met article XII, section 2 a van de Articles 
of Agreement of the International Monetary 
Fund en article V, section 2 a van de Arti
cles of Agreement of the International Bank 
for Reconstruction and Development; 

Gezien Ons Besluit van 1 Maart 1946 
(Staatsblad No. G 39); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I 1. aan Prof. Mr. A. M. de Jong in ver

band met zijn benoeming tot directeur-secre
taris van De Nederlandsche Bank N.V., op 
zijn verzoek eervol ontslag te verleenen uit 
zijn functies van Alternate Governor bij het 
Internationale Monetaire Fonds en bij de 
Internationale Bank voor herstel en ontwik
keling, onder dankbetuiging voor de dien
sten door hem in deze functies bewezen; 

2. te benoemen tot Alternate Góvernor 
bij '1et Internationale Monetaire Fonds en 
bij de Internationale Bank voor herstel en 
ontwikkeling, den heer Dr. M. W. Holtrop, 
President van De Nederlandsche Bank N.V. 
te Amsterdam; 1 

3. te bepalen, dat dit besluit in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit Besluit. 

Soestdijk, den 1sten Maart 1947. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Buiten]. z., W. VAN BOETZELAER. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., J. A. JONKMAN, 

(Uitgeg. 18 Maart 1947.) 

S. H 77 
z Maart 1947. BESLUIT, bepalende de 

bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 13 Augustus 1946 te Londen tusschen 
de Nederlandsche en Brits.che Regee
ringen gesloten Overeenkomst betref
fende bepaalde luchtdiensten, met bij
lagen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de op 13 Augustus 1946 te Londen 

tusschen de Nederlandsche en Britsche Re
geeringen gesloten Overeenkomst betreffen
de bepaalde luchtdiensten, met bijlagen, van 

• 
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welke stukken een afdruk bij dit besluit is 
gevoegd;l 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 24 Februari 1947, 
Kabinet en Protocol, No. 1 S452; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde Overeenkomst, met bij

lagen, te doen bekendmaken door de plaat-
sing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast met de uit
voering van hetgeen te dezen wordt ver
eischt. 

Soestdijk, den 1sten Maart 1947_ 
• WILHELMINA. 

De Min. v. Buiten]. z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uit~g. 1 April 1947.) 

Ver t a 1 ing. 

Overeenkomst tusschen de R-0geerlng van 
het Vereeulgd J(onJnkrljk en de Nederland

sche ltegeerlng betreffende Bepaalde 
Luchtdiensten. 

De Nederlahdsche Regeering en de Regee
ring van het Vereenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland, 

wenschende een Overeenkomst te sluiten 
met het doel, zoo spoedig mogelijk bepaalde 
luchtdiensten naar, in en over Britsch en 
Nederlandsch grondgebied in te stellen, 

hebben tot dat doel gevolmachtigden be
noemd, die, daartoe behoorlijk gemachtigd, 
het volgende zijn overeengekomen: 

Art. 1. Elke overeenkomstsluitende partij 
verleent aan de andere overeenkomstsluiten
de partij de rechten, vermeld in de Bijlage 
behoorende bij deze Overeenkomst, met het 
doel de daarin omschreven luchtdiensten 
(hierna te noemen ,,de overeengekomen dien
sten") in te ~ellen. De overeengekomen 
diensten kunnen onmiddellijk worden . ge
opend dan wel op een later tijdstip, naar ver
kiezing van de overeenkomstsluitende partij. 
waaraan de rechten zijn verleend. 

Art. 2. 1. Elk van de overeengekomen 
diensten kan in exploitatie worden genomen, 

• zoodra de overeenkomstsluitende partij, 
waaraan de rechten zijn verleend, een of 
meer luchtvaartmaatschappijen voor de aan
gegeven route of routes heeft aangewezen, 
en de overeenkomstsluitende partij, die de 
rechten verleent, is, behoudens het bepaalde 
in lid 2 van dit artikel en in artikel 6, ver
plicht onverwijld aan de betreffende lucht
vaartmaatschappij ( en) de passende exploi
tatievergunning te verleenen. 

2. Van de aangewewzen luchtvaa,trnaat
schappij(en) kan worden verlangd, dat zij 
ten genoegen van de bevoegde luchtvaart
autoriteiten van de overeenkómstsluitende 
partij, die de rechten verleent, aantoont (aan
toonen), dat zij in staat is (zijn) de bepa-

1 De Engelsche tekst van het verdrag en 
de bijlagen is, niet opgenomen. (Red.). 
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lingen na te komen, welke worden gesteld 
op · grond van de wetten en voorschriften, 
welke gewoonlijk door die autoriteiten met 
betrekking tot de exploitatie van commer
cieele luchtvaartmaatschappijen worden ge
steld. 

Art. 3. 1. De kosten voor het gebruik 
van luchthavens en andere faciliteiten, welke 
elke der ove~eenkomstsluitende partijen in 
rekening kan brengen of doen brengen aan 
de aangewezen luchtvaartmaatschappij (en) 
van de andere overeenkomstsluitende partij, 
mogen niet hooger zijn dan die, welke voor 
het gebruik van zoodanige luchthavens en 
faciliteiten zouden worden betaald door haar 
nationale luchtvaartuigen, in gloPruik op ge
lijksoortige internationale diensten. 

2. Ten aanzien van motorbrandstof, 
smeerolie en reservedeelen, ingevoerd in of 
aan boord van luchtvaartuigen 'genomen op 
het grondgebied van een der overeenkomst-· 
sluitende partijen door of namens de door de 
andere verdragsluitende partij aangewezen 
luchtvaartmaatschappij (en) en uitsluitend 
bestemd om te worden gebruikt door de 
luchtvaartuigen van deze aangewezen lucht
vaartmaatschappij (en) wordt, voor wat be
treft douanerechten, inspectiekosten of an
dere rechten, geheven door eerstgenoemde 
overeenkomstsluitende partij, een behande
ling toegepast, welke niet ongunstiger is dan 
die, toegestaan aan de nationale luchtvaart
maatschappijen, welke zich bezig houden met 
internationaal luchtvervoer of aan de lucht
vaartmaatschappij van de meest begunstigde 
natie. 

3. Luchtvaartuigen, welke gebezigd wor
den op de overeengekomen dtensten e~ voor
raden aan motorbrandstof, smeerolie, re
servedeelen, normale uitrustingsstukken en 
proviand, welke aan boord van de lucht
vaartuigen van de aangewezen luchtvaart
maatschappij (en) van een overeenkomst
sluitende partij blijven, zijn .ep het grondge
bied van dè andere overeenkomstsluitende 
partij vrijgesteld van douanerechten, inspec
tiekosten of soortgelijke rechten of kosten, 
zelfs indien zoodanige voorraden door deze 
luchtvaartuigen bij vluchten binnen dat 
grondgebied worden verbruikt. De onder vo
renbedoelde vrijstelling vallende goederen 
mogen slechts worden gelost met toestem
ming van de douaneautoriteiten van de an
de re overeenkomstsluitende partij. De ge
loste goederen, die weer zullen moeten wor
den uitgevoerd, zullen tot aan den weder
uitvoer onder toezicht van de douane blijven. 

Art. 4. Geldige bewijzen van luchtwaar
digheid en van geschiktheid, uitgereikt of 
geldig verklaard door een overeenkomstslui
tende partij, worden voor wat de exploitatie 
van de overeengekomen diensten betreft, 
door de andere overeenkomstsluitende 
partij erkend. Elke overeenkomstsluitende 
partij behoudt zich echter het recht voor, 
voor vluchten boven zijn eigen grondgebied 
de erkenning van bewijzen van geschiktheid, 
door een anderen Staat uitgereikt aan zijn 

,e igen onderdanen, te weigeren. 
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Art. 5. r. De wetten en voorschriften 
van een overeenkomstsluitende partij, be
treffende het binnenkomen in of vertrek uit 
haar grondgebied door luchtvaartuigen, ge
bezigd in de internationale luchtvaart of 
betreffende de exploitatie van en het v liegen 
met zoodanige luchtvaartuigen tijdens het 
verblijf binnen haar grondgebied, zijn van 
toepassing op luchtvaarttuigen van de aan
gewezen luchtvaartmaatschappij (en) van de 
andere overeenkomstsluitende partij. 

2. De wetten en voorsèhriften van een 
overeenkomstsluitende partij, betreffende 
het binnen komen in of vertrek uit haar 
grondgebied van passagiers, bemanningen of 
lading van luchtvaartuigen (zooals voor
schriften betreffende binnenkomst, het in
en uitklaren, immigratie, paspoorten, douane 
en quarantaine) zijn van toepassing op de 
passagiers, bemanningen of lading van de 
luchtvaartuigen van de aangewezen lucht
vaartmaatschappij (en) van de andere over
eenkomstsluitende partij gedurende het ver
blijf binnen het grondgebied van de eerste 
overeenkomstsluitende partij. 

Art. 6. Elke overeenkomstsluitende par-' 
tij behoudt zich het recht voor, de rechten, 
vermeld in de bijlage, behoorende bij deze 
Overeenkomst, niet te verleenen of in te 
trekken in elk geval, waarin•niet tot haar ge
noegen is gebleken, dat het overwegende e i
gendomsrecht en de daadwerkelijke leiding 
van de aangewezen luchtvaartmaatschap
pij ( en) van de andere overeenkomstsluiten
de partij berusten bij onderdanen van een 
der beide overeenkomstsluitende partijen, 
dan wel in geval de aangewezen luchtvaart
maatschappij (en) in gebreke blijft (blijven) 
de wetten en voorschriften, bedoeld in artikel 
s, na te komen of anderszins de voorwaar
den te vervullen, waaronder de rechten in 
overeenstemming met deze Overeenkomst 
worden verleend. 

Art. 7. Deze Overeenkomst zal worden 
geregistreerd bij de Voorloopige Internatio
nale Burgerlijke Luchtvaart Organisatie, op
gericht ingevolge de Tijdelijke Overeenkomst 
inzake de Internationale Burgerlijke Lucht
vaart, onderteekend te Chicago op 7 Decem
ber 1944. 

Art. 8. Indien een van de overeenkomst
sluitende partiien het wenschelijk acht eeni
ge bepaling van de bijlage behoorende bij 
deze Overeenkomst te w~jzige n kan zooda
nige wijziging worden aangebracht door 
rechtstreeksch tot overeenstemming leidend 
overleg tusschen de bevoegde luchtvaart
autoriteiten van de overeenkomstsluitende 
partijen. 

Art. 9. Geschillen tusschen de overeen
komstsluitende partijen,· betreffende de uit
legging-of toepassing van deze Overeenkomst 
of van de daarbij behoorende Bijlage, zullen 
in overeenstemming met de bepalingen van 
Artikel 111, sectie 6 (8), van de Tijdelijke 
Overeenkomst inzake de I nternationale Bur
gerlijke Luchtvaart, onderteekend te Chica
go op 7 December ,944, ter beslissing wor
den voorgelegd aan den Tijdelijken Raad, 

..,, 
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tenzij de overeenkomstsluitende partijen 
overeenkomen, het geschil te regelen door 
tusschenkomst van een in onderling overleg 
tusschen de overeenkomstsluitende partijen 
samengesteld Scheidsgerecht, dan wel door 
tusschenkomst van eenige ander persoon of 
orgaan. De overeenkomstsluitende partijen 
verbinden zich, zich te houden aan de gege
ven beslissing. 

Art. m. Indien een algemeen multilate
raal luchtvaartverdrag, dat door beide over
eenkomstsluitende partijen wordt aanvaard, 
van kracht wordt, zal deze Overeenkomst met 
de bepalingen van zoodanig verdrag in 
overeenstemming worden gebracht. 

Art. II. Elk der overeenkomstsluitende 
partijen kan te allen tijde aan de andere me
dedeeling doen van haar wensch deze Over
eenkomst te beëindigen. Een zoodanige me
dedeeling zal tegelijkertijd worden gezonden 
aan de Voorloopige Internationale Burger
l ijke Luchtvaart Organisatie. Indien een zoo
danige mededeeling wordt p,edaan, zal deze 
Overeenkomst ophouden te bestaan twaalf 
maanden na het tijdstip waarop de mededee
ling door de andere overeenkomstsluitende 
partij werd ontvangen, tenzij de mededeeling 
van opzegging in onderling overleg wordt in
getrokken voordat die termijn is verstrek~n. 
Indien van de ontvangst van de mededeehng 
door de andere overeenkomstsluitende partij 
geen bevestiging wordt ontvangen, wordt de 
mededeeling geacht te zijn ontvangen veer
tien dagen na de ontvangst van de mededee
ling door de Voorloopige Internationale Bur
gerlijke Luchtvaart Organisatie. 

Art. 12. Deze Overeenkomst treedt in 
werking op den dag harer onderteekening. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteeken
de gevolmachtigden, daartoe behoorlijk ge
machtigd door hunne onderscheidene Regee
ringen deze Overeenkomst hebben ondertee
ken e~ van hun zegel(s) hebben voorzien. 

Gedaan, den 13den Augustus negentien 
honderd zes en veertig in tweevoud te Lon
den in de Nederlandsche en Engelsche taal, 
welke beide teksten gelijkelijk authentiek 
.zullen zijn. 

(L.S.) 
(L.S.) 

WINSTER. 
E. MICHIELS VAN 

VERDUYNEN. 

BIJLAGE. 

x. De luchtvaartmaatschappijen, aange
wezen door de Regeering van het Vereenigd 
Koninkrijk voor de exploitatie van de lucht
diensten op de routes, genoemd in de Tabel
len I en III, behoorende bij deze Bijlage zul
len voorloopig zijn: 

a. British Overseas Aairways Corporation 
voor de routes x, 2 en ., van Tabel I en voor 
de routes x en 2 van Tabel III. 

b. British West Indian Airways, voor de 
route 4 van Tabel I en de routes J en 4 van 
'Tabel III. 

2. De luchtvaartmaatschappij(en), aan
gewezen door de Nederlandsche Regeering 
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voor de exploitatie van de diensten op de 
routes, genoemd in de Tabellen II en IV, be
hoorende bij deze bijlage, zullen voorloopig 
zijn de Koninklijke Luchtvaart Maatschap
pij voor Nederland en Koloniën N.V. 
(K.L.M.) en later de Koninklijke Luchtvaart 
Maatschappij voor Nederland en Koloniën 
N.V. (K.L.M.) en de Koninklijke Neder
landsch-Indische Luchtvaart-Maartschappij 
(K.N.I.L.M.). 

3. Voor de exploitatie van luchtdiensten 
op de routes, genoemd in de Tabellen I en 
III. zal aan de aangewezen Britsche lucht
vaartmaatschappijen. genoemd in paragraaf 
x, hierboven, op Nederlandsch grondgebied 
worden verleend het recht van overvliegen 
en van landingen voor niet-commercieele 
doeleinden alsook het recht, in internationaal 
verkeer passagiers, vracht en post op te ne
men en af te zetten, als hierna bepaald, en 
het recht tot het gebruik op de genoemde 
routes van luchtvaartterreinen en bijkomsti
ge facilite iten, bestemd voor internationaal 
verkeer. 

4. Voor de exploitatie van luc htdiensten 
op de route(s), genoemd in de Tabellen II en 
IV, zal aan de aangewezen Nederlandsche 
luchtvaartmaatschappij (en), genoemd in pa_ 
ragraaf 2, hierboven, op Britsch grondge
bied worden verleend het recht van overvlie
gen en van landingen voor niet-commercieele 
doeleinden alsook het recht om in internatio
naal verkeer passagiers, vracht en post op te 
nemen en af te zetten, als hierna b epaald , 
en het recht tot het gebruik op de genoemde 
routes van luchtvaartterrei,nen en bijkomsti
ge faciliteiten, bestemd voor internationaal 
verkeer. 

5. a. De aangewezen luchtvaartmaat
schappijen van het Vereenigd K oninkrijk 
zijn gerechtigd in plaatsen op Nederlandsch 
grondgebied, genoemd in de Tabellen I en 
III, lading af te zetten en op te nemen, op
genomen in of bestemd voor plaatsen op 
Britsch grondgebied, en daarenboven in de 
plaatsen, genoemd in Tabel III, de verdere 
lading, in deze Tabel genoemd, volgens de 
daarin vermelde voorwaarden . 

b. De aangewezen Nederlandsche lucht
vaartmaatschaooii ( en) is (zijn) gerechtigd, 
in olaatsen op Britsch grondgebied, genoemd 
in de Tabellen II en IV, lading af te zetten 
en op te nemen, opgenomen in of bestemd 
voor plaatsen op Nederlandsch grondgebied 
en daarenboven in de plaatsen, genoemd in 
Tabel IV; de verdere lading, in deze Tabel 
genoemd, volgens de daarin vermelde voor
waarden. 

c. De luchtvervoersgelegenheid, geboden 
door de aangewezen luchtvaartmaatschap
pijen van Nederland en van het Vereenigd 
Koninkrijk moet nauw verband houden met 
de behoeften van het publiek aan zoodanig 
vervoer. 

d. De luchtvaartmaatschappijen, genoemd 
in paragraaf 1 en 2 hierboven, zullen met 
elkaar in overleg treden met de bedoeling 
tot overeenstemming te geraken betreffende 
de frequentie van de te exploiteeren diensten; 

8 
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bij dat overleg zullen in acht worden geno
men de beginselen, vervat in punt c van deze 
paragraaf. In l!eval geen overeenstemming 
word t bereikt, wordt de aangelegenheid 
voorgelegd aan de overeenkomstsluitende 
partijen, die zullen trachten, overeenstem
ming te bereiken. 

e. Teneinde aan onverwachte behoeften 
van tijdelijken aard aan vervoersgelegénheid 
tegemoet te komen, kunnen de luchtvaart
maatschappijen, genoemd in paragraaf 1 en 2 

hierboven, onderling zoodanige tijdelijke 
verhoogingen van de frequentie overeenko
men, a ls noodig zijn om aan de behoeften 
aan vervoersgelegenheid tegemoet te komen. 

f. De bepalingen van de punten d en e 
zijn niet van toepassing in de gevallen, waar
in de aangewezen luchtvaartmaatschappij 
var. een overeenkomstsluitende partij een 
route exploiteert welke niet bediend wordt 
door de aangewezen luchtvaartmaatschap
pijen van de ande re overeenkomstsluitende 
partij. 

6. Voor zoover de luchtvaartmaatschap
pij van een overeenkomstsluitende partij niet 
haar volledig aandeel in de op grond van 
punt d van paragraaf s overeengekomen fre
quentie wenscht te exploiteeren, kan die 
luchtvaartmaatschappij met de luchtvaart
maatschappij van de andere overeenkomst
sluitende partij regelen. dat deze met in
achtneming van de bepalingen en voorwaar
den tusschen hen overeengekomen en goed
gekeurd door de betreffende overeenkomst
sluitende partijen, meer diensten mag ex
ploiteeren, mits achter de totale frequentie 
niet grooter zal zijn, dan die, welke overeen
gekomen is op grond van punt d van para
graaf .5• Een voorwaarde van elke zoodanige 
regeling dient mede te zijn, dat, indien de 
eerstbedoelde luchtvaartmaatschappij te 
eeniger tijd zou besluiten de exploitatie te 
beginnen of de frequentie van haar diensten 
binnen d e grenzen van haar overeengeko
men aandeel te verhoogen, de andere lucht
vaartmaatschappij dienovereenkomstig ee
nige of elle aanvullende diensten, welke zij 
exploiteerde, zal staken. 

7. Beide overeenkomstsluitende partijen 
gaan uit v an de opvatting, dat de diensten 
van haar aangewezen luchtvaartmaatschap
pijen als eerste doel behouden het verschaf
fen van een vervoerscapaciteit, welke alles
zins voldoet aan de behoeften aan vervoers
gelegenheid tusschen het land, hetwelk de 
luchtvaartmaatschappij heeft aangewezen en 
het land van de uiteindelijke bestemming 
van het verkeer. Het recht van de lucht
vaartmaatschappij ( en) van elk van de twee 
partijen onder respectievelijk Tabel 111 en 
IV om bij zoodanige diensten internationale 
lading op te nemen of af te zetten bestemd 
voor of afkomstig van derde landen op een 
punt of oo ounten van de routes genoemd in 
de Tabellen van deze Bijlage, wordt toege
past in overeenstemming met de algemeene 
beginselen van een ordelijke ontwikkeling" 
welke beide Regeeringen onderschrijven en 
is onderworpen aan het a lgemeene beginsel 
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dat de vervoerscapaciteit verband moet hou
den: 

a. met de behoefte aan vervoersgelegen
heid tusschen het land van herkomst en de 
landen van bestemming; 

b. met de eischen, welke de exploi tatie 
van doorgaande luchtlijnen stelt en 

c. met de behoefte aan vervoersgelegen
heid van de gebieden waarover de luchtlijn 
voert nadat rekening is gehouden met de 
plaatselijke en regionale diensten. 

8.- a. De door de in deze Bijlage ge
noemde luchtvaartmaatschappijen te heffen 
tarieven worden in eersten aanleg tusschen 
haar overeengekomen, onder raadpleging 
van andere luchtvaartmaatschappijen, welke 
op de betreffende routes of eenig gedeelte 
daarvan diensten exploiteeren. De a ldus 
overeengekomen tarieven zullen onderwor
pen worden aan de goedkeuring van de be
treffende overeenkomstsluitende partijen. I n 
geval van meeningsverschil tusschen de 
luchtvaartmaatschappijen zullen de overeen
komstsluitende oartijen zelf trachten over
eenstemming te bereiken. 

b. De in overeenstemming met punt a 
hierboven overeen te komen tarieven zullen 
op een redelijk oei! worden vastgesteld; bij 
de vaststelling daarvan zal behoorlijk reke
ning worden gehouden met alle terzake die
nende factoren, daaronder begrpen econo
mische exploitatie, redelijke winst, verschil
len in hoedanigheid van de diensten (daar
onder begrepen maatstaven voor snelheid en 
accomodatie) en de tarieven geheven door 
andere exploitanten op de route. 

TABEL I. 

Brltsche routes met eindpunt op 
N e1lerlandsch grondgebied. 

1. Londen-Amsterdam. 
2. Londen-Rotterdam-Amsterdam. 
3. P restwick-Amsterdam. 
4. Trinidad-Curaçao. 

D eze Tabel kan van tijd tot tijd worden 
herzien na overleg tusschen de bevoegde 
luchtvaartautoriteiten van de overeenkomst.. 
sluitende partijen. 

TABEL II. 

Nederlandsche routes met eindpunt op 
Brltsch grondgebied. 

1. Amsterdam- Londen. 
2. Am~terdam- Rotterdam-Londen. 
;1. Amsterdam-Manchester-Liverpool. 
4. Arnsterdam-Prestwick. 
5. Beek (Limburg)-Eindhoven- Lon

den. 
6. Curaçao-Bermuda. 

Deze Tabel kan van tijd tot tijd worden 
herzien na overleg tusschen de bevoegde 
luchtvaartautoriteiten van de overeenkomst
sluitende partijen. 
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TABEL III. 

Brltsche routes voeren1le over Neder
landsch grondgeble1l. 

1. Poole--Biscarosse--Auguste--Cairo
Habbaniya-Bahrein-Karachi-Calcutta
Rangoon-Singapore--Batavia- Soerabaya 
- Koepang-Darwin- Brisbane - Sydney. 
(Vliegbootdienst.) 

2. Londen-Rome--Cairo-Bahrein-Ka. 
rachi - Calcutta - Rangoon - Singapore-
Soerabaya - Darwin -Brisbane--Sydney
Auckland/Wellington. 

.l• Trinidad - Grenada - St. Martin -
Miami. 

4. Trinidad-Georgetown-Paramaribo
Cayenne. 

De aangewezen luchtvaartmaatschappij 
van het Vereenigd Koninkrijk is gerechtigd, 
op de routes, genoemd in deze Tabel, in 
plaatsen op Nederlandsch grondgebied, la
ding opgenomen in of bestemd voor plaat
sen buiten Nederlandsch grondgebied, af te 
zetten of op te nemen mits de vervoerscapa
citeit in overeenstemming is met de bepa
lingen van de paragrafen 5 en 7 van deze 
Bijlage. 

D eze Tabel kan van tijd tot tijd worden 
he rzien na overleg tusschen de bevoegde 
l uchtvaartautoriteiten van de overeen
komstsluitende partijen. 

TABEL IV. 

Nederlandsehe routes ,·ocrende over 
llrltsch grondgebied. 

1. Amsterdam-Prestwick of Rineilma
Gander-New York, of Amsterdam-Azo
ren- Bermuda- New York. 

2. Curaçao-St. Kitts-St. Martin. 
3. Curaçao-Trinidad-Georgetown- Pa. 

ramaribo. 
4. Amsterdam-Batavia waarschijnlijk 

via Napels-Cairo-Shaibah of Basrah-Ka. 
rachi-Jodhpur-Calcutta- Bangkok - Me. 
dan-Singapore--Palembang. 

De aangewezen luchtvaartmaatschappij (en) 
van Nederland is (zijn) gerechtigd, op de 
route(s), genoemd in deze Tabel. in plaat
sen op Britsch grondgebied, lading, opgeno
men in of bestemd voor plaatsen buiten 
Britsch grondgebied, af te zetten of op te nc_ 
men, mits de vervoerscapaciteit in overeen
stemming is met de bepalingen van de para
grafen 5 en 7 van deze Bijlage. 

Deze Tabel kan van tijd tot tijd worden 
herzien na overleg tusschen de bevoegde 
luchtvaartautoriteiten van de overeenkomst
sluitende partijen; bii deze herziening zal 
rekening worden gehouden met routes door 
de Koninklijke N ederlandsch-Indische Lucht
vaart Maatschappij N.V. voor exploitatie in 
overweging genomen. 
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EXCHANGE OF NOTES. 

No. 1. 

The N etherlands Amba.ssador to Mr. Ernest 
Bevin 

Ambassade der Nederlanden, 
Londen, 13 Augustus 1946. 

Excellentie, 

In verband met de Overeenkomst tusschen 
de Regeering van het Vereenigd K oninkrijk 
en de Nederlandsche Regeering betreffende 
bepaalde luchtdiensten, welke heden werd 
onderteekend, heb ik de eer te berichten, dat 
het der Nederlandsche Regeering niet wel 
doenlijk is om met betrekking tot de toepas
sine: v an de Overeenkomst op Nederlandsch 
Oost-Indië, overeenkomstig de bepalingen 
aanzien van het verleenen van vergunning 
aan Britsche luchtdiensten voor tusschenlan. 
dingen op het grondgebied van Nederlandsch 
Oost-Indië overeenkomstig de bepalingen 
van de Overeenkomst. 

De Nederlandsche Regeering is echter ten 
volle bere id a l het mogelijke te doen om het 
verleenen van zoodanige vergunning te ver
zekeren. 

Gelief, enz. 
(w.g.) E. MICHIELS VAN VERDUYNEN. 

No. 2. 

Mr. Er.nest Bevin to the Netherlands 
Ambassador. 

Your Excellency, 

Foreign Office, 
13th August 1946. 

I have the honour to acknowledge the re
ceipt of your note of to-day's date the trans. 
lation of which is as follows :-

, ,In connexion with the Agreement between 
the Government of the United Kingdom 
and the Government of the Netherlands for 
Certain Air Services signed this day. I have 
the honour to state that the Government of 
the Netherlands is not in a position, as re
gards the application of the Agreement to 
the Netherlands East Indies, to accept obli
gations in respect of the grant of permission 
to British air services for intermediary 
landings in Netherlands East Indies territory 
in accordance with the t erms of the Agree
ment. 

,.The Government of the Netherlands is, 
however, fully prepared to use its best en
deavours to secure the R;rant of such permis
sion." 

::i. I have the honour to inform Your Ex
cellency, in reply. that it is noted with satis
faction that the Government of the Nether
lands will use i ts best endeavours to secure 
the grant of the facilities in question desired 
on behalf of British air services in Nether
lands East Indies territory. Your Govern
ment will, however, aporeciate that in the 
event of these facilities not being forth
coming it may be necessary for His Majesty's 
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Government to reconsider its position with 
regard to Schedules 111 and IV of the Annex 
to the Agreement. 

I have, &c. 
(Signed) ERNEST BEVIN. 

No.~-

Mr. Er.nest Bevin to the Netherlands 
Ambassador. 

ForeiAn Oliice, 
13th August 1946. 

Your Excellency, 

In connexion with the Agreement between 
the Government of the United Kingdom 
and the Government of the Netherlands for 
Certain Air Services signed this day, I have 
the honour to state that the Government of 
the United Kingdom is orepared to grant 
the right to pick un and set down traffic at 
Singapore on the route from Amsterdam to 
Batavia as shown in Schedule IV of the An
nex to the Agreement. This right will be 
made subject to the satisfactory conclusion 
of the necessary negotiations between the 
Governments of the Netherlands and of In
dia, and to the reservation made in the con
cluding sentence of my note of to-day's date 
relative to the grant of facilities to British 
air services in the Netherlands East lndies. 

I have. &c. 
(Signed) ERNEST BEVIN. 

No. 4. 

The Netherlands Ambassador to Mr. Ernest 
Bevin 

Ambassade der Nederlanden, 
Londen, I"/ Augustus 1946. 

Excellentie , 

Ik heb de eer de ontvanl!'.st te bevestigen 
van Uw schrijven van heden, waarvan de 
vertaling luidt als volgt:-

,,In verband met de Overeenkomst tus
schen de Regeering van het Vereenigd Ko
ninkrijk en de Nederlandsche Regeering, be
treffende bepaalde luchtdiensten, welke he
den werd onderteekend, heb ik de eer te be
richten, dat de Regeering van het Vereenigd 
Koninkrijk bereid is het recht te verleenen 
tot het opnemen en afzetten van lading in 
Singapore op de route van Amsterdam naar 
Batavia als aangegeven in Tabel IV van d e 
Bijlage behoorende bij de Overeenkomst. Dit 
recht wordt afhankelijk gesteld van het tot 
ten goed einde brengen van de noodzakelijke 
onderhandelingen tusschen de Nederlandsche 
Regeering en de Regeering van Britsch-Indië 
en van het voorbehoud, gemaakt in den slot
zin van mijn brief van heden betreffende het 
verleenen van faciliteiten ten behoeve van 
Britsche luchtdiensten in Nederlandsch Oost
Indië." 

2. In antwoord hierop heb ik de eer te 
berichten, dat de Nederlandsche Regeering 
de noodige stappen zal ondernemen om de 
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goedkeuring van de Regeering van Britsch
Indië voor het verleenen van het betreffen
de recht te verkrijgen. 

Gelief, enz. 
(w.g.) E. MICHIELS VAN VERDUYNEN. 

No . .5. 

Mr. Ernest Bevin to the Netherlands 
Ambassador. 

Y our Excellency, 

Foreign Office, 
13th August 1946. 

In connexion with Schedule IV of the An
nex to the Agreement between the Govern
m ent of the United Kingdom and the Go
vernment of the Netherlands for Certain 
Air Services signed this day, I have the ho
nour to state that the Government of Ber
muda is not prepared to grant the right to 
pick up or set down at Bermuda .traffic 
destined for or embarked at New Yor!:. The 
grant of facilities to Netherlands amcraft at 
Bermuda is subject to the consent of the 
Government of the United States in accor
dance with the Agreement in force between 
the Governments of the United States and 
of the United Kingdom. I understand that 
the Government of the Netherlands will take 
the n ecessary steps to secure such consent. 

I have, &c. 
(Signed) ERNEST BEVIN. 

No. 6. 

The Netherlands Ambassador to Mr. Ernest 
Bevin. · 

Ambassade der Nederlanden, 
Londen. 11 Augustus 1946. 

Excellentie, 

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen 
van Uw schrijven van heden, waarvan de ver 
taling luidt als volgt:-

"In verband met Tabel IV van de Bijlage 
behoorende bij de Overeenkomst tusschen 
de Regeering van het Vereenigd Koninkrijk 
en de Nederlandsche Regeering betreffende 
bepaalde luchtdiensten, welke heden werd 
onderteekend, heb ik de eer te berichten, dat 
de Rcgeering van Bermuda niet bereid is h e t 
recht te verleenen tot het opnemen of afzet
ten op Bermuda van lading, bestemd voor of 
opgenomen te New York. Het verleenen van 
faciliteiten aan Nederlandsche luchtvaartui
gen op Bermuda is' overeenkomstig de tus
schen de Regeering van de Vereenigde Sta
ten en de Regeering van het Vereenigd Ko
ninkrijk van kracht zijnde overeenkomst on
derworpen aan de goedkeuring van de Re
geering van de Vereenigde Staten. Ik neem 
aan, dat de Nederlandsche Regeering de noo
dige stappen zal ondernemen om zoodanige 
goedkeuring te verkrijgen." 

2. In antwoord hierop heb ik de eer U 
te berichten, dat ik goede nota heb genomen 
van bovenvermelde mededeeling omtrent de 
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weigering van de R egeering van Bermuda 
om de voorrechten van de Vij fde Vrijheid 
tusschen Bermuda en New York te ver
leenen. 

3. Door de Nederlandsche Regeering zul_ 
!en de noodige stappen worden ondernomen 
tot het verkrijgen van goedkeurin g der Re
geering van de Vereenigde Staten voor het 
ver!eenen van faciliteiten aan Nederlandsche 
luchtvaartuigen op Bermuda. 

Gelief, enz. 
(w.g.) E . MICHIELS VAN VERDUYNEN. 

S. H 78 
3 Maart 1947. BESLUIT tot nadere wijzi

ging van het Koninklijk besluit v an 17 
April 1923, Staatsblad No. 146 (,,Ta
riefbesluit V.O.V."). 

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

Sociale Zaken van 28 Januari 1947, no. 527, 
afdeeling Sociale Verzekering; 

Gelet op de artikelen 5, 10, 18, eerste en 
tweede lid, 20, tweede lid, 21, vierde lid, 22, 
tweede lid, de r Ouderdomswet 1919 en a rti
kel XX van de wet van 19 Mei 1922, Staats
blad no. 352; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
18 Februari 1q47, no. 1q}; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Februari 1947, no. 
1002, afdeeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en v erstaan: 
te wijzigen het ,,Tariefbesluit V.O.V." (Ons 

besluit van 17 April 1923, Staatsblad no. 
16), zooals dat sindsdien gewijzigd is en te 
bepalen als volgt: 

Art. I. Artikel 55 van Ons vorenbedoeld 
gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. wordt als 
volgt gewijzigd: 

In de eerste zinsnede van het derde lid, 
wordt achter "K" een komma geplaatst en 
worden de woorden "of L ," vervangen door 
, , Lof N,',. 

D e punt aan het slot van dat lid geplaatst 
wordt vervangen door een puntkomma en 
aan dat lid worden de navolgende woorden 
toegevoegd: .,N op een der sterftetafels, aan 
dit besluit toegevoegd als bijlagen VII en 
VIII en op een rentevoet van 2¼ % 's jaars.". 

In het vierde lid, onder II d worden de 
woorden: .,grondslagen A of B ," vervangen 
door de woorden: .,grondslagen A, B of N,". 

In het vierde lid onder II e wordt "1,04" 
vervangen door: ,,1 ,06", ,,0,02" door: ,,0,03" 
en ,,(K)" door: ,,(N}". 

I n het vierde lid onder II { wordt "1,02" 
vervangen door: 0 1,03 " en ,,o,o:i" door: 
,,0,015" e n ,,(K)" door: ,.(N)". 

Art. II. Artikel s6 van Ons vorenbedoeld 
gewij~igd Tariefbesluit V.0.V. wordt gewij
zigd als volgt: 

In het eerste lid worden de woorden: 
,,Leeftijden kleiner dan !;- 5 jaren worden 
naar boven afgerond in maanden;" vervan
gen door de woorden: ,.Leeftijden klein er dan 
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!; - 5 jaren worden ter bepaling van de 
grootheden 1 P '<52>, p '(52> en lOO x sp '<52), 

X X 52,18 X 

genoemd in artikel 57 van dit besluit, ge
steld op den leeftijd, dien verzekerde op den 
l aatsten verjaardag heeft bereikt, terwijl zij 
in alle overige in dit Hoofdstuk genoemde 
gevallen naar boven wo~den afgerond in 
maanden;". 

Art. III. In het eerste en tweede lid van 
artikel 57 van Ons vorenbedoeld gewijzigd 
Tariefbesluit V.O.V. wordt ,,(K)" vervan
gen door: ,. (N)". 

Art. IV. In artikel .~Q van Ons vorenbe
doeld gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. wordt 
,,K" vervangen door: ,,N". 

Art. V. Artik~I 66 van Ons vorenbedoeld 
gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. wordt als 
volgt gewijzigd: 

In het tweede lid wordt achter F een kom
ma geplaatst en wordt "of K " vervangen 
door: ,.K of N". 

In het laatste lid wordt ,,K." vervangen 
door: ,,N.". 

Art. VI. Artikel 67a van Ons vorenbe
doeld gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. wordt 
als volgt gewijzigd: 

Aan het tweede lid wordt een nieuwe vol
zin toegevoegd, luidende: ,.Onder grondslag 
0 wordt verstaan de combinatie van de 
stertetafel, aan dit besluit toegevoegd als 
bijlage IX voor den verzekerde en van de 
sterftetafel, aan dit besluit toegevoegd als 
bijlage VIII voor den verzorgde en van een 
rentevoet van 2¼ % 's iaar"s.". 

In het derde lid onder II a, II b, II c en 
II d wordt achter "H " een komma geplaatst 
en wordt "of M " vervangen door: .,M of 0". 

In het derde lid onder IIe wordt achter 
,.D" een komma geplaatst en wordt "of E;" 
vervangen door: ,,E of O;". 

In het derde lid onder II f wordt "1,04" 
vervangen door: ,,1,06", ,,0,02" door: ,,0,03" 
en ,, (M)" door: ,,(0)". 

In he t derde lid onder II ~ wordt ,,1,02" 
vervangen door: ,,1,03". ,,o,ox" door: .,0,015" 
en ,, (M)" door: ,,(0)". 

Art. VII. Het eerste lid van artikel 67 b 
van Ons vorenbedoeld gewijzigd Tariefbe
sluit V.O.V. wordt a ls volgt gelezen: 

,.Ter bepaling van de grootheid P;~;>, 
genoemd in artikel 67c van dit besluit. wor
den voor leeftijden x kleiner dan !;-5 jaren 
de leeftijd x, onderscheidenlijk y gesteld op 
clen leeftijd, dien de verzekerde, onderschei
denlijk de verzorgde op hun laatsten ver
jaardag hebben bereikt. In alle overige in dit 
h oofdstuk genoemde gevallen word e n leef
tijden x kleiner dan !;-5 jaren naar boven 
afgerond in maanden, leeftijden x, grootcr 
dan !;- 5 ja ren, naar boven afgerond in we
ken; de absolute waarde van het leeftijds
verschil x- y wordt, indien het verschil zelf 
positief is, naar boven en indien het negatief 
is, naar beneden afgerond in geheele jaren.". 

Art. VIII. In het eerste lid van artikel 
67c van Ons vorenbedoeld gewijzigd T arief. 
besluit V.O.V. wordt .,(M)" vervangen door: 
,,(O}". 

• 
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Art. IX. In het tweede Jid van artikel 67p 
van Ons vorenbedoeld gewijzigd Tariefbe
sluit V.O.V. wordt ,,Hof M" vervangen door: 
.,H, Mof 0". 

Art. X . De bijlagen X , XI, XII en XIII 
behoorende bij Ons vorenbedoeld gewijzigd 
Tariefbesluit V.O.V. worden vervangen d oor 
de bij dit besluit gevoegde bijlagen X, XI, 
XII en XIII. 

Art. XI. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van den tweeden dag na dien der 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 
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Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Soestdijk, den 3den Maart 1947. 

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

(Uitgeg. z5 Maart z947.) 



Tarief voor een ouderdomsrente (met wederverzekering van prem!!n). 
(Vr ouwen.) 

Le<nijd bU Weekpremie In gulden. voor f 1,- rente per ,·eek, 

lll.PJ)8 der Lnsu,nde op deo leeftUd: 
veuekerlo1. •• 1 .. 1 . , 1 .. •• 1 eo 1 61 1 •• 1 63 1 •• 1 .. 

0 0,20 0,lfit 0,18 0,17 0,16 0,16 0,1& 0,1' 0,18 0,12 0,ll 
1 0,21' 0.20 O,lfit 0,18 0,17 0,16 0,15 0,1' 0,18 0,13 0,12 
2 0,22 0,21 0,20 0,18 '0,17 0,16 0,15 0,15 0,1, 0,13 0,12 • 0,21 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 O, lS 0,12 • 0,23 0,l2 0,21 0,10 0,18 0,17 0,18 0,15 0,15 0,14 o,u • 0,2' 0,23 0,21 0,20 0,10 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 O,tll • 0,2> o.23 0,22 0,21 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,1' 
7 o,u 0,24 0,23 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,1' 
8 0,27 0,2> g:t 0,22 0,21 0,20 0,10 0,17 0,16 0,15 0,1' • 0,27 0,26 0,23 0,21 O,IO 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 

10 0,28 0,27 0,26 0,24 0,22 0,21 0,20 0,18 0,17 0,18 0,15 
11 o, .. 0,28 o.u 0,2-&- 0,23 0.22 0,20 0, lfit 0,18 0,17 0,16 
12 0,81 0,29 0,27 0,2> 0,2, 0,22 0,21 0,20 0,18 0,17 , 0,16 
13 O,S2 0,30 0,28 0,26 o.u 0,23 0,22 O,IO 0,19 0,18 0,17 
14 0,83 0,31 o, .. 0,27 0,26 0,2, 0,22 0,2t 0,20 0,18 0,17 
16 0,84 0,32 0,30 0,28 0,26 0,26 0,23 0,22 0,20 O,lfit 0,18 
lG 0,86 o,sa 0,31 o, .. 0,27 0,26 0,2" 0,.22 0,21 0,20 0,18 
17 0,87 0,3.S 0,02 0,30 0,28 0.26 0.23 0,23 0,22 0,20 0,19 
18 0,38 0,SG 0,34 0,31 0,20 0,27 0,26 0,24 0,22 0,21 O,l fit •• 0,40 0,37 0,35 0,33 0,30 o, .. 0,27 0,23 0,23 0,21 0,20 
20 0,'2 0,30 0,37 0,34 o,st 0,30 0,28 0,26 0,24 0,22 0,21 
21 o.u o,u 0,38 0,85 0,83 0,31 0,20 0,27 0,23 0,23 O,!l 
22 0,45 0,42 0,40 0,37 0,34 0,32 0,30 0,28 0,20 0,24 0,22 
23 0,'8 0,H o,u 0,38 0,30 0,33 O,Sl 0,20 0,27 0,26 0,23 .. 0,50 0,<6 0,43 O,♦O 0,17 0,33 0,32 0,30 0,28 0,20 0,2' 
25 0,52 0,4fit 0,45 0,42 0,89 o,a. 0,34 O,Sl 0,29 0,27 0,25 
20 0,fl~ 0,51 0,47 0,44 0,41 0,38 o,ss o,ss 0,30 0,28 o,2e 
27 0,67 0,53 0,49 0,46 O,ts 0,8'1 0,37 O,St 0,81 0,20 0,27 
28 o,eo 0, .. O,H 0,48 0,45 0,41 0,38 O,S$ 0,33 0,30 0,28 
20 0,64 0,H 0,54 0,50 0,47 0,43 o ... 0,37 0,84 0,81 0, .. 
00 0,67 0,62 0,57 0,63 o,,9 0,45 0,42 0,311 0,SG 0,83 0,30 
31 0,71 o.•• o,eo 0,55 0,51 0,47 0,4' o,,o 0,87 0,8' o,n 
"' 0,75 0,&11 0,63 0,68 0,54 0,50 0,46 0,42 0,89 0,30 0.33 .. 0,80 0,73 0,67 0,62 0,57 0,52 0,48 0,H 0,,1 0,88 o,a4 . .. 0,84 0,77 0,71 o, .. o,eo O,f>5 O,IH o,, e 0,48 0,30 0,SG .. 0,00 0,82 0,75 0,60 o, .. 0,68 0,53 0,49 0,45 0,'1 0,18 .. 0,96 0,88 0,80 0,73 0,67 0 ,81 o ... 0,61 0,'7 0,43 o,,o 
87 1,00 0,113 0,8S 0,78 0,71 o ... 0,5fit 0,54 0,50 0,'5 0,42 
38 1,10 1,00 0,111 o,ss 0,75 0,611 0,63 0,67 0,H 0,48 0,41 .. 1,10 1,08 0,07 0,88 0,80 0,73 0,06 o,eo 0,55 0,50 0,'6 
,o l ,!9 1,16 1,04 0,11, 0,88 0,78 0,71 o ... 0,68 0,53 0,48 

" 1,, 0 1,26 1,18 1,02 0,112 0,83 0,76 0,08 0,62 o ... 0,61 .. 1,54 1,87 1,22 1,00 0,08 o.s• 0,80 0,78 0,60 o,eo o, .. .. 1,611 1,50 1,33 1,111 1,00 0,95 0,80 0,77 0,70 o ... 0,67 .. 1,88 1,65 1,45 1,2fit 1,15 1,00 0,02 0,83 0,75 0,67 0,$1 .. 2,10 1.83 1,eo 1,41 l,U 1,1) 0,00 0,89 0,00 o,n o, .. •• 2,38 2,04 1,77 1,55 1,37 1,21 1,08 o, .. 0,80 0,77 0, .. 
47 9,74 2,32 1,00 1,72 1,51 1,33 1,17 1,04 0,03 0,83 0 ,74 •• .... 2,80 2,25 1,118 1,67 1,46 1,28 1,13 1,00 0,811 0,711 

•• .... l,ll 2,59 2,10 1,87 1,62 1,41 1,24 1,00 0,fit7 0 ,80 .. 3,73 3,03 2,52 2,12 1,81 1,57 l,S& 1,11~ 1,0:-i o,oa 
01 3,68 2,94 2,,s 2,05 1,75 1,61 l ,Sl 1,15 1,01 •• 3,62 .... 2,3G 1,00 1,60 1,48 1,27 1,10 •• 8,42 2,78 2,28 1,112 1,63 1,40 1,22 
6 1 3,31 2,67 2,20 1,85 1,67 1,8> •• 3,20 2,M 2.12 1,78 1,51 •• 3,00 2,48 2,04 1,71 
67 2,08 2,30 J ,00 

•• 2,87 2,30 •• 2,76 

Behoort bij Koninklijk besluit van 8 Maart 1947 No. 80. 
Mij bekend, 

De Mini,ter van Sociale Zaken, 
W. DREES. 

BIJLAGE XI. 
Tarief voor een ouderdomsrente (rnet wederverzekering van premlên). 

(Mannen.) 

LeefUJ<lbU Weekpremle In (i:Uldens voor r 1,- rente per wt1ek, 

lnpna der h1pande op den leet\ijd: 

venektrlna. •• .. . , .. •• .. 1 01 1 62 .. 1 •• •• 
0 0,10 0,18 0,17 0,16 o,u 0,14 0,1' 0,13 0,12 0,11 0,11 
1 0.20 0,10 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 
2 0.21) 0,10 0,18 0,17 0,16 0,16 0,14 0,13 0,13 0,12 O, ll 
3 0,21 0,20 0,10 0,18 0,17 0,16 0,15 0,1' 0,13 0,12 0,11 

• 0,22 0,20 0,10 0,18 0,17 0,18 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 

• 0,23 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,1$ 0,U 0,13 0,12 

• 0,23 0,22 0,21 0,10 0,18 0,17 0,16 0,15 0,1' 0,13 0,12 
7 0,24 0,23 0,21 0,20 0,19 0,18 0.,li 0,16 0,15 0,1, 0,13 
8 0,26 0,23 0,22 0,21 0,10 0,18 0,17 0,16 0,1$ 0,14 O,lS 

• 0,26 0,24 0,23 0,21 0,20 0,10 0,18 0,17 0,16 0,1$ 0,1( 
10 0,27 0,26 0.2, 0,22 0,21 0,10 0,18 0,17 0 ,16 0,15 o,u 
11 0,28 0,20 0,2-1 0,23 0,21 0.20 0,10 O,ltl 0,17 0,16 0,lf 
12 o ... 0,27 0,26 0,24 0,22 0,21 0,19 0,18 0,17 U, lft 0,15' .. 0,30 0,28 o,u 0,24 0,23 0,21 0,20 O,lfit 0,18 0,16 0,15 

" 1 0,31 0,20 0,27 0,26 0,24 0,22 0,21 O,l fit 0,18 0,17 0,16 ,. 0,32 0,30 0,28 0,26 0,24 0,23 0 ,21 0,20 0,19 0,18 0,16 
10 0,33 0,31 o ... 0,27 0,26 0,24 0,22 0,21 0,10 0,18 0,17 
17 o ... 0,32 0,30 0,28 0,28 0,26 0,23 0,21 0,20 0,19 0,17 
18 0,3" 0,3,& 0,31 0,!9 0,27 0,26 0,2-1 0,2! 0,21 0,19 0,18 
10 0,38 0,3!j 0,33 0,30 0,28 0,26 0,25 0,23 0,21 0.20 0,18 
20 0,30 0,3" 0,34 0,32 o, .. 0,27 0,26 0,2-l 0,22 0,21 0,10 
21 0,-&-l 0,38 0.35 0,33 0,31 0,29 0.20 0,2á 0,2J 0,21 0,20 
22 0,.13 0,40 0,37 o.sc 0,32 0,30 0,28 0,20 0,24 0,22 0,20 
23 0,44 o,u 0,38 0,SG 0,33 0,31 o ... 0,27 u.~ 0 ,2J 0,21 .. 0,47 0,43 0,40 0,37 0,35 0,3! 0,30 0,28 0,26 0,2t O,t2 
25 0,40 0,45 0,42 0,39 0,36 0,33 0,31 p.~ 0,27 0,!?5 0.23 

•• 0,51 0,47 0,44 o,u 0,3" 0,35 0,32 0,30 0,28 0,20 0,24 
27 0,54 0,50 0,46 0,42 0,30 0,36 o ... 0,31 o ... 0,27 0.2> 
28 o, .. 0,52 0,48 0,45 0,41 0,33 0,35 0,32 0,30 0,28 0,20 
29 0,59 0,55 0,60 0,47 0,4::l 0,40 0,37 0,3-i 0,31 0,20 0,27 
30 0,63 0,'8 0,5:J 0'49 0,43 0,42 0,38 0,35 o,aa O,JO 0,:!d 
31 0.66 0,61 0.5" 0,52 0,47 0,,U 0,40 0,37 o.a" 0,31 0,29 
•2 0,70 o ... 0,59 0,54 0.50 0,40 0,42 0,Sfit 0,.16 0.33 0,30 

•• 0,H 0.08 0,62 0,57 0,53 0,48 0,44 0,41 O,!J7 0,34 0,32 .. 0,79 0,72 0.66 o,eo 0,55 0,51 0,47 0,43 0,39 O,JU 0,33 

•• 0,64 0,76 0,i0 0,61 o.sa 0,53 0,40 0,45 0,4 1 0.38 o.aa .. 0,00 0,81 0,74 g:;i 0,62 0,56 0,52 0,47 0,-13 0,40 o.so 
37 0,0G 0,87 0,79 o ... 0.00 0,5:\ 0,50 0.45 0 ,-l'l: 0,3d .. l,03 O,fit3 o.s, 0,77 0,70 0.6a o, .. 0,53 0,4d 0,44 0,40 
>9 1,11 1,00 0,00 0,82 0,74 0,67 0,61 0, .. 0 ,51 0,46 o,a 
, o 1,20 1,08 0,97 o, .. 0,79 0,72 0,65 0,51' 0,M o.,o o • .u 

" 1,31 1,17 1,06 0,94 o.a. 0,77 o.• • o ... O,:i7 0.52 O,t 7 .. 1,43 1,27 1,13 1,02 0,01 0,82 0,74 0,67 O,GO o ... 0,50 •• 1,68 1,39 1,23 1,10 0,08 0, .. 0,70 0,71 0,64 o, .. IJ,53 .. 1,75 1,53 1,35 1,20 1,00 0,9:> 0,85 0,76 o,no O.ft2 O,M 

•• 1,00 1,70 1,49 1,31 1,16 1,03 0,92 0,82 0,74 0,66 o,eo 

•• 2,22 1,00 1,65 1,44 1,27 1,12 0,00 0, .. 0,79 0,7l 0,6.t . ., 2,55 2,16 1 ... 1,eo 1,30 1,22 1,08 0,00 0,85 0,76 0,08 

•• 2,08 2,48 2,00 1,79 1,65 1,35 J,18 1,04 0,92 0,82 o,,s 
49 , ... 2,00 .... 2,02 1,73 l,49 l,30 1,14 1,00 0,80 0,79 
60 3,'7 2,81 2,32 1, .. 1,67 1,44 1,25 1,10 0,00 0,d5 
61 3,87 2,72 2,25 1,89 1,61 1,39 1,21 1,06 o,oa 
62 3,20 2,63 2,17 1,83 1, .. 1,34 1,10 1,01 •• 8,16 2,5' 2,10 1,76 1,60 1,29 1,12 .. .... 2,45 2,02 1,70 l,H 1,2-' •• 2,IJ-&- 2,37 l ,9S 1,63 1,39 .. 2,s, 2,28 1,88 l,57 ., 2,7S 2,10 1,80 .. ..... 2,10 ·~ 2,52 

1--' 
1--' 
co 
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BIJLAGE XII. 
Tarief voor een ultkeerlnr bij overlUden. 

Led\Ud bU 
W ee"1>rt1mle 1D ;uldt DI TOOf f 100,- ultltet.rlna. 

tna•n& der 
De pnmtebet&llna ae.c.bledt. tot aan be~ bertlkeo van den 1ten1Jd: 

nnekerln1 , •• 1 •o 1 67 1 •8 1 60 1 60 1 01 02 1 03 1 .. 1 .. 
0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 U,02 0,02 0,0! 0,02 0 ,02 0,02 
1 0,02 0,02 0,02 0,0! 0,02 O,O'l 0,02 0,02 0,0! 0,02 0,02 

• 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

• 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

• 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 O,O'l 0,02 

6 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 o.oz 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 OM 0,02 0,02 0,02 0,02 
7 0,02 0,02 0,02 0 ,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
8 0,03 o.os o,os 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 o.o• 0,02 0,02 

• o,os o,os 0,03 0,03 o,os 0,03 o,os o.os 0,02 0,02 0,02 
10 o.oa o,os o.oa o.oa o,os o.os o.oa o.os .... o,os .... 
11 o,os o.os 0,03 o,os 0,08 o.os o.oa o,os o,os o,os o,os 
1t o.os 0,03 o,os 0,03 0,03 0,03 .... 0,03 . ... 0,0S 0,03 
11 o,os 0,03 o,oa o,os 0,03 o,os o.os 0,03 o,os .... 0,03 ,. 0,08 .... .... o,os .... 0,03 0,03 0,03 0,09 o.os 0,08 
16 o.oa o,os o.os 0,03 0,03 o.os g:~ o,os .... 0,03 o,os 
10 o,os .... o.oa o.os o.os o,os 0,03 . ... 0,03 o,os 
17 o.os 0,03 o,os o,os 0,03 0,03 0,03 0,03 o.os 0,03 o,os 
18 o,os o.os .... 0,03 o.os 0,03 .... o,os o,os 0,08 0,03 
10 0,04 .... o.os 0,03 0,03 o.oa o.oo 0,03 0,03 0,03 0,03 .. .... o,o, o,o, 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 o,os 0,03 o,os ., 0,04 o ... 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 o,os o,os o,os 
•• 0,0< o,o, o ... O,Q, o,o, 0,04 0,04 o,o, o,o, o,o, o,o, 
2S 0,04 o,o, o,o, 0,04 o,o, o,o, o,o, o,o, o,o, o.o, 0,04 .. 0,04 0,04 o.o" 0,04 o,o, o,o, o,o, o,o, 0,0i o,o, o,o, .. o,o, o.o" o,o, o,o, o,o, o,o, 0,04 o,o, o,o, o,o, .... 
•• o,o, o,o, 0,04 o ... o,o, o,o, 0,04 O,Oi 0,04 o,o, o,o, 
17 0,05 0,04 0,04 o,o, 0,04 ' 0,04 0,04 o,o, o,o, o,o, 0,04 
28 .... 0,05 0.05 o,o, o,o, o,o, 0,04 n.o, 0,04 0,04 o,o, .. o ... o ... 0,05 0,06 0,05 0,05 . ... o,o, o,o, 0,04 o,o, 
ao 0,05 .... .... 0,05 0,05 .... 0,05 0,05 0,05 o,o, 0,04 
S1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,0$ .... 0,05 0,05 0,05 .... 
82 o.oo 0,05 0,05 0,05 0,05 .... .... 0,05 . ... 0,06 .... 
S3 o.oo .... .... o.oo 0,05 o.o~ 0,05 ~:&~ .... 0,05 0,05 

•• o.oo 0,06 .... o.oo .... o.oo 0,05 0,05 0,05 0,06 .. 0,07 .... .... .... .... .... o.oo . ... 0,05 0,05 0,05 .. 0,07 0,07 0,07 .... .... .... .... .... . ... . ... . ... 
17 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 gr, .... .... . ... .... .... .. 0.08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 .... .... .... .... 
•• 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 o.oo .... 
•• .... o.oo 0,08 0,08 0.08 0,07 0,07 0,01 0,07 0,07 0,07 

" 0,10 .... o.oo .... 0,08 .... o.08 0,07 0,07 0,07 0,07 

•• 0,10 0,10 o.oo o.oo 0,00 0,08 .... ..... 0.08 0,07 0,07 

" 0,11 0,11 0,10 0,10 .... o.oo o.oo 0,08 0,08 0,08 0,08 .. o,ta 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 o.oo .... .... .... 0.08 
•• 0,14 0,lS 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 .... . ... .... . ... .. O,H 0,14 O,IS 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 
'7 0,18 0,11, 0,15 0,1' O,lS 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 

• 8 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 0,IS 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 

•• 0, 24 0,21 0,10 0,17 0,15 0,14 0,13 O,lS 0,12 0,11 0,11 .. 0,25 0,22 0,18 0,17 0,10 0,1$ 0,14 O,lS 0,12 0,12 

61 0,25 0,22 0,20 0,18 0,18 0,15 o,u 0,1S 0,1S 

• 2 o,2e 0,23 o.so 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 
63 0,27 o,u 0,21 0,10 0,17' 0,16 0,15 

•• 0,27 o.zt 0,21 010 0,18 0,16 

6• o.28 0,24 0,22 .... 018 
68 o ... 0,25 0,22 0 20 
67 0,20 0,26 0,2S .. o.so 0,2& 

•• 0,81 

Behoort bij Kopirtklijk besluit van 8 Maart 1947 No. 80. 
Mij bekend, 

De ,Minister van Sociale Zaken, 
W. DREES. 

l:3iJLAGE XIII. 

Ta rief van de verzekering voor een rente aan een echtgenoot (over
levingarente) met premiebetaling tot den 65•Jarlgen leeftUd van ver

zekerde of vroeger overlijden va n verzekerde o f verzorgde. 

Weekpremle ln suJdtnt voor r. 1,- m:1.~ po weet 

LeenUd vao deo J)e nntkerde la: 
ventknde bU 

Ingang der 
20 " 1 ,o. 1 ï • ,. 

16 1 flO vuiektr1oa:, Jau 'Jur Ja.ai jaar evtn oud Jaa, Jaar l,az Ja&r all de 
ouder dan de vtriorade. venorsde . Jous« da,i,de........_ 

•o g:;f 0,28 .... 0,tt 0,1JI 21 
22 

0.29 . ... 0.11 o,u. 
2S 

o,ss 0,29 o ... O,tl ~ o.ss O,S4 0.20 o ... 0,21 ... o ... 0,84 O,SO .... o,u 0,13 •• 0,40 0,35 
20 

.... o,u O,t l 0,lJI 

27 
0,41 o.ss 0,31 o ... o.n 0,1JI 

28 0,d 
0,42 &:~ O,Sl .... O,tt 0,18 

•• 
0,4S \ 0 ,H . ... O,tt 0,18-

so 
. ... o,u o.ss O,H 0.11 -:::: 0,18. 

31 
0,62 0,46 o.so o,ss 0,27 0,18-.... 0,47 0,40 0,84 0.28 .... 0,18 

82 0,60 0,49 0,42 . ... . ... •• .... 0,18 
0,65 0,58 0,60 0,43 0,30 .... .... 0,10 

84 0,67 .... 0,52 0,44 .. 0,87 o.so O,t• 0,1g 
0,70 0,02 0,56 0,40 0,38, 0,31 o,u 0,10 .. 0,74 0,61\ 0,57 o,,s 0,39 O,Sl .... O,lt S7 0,77 O,OD 0,50 o ... 0,41 0,82 .... 0.20 ss 0,00 0,81 0,72 0,6! 0,62 0,42 0,114 .... 0.20 .. 0,95 0,8tl 0,7tl 0,65 0,6$ 0,44 0,85 0,!7 0, 21 •• 1,02 0,02 0,81 _0,69 0,68 0,46 o,so .... 

41 
0,21 

42 
1,00 o.os 0,86 0,73 o,cn 0,40 o.ss 0,20 .... 
1,17 1,05 0,92 0,78 0,65 0,62. 0,40 o,so 0,22 •• , ... 1,18 .... 0,84 .. 0,69 -0,56 0,42 0,12 0.23 
1,37 , ... 1,08 0,01 0,75 0,59 0,45 .... o ... •• 1,51 1,35 1,18 o.oo 0,81 0,64 0,'8 0,15 .... 

~ 1,67 1,40 J,30 1,og o ... 
'7 

0,tl9 O,H 0,38 0,17 , .sa 1,08 1,46 1,22 .... 0,77 0,57 0,"1 o ... 
'8 2,H 1,92 , ... 1,SD 1,12 0,80 .... 0,48 O,st 
•9 2,63 .... 1,04 1,62 1,29 0,90 0,73 0,51 o.~ 
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Tarief va n de verzekering voor een rente aan den echtgenoot (over" 
ttvingsrente) met prem,iebetaling tot den 60 · Jarigen leeftijd van ver• 

zekerde of vroeger ove,:lijdcn va n verzekerde of verzorgde~ 

Week1>rtmle lD auldeoa voor f 1,- ttnt.e per w«k. 

Lfff\ljd vao den De ventkerde la: 
nuekerde bij 

,o 
1 

1• 
1 

10 
1 1 l . 

1 
10 

1 
1• 

1 
•o la11an1J der 

vttiekeriaa. Jaar Jaar Jur Jaar evaeb 3:d Jaar Jaar Jur Jaar 

ouder dan de· verzorgde. venorade, Jonaer dan de venorgde, 

20 O,Sl 0,27 0,23 0,20 0,17 
21 O,Sl 0,27 0,23 0,20 0,17 
22 0,31 0,27 0,24 0,20 0,17 
23 ' o, .. 0,32 0128 0,2f 0,20 0,lï •• 0,37 0,32 0,28 o,u 0,20 0,17 .. 0,37 o,ss 0,28 0,2, 0,20 0,17 •• O,S8 0,3S 0,28 0,24 0,20 0,17 
27 0,39 0,34 0,29 0,24 0,20 0,17 
28 0,45 0,40 0,3( 0,29 0,23 0,21 0,17 
29 0,48 o,u 0,35 0,30 0.23 0,21 0,17 
30 0,47 0,42 0,30 0,30 0,23 ,0;21 0,lT 
31 0,48 0,43 0,37 0,31 0,20 0,21 0,17 
32 0,0,() 0,H O,S7 0,31 0,28 0,21 0,17 
33 0,67 0,Sl 0,45 o,as 0,32 0,20 0,21 0,17 s, 0,59 0,63 0,48 o,39 0,33 0,27 0,22 0,17 •• 0,81 o ... 0,48 0,40 0,83 0,27 0,22 0,17 •• 0,M 0,67 0,( 9 0,42 O,S4 0, 28 g::i 0,18 
87 o ... 0,59 0,51 0,43 0,35 0,28 0,18 as 0,70 0,09 0,81 0,53 0,H o,3o 0,20 0,23 0,18 •• o,ao 0,72 0,84 0,65 0,48 0,S7 0,30 0,28 0,18 , o 0,83 0,76 o ... 0,67 0,48 0,39 0,30 0,24 0,18 
41 0,88 O,i9 0,70 0,00 0,0,() o,,o 0,31 0,24 0,19 
, 2 0,92 0,83 0,73 0,62 0,52 o,-n 0,32 0,23 .g:l: " 0,97 0,88 0,77 0,85 0,54 O,tS 0,34 0,20 .. 1,03 0,93 0,81 0,89 0,67 0,45 0,35 0,28 0,20 •• 1,10 0,08 0,86 0,73 0,00 0,47 0, .. 0,27 0,20 •• 1,17 1,05 0,01 0,77 0,8S 0,49 o ... 0,28 0,21 

" 1,26 1,12 0,98 0,82 0,87 o,n 0,39 0,29 0,22 
48 1,36 1,21 1,05 0,88 0,71 0,66 0,'-1 0,80 0,22 •• 1,48 1,31 1,14 0,95 0,70 0,69 0,44 0,32 0,23 
60 1,e2 1,44 1,24 l ,0S 0,83 0,M 0,47 0,34 0,24 ., 1,80 '·"" 1,37 1, 14 0,91 0,69 0,51 0, .. 0,28 •• 2,03 1,80 1,M 1,27 1,01 0,76 0,65 0,89 0,28 .. 2,33 2,06 '1,75 1,44 1 ,14 0,86 0,01 0,43 0,80 .. 2,73 2,-ao 2,04 1,07 1,31 0,98 O,H 0,48 0,88 

Tar ief van de verzekering voof een rente aan den echtgenoot (over• 
leverihgsrente) met premlebetallng tot den 6ó•Jarlgen leeftijd van 

verzekerde of vroeger overlijden van verzekerde of verzorgde. 

We6kpremle lo 11uldeni YOOt r 1,- ttnte per weet. 

Leeft.Ud Vt.D den De vtnd:crdo la: 
ven e.kerde bij 

20 l "l '0 I· • 1 10 I '· 1 .. ln&•na der e•t n oad ~ tkertna. Jaar , Jaar Ja.ar Jaar &lJ d• j&ar Jaar Ja.ar jaar 

ouder du de •ermqde. •cnora:de. Jonau dan de vt.n.otldA 

20 o,so 0,20 0,23 0,20 0,17 
21 0,30 0 ,28 0,23 0,20 0,17 
22 0,30 0,28 0,23 0,20 0,17 
23 0,3t 0,30 0,20 0,23 0,20 0,17 
2♦ O,SG 0,Sl 0,27 0,23 0,20 0,17 
25 0,35 0,31 0,27 0,23 0,20 0,17 
20 0, .. 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 
27 

0,4i 
0,37 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 

28 0,37 0,33 0,28 0,23 0,20 0,17 
29 0,43 0,38 0,33 0,28 0,24 0,20 0,17 
30 0,44 0,39 0,3' 0,29 0,24 0,20 0,17 
SI 0,46 0,40 0,34 O,t.9 0,24 0,20 0,17 
32 O,i G 0,41 O,St: 0,29 0,24 0,20 0,17 
33 0,63 0,47 0,42 0,30 0,30 0,25 0,20 0,17 •• 0,55 0,49 0,43 0,80 0,30 0,23 0,20 0,17 .. 0,5G 0,0,() 0,44 0,37 0,31 0,25 0,21 0,17 .. 0,68 0,62 0,45 0,38 0,31 0,28 0,21 0,17 
37 0,00 0,53 Ó,46 0,39 0,32 0,20 0,21 0,17 .. g:;i e,62 0,55 0,47 0,40 0,33 0,27 0,21 0,17 •• 0,M 0,67 0,49 0,41 0,St 0,27 0,21 0,17 

'° 0,7'- 0,60 0,59 0,61 0,42 0,36 0,28 0,22 0,17 

" 0,77 0,89 0,01 0,52 0,4♦ 0,36 0,28 0,2! 0,18 .. o,ao 0,72 0,63 o.~, 0,46 o ... 0,29 0,28 0,18 
43 ~:=~ 0,75 o ... o ... 0,47 0,37 0,29 0,23 0,18 .. 0,78 0,69 0,38 .0,48 0,39 0,80 0,23 0,18 .. 0,91 0,82 0,72 0,81 0,0,() 0,40 0,31 0,24 0,19 .. 0,90 0.80 0,76 0,68 0,H 0,4l 0,32 0,24 0,10 

" 1,01 0,90 0,78 o, .. 0,5♦ 0,'3 0,33 P,25 0,19 
48 1,00 o .. , o.a• 0,69 0,6& 0,44 0,34 0,25 0,111 
'9 1,13 1,00 0,87 0,73 0,69 0,46 0,36 0,20 0,20 

"' 1,20 1,07 0,92 0,77 0,ö! o,,8 0,38 0,27 0,20 ., 1,28 1,14 0,98 0,82 0,65 0,0,() 0 ,18 0,28 0,21 
62 1,38 1,22 1,05 0,87 r.: 0,63 0,39 0,20 0,22 •• 1,49 1,32 1,13 0,93 o ... 0,41 0,30 0,23 .. 1,62 1,43 1,22 1,00 .. , . 0,00 0,(4 O,Sl 0,23 •• l,i'8 1, .. 1,33 1.09 0 ,85 0,64 0,40 0,33 0,2' .. 1,97 1,73 1,47 1,10 0,93 0,09 0,(9 0,86 0,'6 
67 2,t:2 1,0t 1,64 1,33 1,03 0,70 0 ,54 0,31 0,28 .. 2,53 2,21 1,8' 1,0,() 1,15 0,84 0,69 0,41 0,30 
69 2,96 2,57 2, UI 1,73 1,32 0,115 o ... 0,45 0,33 
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4 Maart I947• BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de op 
26 Juni 1946 te 's-Gravenhage gewisselde 
nota's tusschen den toenmaligen Minis
ter v. Buitenlandsche Zaken en den Pre
sident van het Internationale Gerechts
hof nopens de voorrechten en immuni
teiten van het Internationale Gerechts
hof. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de op 26 Juni 1946 te 's-Graven

hage gewisselde nota's tusschen den toenma
ligen Minister van Buitenlandsche Zaken en 
den P resident van het I nternationale Ge
rechtshof nopens de voorrechten en immuni
teiten van het Internationale Gerechtshof, 
van welke nota's een afdruk en eene verta
ling bij dit besluit zijn gevoegd; l 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 25 Februari 1947, 
Kabinet en Protocol no. 15454; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde nota's, alsmede de verta

ling daarvan, te doen bekendmake n door de 
p laatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen_ 
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen te dezen wordt vereischt. 

Soestdijk, den 4den Maart 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Buiten/. Z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uit/ief 5 April I947.) 

1 De Fransche tekst is niet opgenomen. 
(Red.J. 
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Vertaling. 

NOTAWISSELING NOPENS DE VOOR
RECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN 
H ET INTERNATIONALE GERECHTS-

1I01''. 

's-Gravenhage, den 26sten J uni 1946. 

Mijnheer de Minister, 

Zooals Uwer Excellentie bekend is, heeft 
de Algemeene Vergadering der Vereenigde 
Naties den 19den Januari 1946 aan haar Zes
de Commissie opdracht gegeven om een on
derzoek in te stellen betreffende de aan de 
Organisatie der Vereenigde Naties te ver
leenen voorrechten immuniteiten en facili
teiten. De Zesde Commissie heeft, aan deze 
opdracht gevolg gevende, een zeker aantal 
ontwerp-resoluties opgesteld. Een hiervan 
beoogt het aannemen van een algemeen ver
drag, dat een artikel s bevat, waarin de voor
rechten, immuniteiten, ontheffingen en fa
ciliteiten, welke de functionarissen van be
doelde Organisatie in het a lgemeen zullen 
dienen te genieten, worden vastgelegd. 

Aan het Internationale Gerechtshof heeft 
de Zesde Commissie een speciale resolutie 
gewijd. Na een onderzoek te hebben inge
steld betreffende qe verleening van voor
rechten en immuniteiten aan de leden van 
het Hof, aan den griffier en de functionaris
sen van het Hof, alsmede aan de agenten, 
raadslieden en advocaten der partijen , heeft 
zij aanbevolen, dat het Hof zelf zou worden 
uitgenoodigd, - teneinde verzekerd te zijn 
van het genot der voorrechten, immuniteiten 
en faciliteiten, die noodzakelijk zijn voor de 
uitoefening van rijn functies en de vervul
ling van zijn taak, hetzij in het land, waar 
zijn zetel gevestigd zal zijn, hetzij in een 
a nder land -, om aanbevelingen op te stel-

• 
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len, welke aan den Secretaris-Generaal zou
d en worden medegedeeld. 

De Algemeene Vergadering heeft de aan
gelegenheid van het Internationale Ge
rechtshof afzonderlijk behandeld en laat het 
aan het Hof over om voorstellen te doen, 
vermits het Statuut van het Hof, gehecht 
aan het Handvest, waarvan het een integree
rend deel uitmaakt, reeds in artikel 19 voor
schrijft, dat de leden van het Hof in de uit
oefening hunner functies diplomatieke voor
rechten en immuniteiten genieten, en in ar
tikel 42, dat de agenten, raadslieden en ad
vocaten der partijen. die voor het H of proce
deeren, de voorrechten en immuniteiten zul
len genieten, welke noodzakelijk zijn voor de 
onafhankelijke uitoefening van hun func
ties. Hierbij komt nog, dat het Hof een or
gaan is, waarvan de leden, bijgestaan door 
een beperkte staf van personeel, functies van 
een geheel eigen karakter uitoefenen, en 
waarvan de behoeften dientengevolge ver
schillen van die van de andere organen der 
Vereenigde Naties. 

Wat hiervan zij, teneinde op de beste wijze 
gevolg te geven, voor wat het Nederlandsche 
grondgebied betreft, aan bovengenoemde re
solutie van de Vergadering, hebben bespre
kingen plaats gevonden tusschen vertegen
woordigers van het Nederlandsche Ministerie 
v. Buitenlandsche Zaken en vertegenwoordi
gers v an het Hof. Gezien de uitstekende be
trekkingen, die van oudsher hebben bestaan 
tusschen de internationaalrechtelijke orga
nen en de J:llederlandsche Regeering, hebben 
deze besprekingen geleid tot een overeen
komst omtrent de algemeene beginselen, wel
ke aan deze materie ten grondslag moeten 
liggen. 

De algemeene beginselen, waarvan sprake 
is, zijn vastgelegd in de bijlage dezes. Be
doeld document doe ik Uwer Excellentie 
hiernevens toekomen en ik moge Haar be
l eefd verzoeken te willen beves tigen, dat de 
strekking hiervan geheel in overeenstemming 
is met de tot stand gebrachte overeenkomst. 

Ik zou hieraan het volgende willen toevoe
gen. In het rapport, waarin het Hof zijn aan
bevelingen doet met betrekking tot de voor
rechten en immuniteiten, en den Secretaris
Generaal der Vereenigde Naties uitnoodigt 
de Algemeene Vergadering te verzoeken om 
de regeling tusschen de Nederlandsche Re
geering en het H of goed te keuren, wordt 
uitdrukkelijk gewag gemaakt van de vrijge
vigheid der Nederlandsche tradities in dit 
opzicht. 

Anderzijds hoop ik, dat U het met m ij 
eens is. dat de k~estie van voorrang,die des
tijds werd behandeld sub paragraaf IV van 
de Algemeene Beginselen, a ls bij lage ge
voegd bij de briefwisseling tusschcn den 
President van het Permanente Hof van In
ternationale Justitie en den Nederlandschen 
Minister van Buitenlandsche Zaken van 27 
Mei 1928, buiten het bestek van het onder
havige accoord valt. Ik zou U erkentelijk 
zijn, indien U Uw instemming met dit punt 
eveneens zoude willen betuigen. 

1947 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik, 
M ijnheer de Minister, om aan Uwe Excel
lentie de verzekering m ijner meeste hoog
achting te hernieuwen. 

(w.g.) J. G. GUERRERO, 
President van het Internationale 

Gerechtshof. 

Aan Zijne Excellentie J. H . van Roijen, 
Minister van Buitenlandsche Zaken, 
's-Gravenhage. 

BIJLAGE. 

I. Met betrekking tot de voorrechten, im
muniteiten, faciliteiten en prerogatieven, OI? 
Nederlandsch grondgebied, van niet-Neder
landers verbonden aan het Internationale 
Gerechtshof wordt het navolgende vastge
legd: 

a. De leden van het Hof genieten in het 
algemeen dezelfde behandeling als de hoof
den van diplomatieke missies, geaccrediteerd 
bij H. M. de Koningin der Nederlanden. 

Deze regeling is ten aanzien van bovenge
noemde voorrechten, immuniteiten en faci
liteiten eveneens van toepassing op den 
griffier van het H of, alsmede op den substi
tuut-griffier, wanneer deze den griffier ver
vangt. 

b. Deze substituut-griffier geniet in het 
algemeen dezelfde behandeling als de raden, 
verbonden aan de diplomatieke missies te 
's-Gravenhage. 

De hooggeplaatste functionarissen van het 
H of, eerste secretarissen en secretarissen, ge
nieten in het algemeen dezelfde behandeling 
als de secretarissen. verbonqen aan de diplo
matieke missies te 's-Gravenhage. 

c. De andere functionarissen van het H of 
worden behandeld als de functionarissen van 
overeenkomstigen rang verbonden aan de di
plomatieke missies te 's-Gravenhage. 

II. De leden van het Hof, de griffier en 
de hooggeplaatste functionarissen van het 
Hof, die de Nederlandsche nationaliteit be
zitten, behoeven zich voor de plaatselijke 
rechtscolleges niet" te verantwoorden voor 
handelingen, welke zij verrichten in hun of
ficieele hoedanigheid en binnen den kring 
van hun bevoegdheid. 

De Nederlanders van alle rangen zijn vrij
gesteld van directe belastingen voor de sala
rissen, welke zij uit de middelen van het Hof 
genieten. 

III. De echtgenoote en niet gehuwde kin
deren van de leden van het Hof, van den 
griffier en van de hooggeplaatste functio
narissen van het Hof, die niet de Nederland
sche nationaliteit bezitten, hebben denzelf
den staat als het hoofd van het gezin, indien 
zij met hem samenwonen en zonder beroep 
zijn. Het gevolg (gouvernantes, particulier 
secretarissen, dienstpersoneel, enz.) heeft 
denzelfden staat als het gevolg van diploma
ten van telkens overeenkomstigen rang. 

IV. De voorrechten en immuniteiten wor
den in het belang van de internationale 
rechtspraak verleend en niet in het persoon
lijk belang van de begunstigden. 

/ 



1947 

Het is de taak van den griffier met goed
keuring van den President de opheffing van 
immuniteiten van de functionarissen van de 
griffie te regelen, met inachtneming van de 
richtlijnen, aangegeven in de voorafgaande 
alinea. Ten aanzien van den griffier zal het 
Hof deze functie uitoefenen. 

V. De assessoren van het Hof, alsmede de 
agenten, raadslieden en advocaten van de 
partijen, genieten met betrekking tot ver
blijf en reis de voorrechten, immuniteiten en 
faciliteiten, welke de onafhankelijke uitoefe
ning van hun functies vereischt. 

De getuigen en deskundigen genieten de 
immuniteiten en faciliteiten, noodzakelijk 
voor het volbrengen van hun taak. 

's-Gravenhage, den 26sten Juni 1946. 

Mijnheer de President, 

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen 
van het schrijven van Uwe Excellentie d .d. 
26 Juni, waarin Zij wel mijn aandacht heeft 
willen vestigen op de door de Zesde Com
missie van de Vergadering der Vereenigde 
Naties opgestelde resolutie betreffende de 
aan het Internationale Gerechtshof te ver
leenen voorrechten en immuniteiten. 

Ik heb met genoegen vastgesteld, dat Uwe 
Excellentie wel heeft willen vermelden, dat 
de besprekingen, welke hebben plaatsgevon
den tusschen vertegenwoordigers van het Hof 
en vertegenwoordigers van mijn Ministerie, 
waren beheerscht door de uitstekende be
trekkingen, die van oudsher hebben bestaan 
tusschen de internationaalrechtelijke organen 
eenerzijds en Harer Majesteit's Regeering 
anderzijds, en ik geef Uwer Excellentie de 
stellige verzekering, dat ook Harer Maje
steit's R egeering een aangename herinnering 
bewaart aan de betrekkingen, welke tusschen 
haar en het Permanente Hof van Interna
tionale Justitie hebti_en bestaan. 

Ik stel er prijs op om ingevolge Uwer Ex
cellentie's verzoek te bevestigen, dat de bij
lage, gevoegd bij Haar bovengenoemden 
brief, geheel in overeenstemming is met de 
tijdens die besprekingen tot stand gebrachte 
overeenkomst en dat zij volledig de ziens
wijze van Harer Majesteit's Regeering in 
dezen weergeeft. 

Ik waardeer het ten zeerste, dat in het 
rapport, waarin het Hof zijn aanbevelingen 
doet met betrekking tot de voorrechten en 
immuniteiten en waarin het den Secretaris
Generaal der Vereenigde Naties uitnoodigt 
de Algemeene Vergadering te verzoeken om 
de tusschen de Nederlandsche Regeering en 
het H of tot stand gebrachte regeling goed te 
keuren, uitdrukkelij,!< gewag wordt gemaakt 
van de vrijgevigheid der Nederlandsche tra
dities in dit opzicht. 

Onder verwijzing naar de laatste alinea 
van Uwer Excellentie's meergenoemd schrij
ven, moge ik bij dezen bevestigen, dat over
eengekomen wordt, dat de kwestie van voor
rang, die destijds werd behandeld sub p8Ia
graaf IV van de Algemeene Beginselen, als 
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bijlage gevoegd bij de briefwisseling tusschen 
den President van het P ermanente Hof van 
Inte rnationale Justitie en den Nederland
schen Minister van Buitenlandsche Zaken 
van 27 Mei 1928, buiten het bestek van het 
onderhavige accoord blijft. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik, 
Mijnheer de President, om aan Uwe Ex
cellentie de v erzekering mijner meeste hoog
achting te hernieuwen. 

(w.g.) J. H. VAN ROIJEN, 
Minister van Buitenlandsche Zaken. 

Aan Zijne Excelle ntie J. G. Guerrero, 
President van het Internationale 
Gerechtshof, 
Vredespaleis, 's-Gravenhage. 

_ I _ 

S. TI 80 

7 Maart z947. WET tot vaststelling van 
het D ertiende Hoofdstuk der Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1947 (De
partement van Overzeesche Gebiedsdee
len). 

Bijl. Hand. II 46/47, 300; 
H and. II 46/47, bladz. zo63-1069, zo79-

zo81; 
Bijl. Hand. I 46/47, 300; 
Hand. II 46/47, bladz. 373- 470. 

Titel A. Gewone dienst f 7,316,808 
Titel B. Buitengewone dienst f 9,400,000 

Geheele dienst . f 16,716,808 

S. H 81 

7 Maart z947. BESLUIT, houdende aan
wijzing van het Depot en Detentie
kamp der Koninklijke L andmacht als 
formatie, bedoeld in artikel 41 sub 2 ° 
van de Wet op de Krijgstucht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat het gewenscht is voor

zieningen te treffen met betrekking tot de 
uitoefening van strafbevoegdheid bij de Ko
ninklijke Landmacht op voet van vrede; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van x Maart 1947, Afdeeling B I, 
Bureau 2, nr. 21:7 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Onder de formaties, bedoeld in art. 41, 
sub 2 ° van de Wet op de Krijgstucht wordt, 
bij de Koninklijke Landmacht op voet van 
vrede, gerekend: 

het D epöt- en Detentiek8Inp der K onink
lijke Landmacht. 

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

Soestdijk, den 7den Maart 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Oorlog, A. H. J . L. FIEVEZ. 

(Uitfleg. I April z947). 
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s. ll 82 
7 Maart 1947. BESLUIT, bepalende de be

kendmaking in het Staatsblad van de op 
12 April 1946 te Lissabon tusschen de 
Nederlandsche en Portugeesche Regee
ringen gesloten Overeenkomst betref
fende luchtvervoer, met bijlagen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de op 12 April 1946 te Lissabon 

tusschen de Nederlandsche en Portugeesche 
Regeeringen gesloten Overeenkomst betref
fende luchtvervoer, met bijlagen, van welke 
stukken een afdruk bij dit besluit is ge-
voegd; 1 • 

Op de voordr:icht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 26 Februari 1947, 
Kabinet en Protocol Nr. 15453; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde Overeenkomst, met bijlagen, 
te doen bekendmaken door de plaatsing van 
dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast met de 
uitvoering van hetgeen te dezen wordt ver
eischt. 

Soestdijk, den 7den Maart 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Buitenl. z., W. VAN BoETZELAER. 

(Uitgeg. 5 April 1947.} 

Overeenkom8t tu8schcn Nederland en Por
tugal betreffende luchtvervoer. 

De Regeeringen van Nederland en Portu
gal geleid door den wensch het burgerlijke 
luchtvervoer tusschen Nederlandsche en Por
tugeesche geb1'8'1sdeelen te bevorderen, en 
gelet op de resolutie, onderteekend op 7 De
cember 1944 op de Internationale Burger
lijke Luchtvaart Conferentie te Chicago, 11-
linois, U. S. A., tot aanneming v an een 
standaardmodel van een overeenkomst voor 
voorloopige luchtroutes en diensten, sluiten 
hierbij de volgende Overeenkomst betreffen
de de in de bijlagen aangegeven luchtdien
sten tusschen haar onderscheidenlijke grond
gebieden, welke diensten aan de volgende 
bepalingen zullen zijn onderworpen. 

Art. 1. De overeenkomstsluitende pax
tijen verleenen de rechten, opgesomd in de 
hierbijaangehechte Bijlage, welke vereischt 
zijn om de daarin omschreven internationale 
burgerlijke luchtlijnen en diensten in te stel
len, onverschillig of zulke diensten onmid
dellijk dan wel oo een later tijdstip, naar ver
kiezing van de overeenkomstsluitende par
tij, aan welke de rechten worden verleend, 
zullen worden geopend. 

Art. 2. a. Elk van de aldus omschreven 
luchtdiensten zal in exploitatie worden ge
nomen, zoodra de overeenkomstsluitende 
partij, aan welke krachtens artikel 1 het 
recht is verleend, één of meer luchtvaart-

1 De Engelsche en Portugeesche tekst van 
deze overeenkomst is niet opgenomen. 
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maatschappijen voor de betreffende route 
aan te wijzen, aan een luchtvaartmaatschap
pij voor zoodanige route machtiging heeft 
verleend en de overeenkomstsluitende partij, 
welke het recht verleent, zal overeenkomstig 
artikel 7 van deze Overeenkomst, verplicht 
zijn aan de betreffende luchtvaartmaatschap
pij of luchtvaartmaatschappijen de passende 
exploitatievergunning te verleenen, mits van 
de aldus aangewezen luchtvaartmaatschappij 
kan worden verlangd, dat zij, alvorens het 
haar zal zijn toegestaan de exploitaties als 
bedoeld in deze Overeenkomst, aan te van
gen, ten overstaan van de bevoegde lucht
vaartautoriteiten van de overeenkomstslui
tende partij, welke de rechten, overeenkoms
tig de wetten en voorschriften, welke ge
woonlijk door deze autoriteiten worden toe
gepast, verleent, haar bevoegdheid bewijst 
en mits de opening van de luchtdiensten in 
gebieden, waar vijandelijkheden plaats heb
ben of die militair bezet zijn of in gebieden, 
welke daarvan den weerslag ondervinden, 
onderworpen zal zijn aan de goedkeuring van 
de bevoegde militaire autoriteiten. 

b. Het is wel te verstaan, dat elke over
eenkomstsluitende partij, aan welke krach
tens deze Overeenkomst commercieele rech
ten zijn verleend. deze zoo spoedig mogelijk 
moet uitoefenen, behoudens in geval zij daar
toe tijdelijk niet in staat is. 

Art. 3. Exploitatierechten, welke vroeger 
mochten zijn verleend door een van de over
eenkomstsluitende partijen aan een Staat, die 
niet partij is bij deze Overeenkomst, of aan 
een luchtvaartmaatschappij, blijven onder 
dezelfde voorwaarden van kracht. 

Art. 4. T ene inde bevoorrechtende prak
tijken te voorkomen en gelijkheid van be
handeling te verzekeren, wordt overeenge
komen, dat: 

a. Elk van de overeenkomstsluitende par
tijen kan opleggen of doen opleggen, billijke 
en redelijke kosten voor het gebruik van 
luchthavens en andere faciliteiten. 

Elk van de overeenkomstsluitende partijen 
neemt echter op zich, dat deze kosten niet 
hooger zullen zijn dan die, welke zouden wor
den betaald voor het gebruik van zoodanige 
luchthavens en faciliteiten door haar eigen 
luchtvaartuigen, gebezigd op soortgelijke in
ternationale diensten. 

b. Op motorbrandstof, smeeroliën en re
servedeelen ingevoerd in, of aan boord geno
men van luchtvaartuigen op het grondgebied 
van de eene overeenkomstsluitende partij 
door de andere overeenkomstsluitende partij 
of haar onderdanen. en uitsluitend bestemd 
voor gebruik door luchtvaartuigen van de 
a ndere overeenkomstsluitende partij, zullen 
ten aanzien van het heffen van invoerrech
ten, inspectiekosten, of andere nationale 
rechten of kosten door de overeenkomstslui
tende partij, op wier grondgebied zij zijn in
gevoerd, worden toegepast de nationale rege
lingen en de meestbegunstigingsclausule. 

c. Luchtvaartuigen, welke gebruikt wor
den op de overeengekomen luchtdiensten, 
voorraden van motorbrandstof, smeeroliën, 
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reservedeelen, gewone uitrustingsstukken en 
proviand, welke aan boord blijven van bur
gerlijke luchtvaartuigen van de luchtvaart
maatschappijen van de overeenkomstsluiten
de partijen, welke gemachtigd zijn, de lucht
lijnen en diensten te onderhouden, omschre
ven in de Bijlage, zullen bij aankomst op, of 
vertrek uit het grondgebied van de andere 
overeenkomstsluitende partij, zijn vrijge
steld van douanerechten, inspectiekosten of 
soortgelijke rechten of kosten, zelfs wanneer 
zulke voorraden worden gebruikt of ver
bruikt door deze luchtvaartuigen bij vluch
ten binnen dat grondgebied. 

d. De a ldus vrijgestelde goederen mogen 
slechts worden gelost met goedkeuring van 
de douaneautoriteiten van de andere over
eenkomstsluitende partij. Deze goederen, die 
weer moeten worden uitgevoerd, zullen tot 
wederuitvoer onder toezicht van de douane 
blijven. 

Art. 5. Bewijzen van luchtwaardigheid, 
bewijzen van geschiktheid, uitgereikt of gel
Jig verklaard door de eene overeenkomstslui
tende partij, zullen door de andere overeen
komstsluitende partij als geldig worden er
kend voor de exploitatie van de luchtlijnen 
en diensten, omschreven in de Bijlage. 
E lke overeenkomstsluitende partij behoudt 
zich evenwel het recht voor v oor vluchten 
boven haar eigen grondgebied de erkenning 
v an bewijzen van geschiktheid, door een 
anderen Staat aan haar eigen onderdanen 
uitgereikt, te weigeren. 

Art. 6. a. De wetten en voorschriften 
van de eene overeenkomstsluitende partij 
betreffende de toelating tot of het vertrek uit 
haar grondgebied van luchtvaartuigen, ge
bezigd in de internationale luchtvaart of be
treffende de exploitatie van en het vliegen 
met zulke luchtvaartuigen gedurende het 
verblijf binnen haar grondgebied, zullen van 
toepassing zijn op de luchtvaartuigen van 
de andere overeenkomstsluitende partij en 
zullen door deze luchtvaartuigen moeten 
worden nagekomen bij het binnenkomen of 
verlaten van, of gedurende het verblijf bin
nen het grondgebied van die partij. 

b. De wetten en voorschriften van een 
overeenkomstsluitende partij betreffende de 
toelating tot, of het vertrek uit haar grond
gebied van passagiers, bemanningen of la
ding van luchtvaartuigen, zooals voorschrif
ten betreffende toelating, in- en uitklaring, 
immigratie, paspoorten, douane en quaran
taine, zullen door of vanwege deze passa
giers, bemanningen of lading bij binnen
k omst in, vertrek uit, of tijdens het verblijf 
binnen het grondgebied van die partij moe
ten worden nagekomen. 

Art. 7. E lke overeenkomstsluitende partij 
behoudt zich het recht voor een luchtvaart
maatschappij van de andere overeenkom~t
sluit ende partij een bewijs of vergunning 
te onthouden, of deze te herroepen, in elk 
geval, waarin niet tot haar genoegen is ge
bleken, dat het overwegende eigendomsrecht 
en het daadwerkelijke toezicht berusten bij 
onderdanen van een van beide overeen-
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komstsluitende partijen, dan wel in geval een 
luchtvaartmaatschappij in gebreke blijft de 
wetten omschreven in artikel 6 van deze 
Overeenkomst, van den Staat, over welks 
grondgebied zij luchtdiensten onderhoudt na 
te komen of aan haar verplichtingen inge
volge deze Overeenkomst te voldoen. 

Art. 8. Deze Overeenkomst, en alle daar
mede in verband staande contracten, zullen 
bij de Voorloopige Internationale Burgerlijke 
Luchtvaart Organisatie worden geregistreerd. 

Art. 9. Indien een van de overeenkomst
sluitende partijen het wenschelijk acht de 
routes of voorwaarden, vermeld in de bijbe
hoorende 'Bijlage, te wijzigen, mag zij ver
zoeken, dat de bevoegde luchtvaartautori
teiten van de beide overeenkomstsluitende 
partijen overleg plegen, welk overleg moet 
aanvangen binnen den termijn van zestig 
dagen vanaf den datum van het verzoek. 

Wanneer deze autoriteiten wederzijds tot 
overeenstemming geraken omtrent nieuwe 
of herziene voorwaarden, welke de Bijlage 
raken, zullen haar aanbevelingen terzake van 
kracht worden, nadat deze door een uitwis
seling van diplomatieke nota's bevestigd zijn 
geworden. 

Art. 10. Alle geschillen tusschen de over
eenkomstsluitende partijen betreffende de 
uitlegging of toepassing van deze Overeen
komst of van de daarbij behoorende Bij lage, 
zullen ter beslissing worden voorgelegd aan 
den Tijdelijken Raad, in overeenstemming 
met de bepalingen van artikel III, sectie 6 
(8) van de Tijdelijke Overeenkomst inzake 
de Internationale Burgerlijke Luchtvaart, 
onderteekend te Chicago op 7 December 
1944, tenzij de overeenkomstsluitende par
tijen overeenkomen het geschil te regelen 
door het voor t e leggen aa een Scheidsge
recht, of een ander persoon of lichaam, be
noemd in onderling overleg tusschen de 
overeenkomstsluitende partijen. De overeen
komstsluitende partijen verbinden zich, zich 
aan de gegeven beslissing te houden. 

Art. II. Indien een algemeen multilate
raal luchtvaartverdrag, dat door beide over
eenkomstsluitende partijen wordt aanvaard, 
van kracht wordt, zal deze Overeenkomst al
dus gewijzigd worden, dat zij met de bepa
lingen van genoemd verdrag zal overeen
stemmen. 

Art. x2. Elk der overeenkomstsluitende 
partijen kan te allen tijde aan de andere ken
nis geven, indien zij deze Overeenkomst 
wenscht te beëindigen. Zulk een kennisge
ving zal t egelijkertijd ter kennis worden ge
bracht van de Voorloopige Internationale 
Burgerlijke Luchtvaart Organisatie. 

Indien zulk een kennisgeving wordt ge
daan, zal deze Overeenkomst ophouden van 
kracht te zijn twaalf maanden na den dag 
van ontvangst van de kennisgeving door de 
andere overeenkomstsluitende partij, tenzij 
de kennisgeving van opzegging in onderling 
overleg wordt ingetrokken, voordat deze ter_ 
mijn is verstreken. 

Bij afwezigheid van ontvangstbevestiging 
door de andere overeenkomstsluitende partij, 
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wordt de kennisgeving geacht te zijn ontvan
gen 14 dagen na de ontvangst van de kennis
geving door de Voorloopige Internationale 
Burgerlijke Luchtvaart Organisatie. 

Art. 13. Deze Overeenkomst zal in wer
king treden op den dag van onderteekening. 

Gedaan te Lissabon op 12 April 1946, in 
drievoud in de Nederlandsche, Portugeesche 
en Engelsche taal, welke gelijkelijk authen
tiek zijn. 

Voor de Portugeesche Regeering, A. 0. 
Sa/azar. 

Voor de Nederlandsche Regeering, P. A. 
van Buttingha Wichers. 

BIJLAGE. 

1. De luchtvaartmaatschappij(en), die 
de luchtdienaten op de routes, opgesomd in 
Lijst I van deze Bijlage, zal ( zullen) onder
houden, zal (zullen) worden aangewezen door 
de Portugeesche Regeering. 

2. De luchtvaartmaatschappij(en), die de 
luchtdiensten op de routes, opgesomd in Lijst 
II van deze Bijlage, zal (zullen) onderhou
den, zal (zullen) worden aangewezen door 
Nederlandsche Regeering. 

3. Ten aanzien van de exploitatie van de 
luchtdiensten op de ruotes, opgesomd in 
Lijst I, zullen aan de aangewezen Portugee
sche luchtvaartmaatschappij (en), genoemd 
in paragraaf I hierboven, op Nederlandsch 
grondgebied worden verleend het recht van 
overvliegen en van landingen voor niet-com
mercieele doeleinden, alsook het recht, in 
internationaal verkeer passagiers, vracht en 
post op te nemen en af te zetten, zooals hier
na bepaald, en het recht tot het gebruik op 
de genoemde routes van luchtvaartterreinen 
en bijkomstige faciliteiten, bestemd voor in
ternationaal verkeer. 

4. Ten aanzien van de exploitatie van de 
luchtdiensten op de routes, opgesomd in Lijst 
Il, zullen aan de aangewezen Nederlandsche 
luchtvaartmaatschappij (en), genoemd in pa
ragraaf 2 hierboven, op Portugeesch grond
gebied worden verleend het recht van over
vliegen en van landingen voor niet-com
mercieele doeleinden, alsook het recht, in in
ternationaal verkeer passagiers, vracht en 
post op te nemen of af te zetten, zooals hier
na bepaald, en het recht tot het gebruik op de 
genoemde routes van luchtvaartterreinen en 
bijkomstige faciliteiten, bestemd voor in
ternationaal verkeer. 

5. De luchtvervoersgelegenheid, geQOden 
aan het reizende publiek, moet nauw ver
band houden met de behoefte van het pu
bliek aan zoodanig vervoer. 

6. Aan de luchtvaartmaatschappijen van 
de beide landen zal een eerlijke en gelijke ge
legenheid worden gegeven om op elke route 
tusschen hun onderscheidenlijke grondgebie
den, beschreven in de Overeenkomst en de 
Bijlage, diensten te onderhouden. 

7. Bij de exploitatie door de luchtvaart
maatschappijen van elk van beide Regeerin
gen van de hoofdlijnen, beschreven in Lijst I 
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en II van deze Bijlage, zullen de belangen 
van de luchtvaartmaatschappijen van de an
dere Regeering in acht genomen worden op
dat de diensten, welke laatstbedoelde lucht
vaartmaatschappijen ondc;rhouden op a lle of 
een gedeelte van dezelfde routes, niet onre
delijk worden getroffen. 

8. Beide Regeeringen gaan uit van de op
vatting, dat luchtdiensten, ingesteld door een 
aangewezen luchtvaartmaatschappij krach
tens de Overeenkomst en deze Bijlage, als 
hun eerste doel behouden de verschaffing 
van vervoerscapaciteit, welke alleszins vol
doet aan de behoeften aan vervoersgelegen
heid tusschen het land, welks nationaliteit de 
aangewezen luchtvaartmaatschappij bezit en 
het land van uiteindelijke bestemming van 
het verkeer. Het recht om op zulke lucht
diensten in internationaal verkeer passagiers, 
vracht en post op te nemen of af te zetten, 
bestemd voor en komende uit derde landen, 
op een plaats of plaatsen op de routes, op
gesomd in deze Bijlage, zal worden toege
past, in overeenstemming met de algemeene 
beginselen van ordelijke ontwikkeling, wel
ke beide Regeeringen onderschrijven en zal 
onderworpen zijn aan het algemeene begin
sel, dat de vervoerscapaciteit verband moet 
houden: 

a. met de verkeersbehoeften tusschen het 
land van herkomst en de landen van bestem
ming; 

b. met de eischen, welke de exploitatie 
van doorgaande luchtlijnen stelt; en 

c. met de verkeersbehoeften van het ge
bied, waarover de luchtlijn voert, nadat re
kening is gehouden met de plaatselijke en 
regionale diensten. 

Q. Ingeval een route of gedeelte van een 
route, zooals vermeld in Lijst I en II van de
ze Bijlage, bediend zou worden door de lucht
vaartmaatschappijen van beide overeen
komstsluitende partijen, zullen de betrokken 
luchtvaartmaatschappijen met elkaar overleg 
olegen, teneinde tot een vorm van samenwer
king op deze route of gedeelte van zulk een 
route te komen. Indien over een vorm van 
samenwerking overeenstemming wordt be
reikt, zal deze aan de bevoegde luchtvaart
autoriteiten der betreffende overeenkomst
sluitende partijen ter goedkeuring worden 
voorgelegd. 

10. Met betrekking tot de paragrafen 8 
en 9 van deze Bijlage erkent de Nederland
sche Regeering formeel den zeer specialen 
aard van de luchtdiensten tusschen Portugal 
en Brazilië, welke geacht zullen worden het
zelfde karaltter te hebbf'n als de diensten, 
genoemd in de laatste categorie van letter c 
vdh paragraaf 8. 

11. Tarieven zullen in overeenstemming 
met de volgende paragrafen worden vastge
steld op een redelijk peil, daarbij behoorlijk 
rekening houdende met alle terzake dienen
de factoren zooals exploitatiekosten, rede
lijke winst, en de tarieven, door andere lucht
vaartmaatschappijen geheven, alsmede de 
hoedanigheden van elken dienst. 

12. Tarieven, te berekenen op routes of 
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gedeelten van een route, welke door de 
luchtvaartmaatschappijen van de beide over
eenkomstsluitende partijen worden geëxploi
teerd, zullen in eersten aanleg tusschen deze 
luchtvaartmaatschappijen worden overeen
gekomen. Alle op deze wijze overeen
gekomen tarieven zullen onderworpen wor
den aan de goedkeuring van de luchtvaart
autoriteiten van de betreffende overeen
komstsluitende partijen. Bij het vaststellen 
van deze tarieven zal rekening worden ge
houden met de aanbevelingen van de "In
ternational Air Transport Association". 

I n geval van verschil van meening tusschen 
de luchtvaartmaatschappijen, zullen de over
eenkomstsluitende partijen trachten over
eenstemming te bereiken. I n geval zulk een 
overeenstemming niet bereikt kan worden, 
zal de procedure van artikel 10 van de Over
eenkomst worden toegepast. 

13. Het is wel te verstaan, dat deze Over
eenkomst geen der overeenkomstsluitende 
partijen zal beletten regelingen te treffen tot 
verdeeling van het verkeer met een der lan
den, betrokken bij de routes, genoemd in 
L ijst I en II. 

Salazar. 
P. A. van Buttingha Wichers. 

LIJS'l' I. 
P ortogeesche routes, eindigende op of loo

pcndo over ' ederlan1lsch grondgebied, 

1. Lissabon-Amsterdam en Amsterdam
Lissabon en naar verder gelegen plaatsen in 
beide richtingen. 

2. Lissabon-Madrid-Parijs-Brussel-Am-
sterdam en Amsterdam-Brussel-Parijs-Ma
drid-Lissabon en naar verder gelegen plaat
sen in beide richtingen. 

De bovengenoemde routes kunnen worden 
gewijzigd, nadat hieromtrent tusschen de 
bevoegde luchtvaartautoriteiten van beide 
overeenkomstsluitende partijen overeenstem
ming is bereikt. 

Opmerking: Met betrekking tot het aan
vragen van vergunning door de Portugeesche 
R egeering tot het instellen van de diensten 
M acau-Portugeesch Timor (met of zonder 
tusschenlandingen in Nederlandsch Oost
Indië) en Portugeesch Timor-Koepang zijn 
beide partijen het er over eens, dat deze aan
vroge de goedkeuring vereischt van de Re
geering van Nederlandsch Oost-Indië. De 
Nederlandsche Regeering neemt echter de 
verplichting op zich, alles te doen wat in haar 
vermogen ligt. opdat een dergelijke goedkeu
ring wordt verleend. 

LIJST II. 
Nederlandsche routes eindigende op of loo

pende over Portugeesch grondgebied. 

r. N ederland via de Westzijde van de 
Pyreneeën naar Lissabon en Lissabon via de 
W estzijde van de Pyreneeën naar Ned erland, 
hetzij via tusschenliggende plaatsen hetzij 
TCChtstreeks. . 

2. Nederland naar Lissabon via Genève 
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en Madrid (of Barcelona) en Lissabon naar 
Nederland via Madrid (of Barcelona) en 
Genève, hetzij via tusschenliggende plaatsen 
hetzij rechtstreeks. 

3. Nederland naar de Nederlandsche ge
biedsdeelen op het Westelijk halfrond via 
L issabon en waarschijnlijk via Sa!, en de Ne
derlandsche gebiedsdeelen op het Westelijk 
halfrond naar Nederland, of via Sal en Lissa
bon dan wel via Lissabon, hetzij via tus
schenliggende plaatsen hetzij rechtstreeks en 
naar verder gelegen plaatsen in beide rich
tingen. 

4. Nederland naar Zuid-Amerika via Lis
sabon-(Casablanca)-Dakar of Sal-Natal-Rio 
de Janeiro, en Zuid-Amerika naar Nederland 
via Rio de J aneiro-Natal-Dakar of Sal
(Casablanca) -Lissabon, en naar verder gele
gen plaatsen in beide richtingen. 

.~. Nederland naar Noord-Amerika en/of 
de Nederlandsche gebiedsdeelen op het Wes
telijk halfrond via de Azoren en Noord
Amerika en/of de Nederlandsche gebiedsdee
len op het Westelijk halfrond naar Nederland 
via de Azoren, hetzij. via tusschenliggende 
plaatsen hetzij rechtstreeks en naar verder 
gelegen plaatsen in beide richtingen. 

6. Nederland naar Zuid-Afrika via Por
tugeesch grondgebied en vice-versa, waar
voor de aanvrage later zal worden ingediend 
en waarvoor de voorwaarden tezelfdertijd 
door beide overeenkomstsluitende partijen 
zullen worden vastgesteld. 

De bovengenoemde routes kunnen worden 
gewijzigd, nadat hieromtrent tusschen de be
voegde luchtvaartautoriteiten van beide 
overeenkomstsluitende partijen overeenstem
ming is bereikt. 

Opmerking: Het is wel te verstaan dat het 
bepaalde in artikel 4 van deze Bijlage, be
treffende het recht om in internationaal ver
kee r passagiers, vracht en post op te nemen 
of af te zetten, niet van toepassing zal zijn 
ten aanzien van de routes 1 en 2 voor wat 
betreft het vervoer tusschen plaatsen in 
Portugal en in Spanje. 

Echter, totdat (een) Portugeesche lucht
vaartmaatschappij(en), aangewezen door de 
Portugeesche Regeering, tusschen Portugal 
en Spanje begint (beginneh) te werken, en 
mits er geen bezwaar bestaat van de zijde 
van de Spaansche R egeering, zal het aan 
de luchtvanrtmnntschappij (en), aangewezen 
door de Nederlandsche Regeering, toegestaan 
zijn in zulk internationaal verkeer passagiers, 
vracht en post, tusschen Portugal en Spanje 
op te nemen en af te zetten. 

s. 11 83 

8 Maart z947. WET, houdende goedkeu
ring van het Statuut van de Wereldge
zondheidsorganisatie, onderteekend te 
New-York oo 22 J uli 1946. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 375. 
H end. Il 46/47, bladz. u65- II67. 
Bijl. Hand. I 46/47, 375. 
Hand. I 46/47, bladz. 479. 
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Wij WILHELMINA,enz .... doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het vanwege Ons te New-York op 22 
Juli 1946 onderteekende Statuut der Wereld
gezondheidsorganisatie te zamen met het ge
lijktijdig onderteekende Protocol nopens het 
Internationale Gezondheidsbureau, alvorens 
te kunnen worden bekrachtigd, ingevolge ar
tikel 6b, lid 2, der Grondwet de goedkeuring 
der Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het,datWij,den Raad vanState,enz. 
Art. 1. Het vanwege Ons te New-York 

op 22 Juli 1946 onderteekende Statuut der 
Wereldgezondheidsorganisatie in afdruk ne
vens deze wet gevoegd, te zamen met het 
P rotocol nopens het Internationale Gezond
heidsbureau, wordt voor het Rijk in Europa 
goedgekeurd. 1 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den 8sten 

Maart 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

De Min. v. Buiten/. z., W. v. BOETZELAER. 

(Uitgeg. 22 Maart 1947.} 

1 De Fransche en Engelsche t ekst is niet 
opgenomen. Bij bekendmaking der Neder
landsche vertaling in het Staatsblad, zal deze 
zoo spoedig mogelijk worden geplaatst. 
(Red.). 

S. H 84 

8 Maart 1947. WET, betreffende wijziging 
der Invaliditeitswet. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 373. 
Hand. Il 46/47, bladz. rr67. 
Bijl. Hand. 1 46/47, 373. 
Hand. 1 46/47, bladz. 479. 

Wij WILHELMINA,enz .... doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eenige wijzigingen aan 
te brengen in de Invaliditeitswet; 

Zoo is het,datWij,den Raad vanState,enz. 
Art. I. Artikel 19 der Invaliditeitswet 

vervalt. 
Art. II. In artikel 77 der Invaliditeits

wet worden de woorden: ,.26 cent" vervan
gen door de woorden: ,.12 cent". 

Art. III. In het eerste lid van artikel 81e 
der Invaliditeitswet worden de woorden: ,.in-

, dien hem invaliditeitsrente was toegekend 
met ingang van den dag" vervangen door de 
woorden: ,.indien hij invaliditeitsrente had 
aangevraagd op den dag". 

Art. IV. In het eerste lid van artikel 81/ 
der Invaliditeitswet worden de woorden: ,.in
<iien hem invaliditeitsrente was toegekend 
met ingang van den dag" vervangen door de 
woorden: .,indien hij invaliditeitsrente had 
aangevraagd op den dag". 

Art. V. Artikel 86 der I nvaliditeitswet 
wordt als volgt gewijzigd: 

L. & S. 1947 

1947 

1. In het eerste lid worden de woorden: 
.,indien hem invaliditeitsrente was toege
kend met ingang van den dag" vervangen 
door de woorden: ,.indien hij invaliditeits
rente had aangevraagd op den dag". 

2. In het tweede lid worden de woorden: 
,.indien haar invaliditeitsrente was toege
kend met ingang van den dag" vervangen 
door de woorden: .,indien zij invaliditeits
rente had aangevraagd op den dag". 

Art. VI. In artikel 87 der Invaliditeitswet 
worden de woorden: ,.26 gulden" vervangen 
door de woorden: ,.24 gulden". 

Art. VII. Artikel 88 der Invaliditeitswet 
wordt gelezen als volgt: 

"De wéezenrente wordt onverminderd 
uitgekeerd tot en met den laatsten dag van 
de kalendermaand, waarin het jongste kind 
den leeftijd van 14 jaar heeft ber~ikt.". 

Art. VIII. Het eerste lid van artikel 89 
der Invaliditeitswet wordt gelezen als volgt: 

,.1. Ieder der kinderen, waaraan een wee
zenrente is toegekend, heeft tot en met den 
laatsten dag der kalendermaand, waarin het 
den leeftijd van 14 jaar bereikt, recht op een 
gelijk deel dier rente.". 

Art. IX. Het tweede en derde lid van ar
tikel n9 der Invaliditeitswet worden gelezen 
als volgt: 

"2. De intrekking begint te werken op 
den eersten dag van de kalendermaand vol
gende op die, waarin het afschrift wordt uit
gereikt. 

3. Indien een rente, toegekend op grond 
van tijdelijke invaliditeit, als bedoeld in ar
tikel 71, sub b. wordt ingetrokken op grond 
dat de rentetrekker opgehouden heeft in
valide te zijn, begint de intrekking echter te 
werken op den eersten dag van de kalender
maand volgende op die, waarin de dag is ge
legen, welke in de beslissing wordt genoemd 
als de dag, waarop de invaliditeit is geëin
digd.". 

Art. X . Artikel 154 der Invaliditeitswet 
wordt gelezen als volgt: 

"1. De invaliditeitsrente gaat in op den 
eersten dag van de kalendermaand, waarin 
de dag van indiening der aanvraag is gele
gen. 

2. De ouderdomsrente ingevolge artikel 
74 gaat in op den eersten dag van de ka
lendermaand, waarin de verzekerde den 
leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Indien 
echter de verzekerde op het tijdstip, waarop 
zijn eerste rentekaart is aangevangen geldig 
te zijn, den leeftijd van 35 jaar bereikt of 
overschreden had en hij op den dag, waarop 
hij den leeftijd van 65 jaar bereikt, nog geen 
1248 premiën in rekening kan brengen, gaat 
de ouderdomsrente in op den eersten dag 
van de kalendermaand, waarin bedoeld aan
tal premiën wordt bereikt. 

3. De weduwenrente gaat in op den eer
sten dag van de kalendermaand, waarin de 
verzekerde overleed of vermoed wordt te 
zijn overleden, indien de weduwe op het tijd
stip van overlijden invalide is of den leeftijd 
van 60 jaar heeft bereikt; is de weduwe op 
den dag van overli_jd,en of vermoedelijk over-

9 / 
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Jijden van den verzekerde niet invalide en 
heeft zij den 60-jarigen leeftijd niet bereikt, 
dan gaat de rente in op den eersten dag van 
de kalendermaand, waarin de dag v an in
diening der aanvraag valt of waarin zij den 
leeftijd van 60 jaar J;>ereikt. 

4. De weezenrente gaat in op den eersten 
dag van de kalendermaand, waarin de ver
zekerde, of in het geval van artikel 84 de 
vader, overleed of vermoed wordt te zijn 
overleden en ten aanzien van kinderen, na 
dien dag geboren, op den eersten dag van de 
kalendermaand, waarin de geboortedag valt.". 

Art. XI. Artikel 156, onder b, der Invali
diteitswet wordt gelezen als volg}: 

"b. een aanwijzing tot ontvangst van het 
bedrag der rente; de eerste uitbetaling van 
de rente omvat zooveel maandelijksche ter
mijne n als na den dag van ingang der rente 
verschuldigd zijn;". 

Art. XII. Artikel 163 der Invaliditeits
wet vervalt. 

Art. XIII. Artikel 164 der Invaliditeits
wet wordt gewijzigd als volgt: 

1. De eerste volzin van het eerste lid 
wordt gelezen als volgt: ,,De uitbetaling der 
krachtens deze wet toegekende renten ge
schiedt in maandelijksche termijnen ten kan
tore der posterijen van de woonplaats van 
den rechthebbende.". 

2 . Aan het eerste Jid wordt een nieuwe 
volzin toegevoegd, luidende: ,,Het bestuur 
der Bank kan op verzoek van den rechtheb
bende de rente per giro overmaken.". 

3. H et tweede lid wordt gelezen als volgt: 
"2. De Directeur van het kantoor der 

posterijen, a lwaar de rente betaalbaar is ge
steld, bericht aan den rechthebbende op 
welken dag van de maand bij de rente kan 
innen.". 

4. H et derde lid vervaltl. 
5. D e cijfers "4" en "5" voor het vierde 

en vijfde lid worden gewijzigd in "3" en "4". 
Art. XIV. In artikel 165 der I nvaliditeits

wet worden de woorden: ,,26 gulden" ver
vangen door de woorden: ,,24 gulden" en ver
valt de tweede volzin. 

Art. XV. Artikel 165a der Invaliditeits
wet wordt gelezen als volgt: 

" Indien een rentetrekker in een gesticht of 
door of vanwege een instelling van welda
digheid, door het openbaar gezag erkend, 
wordt verzorgd of verpleegd en de kosten 
van verzorging of v erpleging geheel of ge
deeltelijk ten laste komen van het Rijk, een 
burgerlijke gemeente of een zoodanige in
stelling, k an het bestuur d er Bank op verzoek 
van het belanghebbende orgaan de rente over 
volle kalendermaanden, gelegen binnen den 
duur van de verzorging of verpleging, voor 
zoover over die kalendermaanden, de rente 
nog niet is uitbetaald, geheel of gedeeltelijk 
doen u itbetalen aan dat orgaan .". 

Art. XVI. Tusschen artikel 165a en arti
kel 166 der Invaliditeitswet wordt een nieuw 
artikel ingevoegd, luidende: 

"Art. 165b. Wanneer een rentetrekker 
een ander machtigt om zijn rente in ont
vangst te nemen, wordt d aaraan gevolg ge-
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geven met ingang van een maandelijksche 
betaling. Intrekking eener machtiging is 
slechts mogelijk met ingang van een maan
delijksche betaling.". 

Art. X VII. Artikel 166 der Invaliditeits
wet wordt als volgt gewijzigd: 

1. H et eerste lid wordt gelezen als volgt: 
,,1. Waneer een rentetrekker overlijdt, 

wordt de rente tot en met den laatsten dag 
der kalendermaand, waarin het overlijden 
plaats vond, ui tgekeerd aan diens echtge
noot en, is er geen echtgenoot, aan de per
soon of d e personen, die daarvoor naar he 
oordeel van het bestuur der Bank op billijk
heidsgronden in aanmerking komen, mits 
deze daartoe binnen drie maanden na het 
overlijden een verzoek bij het bestuur heb
ben ingediend.". 

2. In het tweede lid worden de woorden: 
,,na het overlijden nog verschuldigde rente" 
vervangen door de woorden: .,rente tot e n 
met den laatsten dag der kalend1:rmaand, 
waarin het overlijden plaats vond.". 

Art. XVIII. Artikel 167 der Invalidi
teitswet wordt gewijzigd als volgt: 

1. In het eerste l id worden de woorden: 
,.na den eersten dag der betaalbaarstelling" 
vervangen door de woorden: .,na afloop van 
de kalendermaand, waarin zij voor het eerste 
betaalbaar waren". 

2. I n het derde lid wordt • het woord 
,,week" vervangen door het woord "kalen
dermaand". 

Art. XIX. I n het eerste lid van artikel 
168 der Invaliditeitswet worden de woorden: 
.,over den tijd" vervangen door de woorden: 
,,over volle kalendermaanden, gelegen bin
nen den tijd". 

Art. XX. Artikel 16q der Invaliditeits
wet wordt gewijzigd als volgt: 

1. In het eerste en tweede lid worden de 
woorden: ,,over den tijd" vervangen door de 
woorden: .,over volle kalendermaanden, ge
legen binnen den tijd". 

2. H et derde en vierde lid worden gele
zen als volgt: 

"3. H et bestuur der Bank is bevoegd 
over de rente, welke op grond van het be
paalde in het eerste of tweede lid niet werd 
uitbetaald, geheel of gedeel telijk te beschik
ken ten behoeve van de vrouw van den rente
trekker, zijn afstammelingen of zijn bloed
verwanten in de opgaande linie. 

4. H eeft het bestuur der Bank geen ge
bruik gemaakt van de bevoegdheid, ver
leend in het vorige lid, dan kan Onze Mi
nister hem, die uit de gevangenis, werkin
richting, tuchtschool of het Rijksopvoedingu 
gesticht is ontslagen, in het genot van de · 
rente stellen tot een bedrag, dat de rente 
over een jaar niet te boven gaat of de rente 
tot dat bedrag te zijnen behoeven doen aan
wenden.". 

Art. XXI. Het tweede lid van artikel 170 
der Invaliditeitswet wordt gelezen a ls volgt: 

"2. In het geval, bedoeld in het vorige 
lid, alsmede wanneer het, gezien de maat
schappelijke gedragingen en levenswijze van 
den rechthebbende redelijkerwijze te ver-
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wachten is, dat hij de hem toegekende rente 
zal misbruiken, kan het bestuur der Bank, op 
voorstel van den Raad van Arbeid, de rente, 

. ten behoeve van dengene, aan wien zij werd 
toegekend, betaalbaar stellen aan een door 
het bestuur aan te wijzen persoon of instel
ling.". 

Art. XXII. Artikel 1 77 der Invaliditeits
wet wordt gelezen als volgt: 

"1. De vrije ouderdomsrente gaat in op 
den eersten dag der kalendermaand, waarin 
de verzekerde den leeftijd van 70 jaar be
reikt. 

2. De vrije invaliditeitsrente gaat in op 
den eersten dag der kalendermaand, waarin 
de dag van indiening der aanvraag is gele
gen.". 

Art. XXIII. Artikel 374 der Invalidi
teitswet wordt als volgt gewijzigd: 

1. In den laatsten volzin van het tweede 
lid wordt het woord "kalenderweek" vervan
gen door het woord "kalendermaand". 

2. Het derde lid wordt gelezen als volgt: 
"3. De rente van 130 gulden wordt door 

het bestuur der Bank verhoogd tot 156 gul
den: 

a. bij het overlijden van den anderen 
echtgenoot, ook indien het overlijden plaats 
vindt na echtscheiding, met ingang van den 
eersten dag der kalendermaand volgende op 
die, waarin het overlijden plaats v.ond; 

b. indien de aan den anderen echtgenoot 
krachtens artikel 3 73 toegekende rente ver
valt, omdat hem een rente krachtens de be
palingen van § 1 van Hoofdstuk II van de 
Tweede Afdeeling wordt toegekend, met in
gang van den eersten dag der kalendermaand, 
waarover de nieuwe rente begint te loopen; 

c. gedurende den tijd, dat de rente aan 
den anderen echtgenoot, ook na echtschei
ding, niet uitgekeerd wordt in geval van ar
tikel 167, tweede lid, eersten volzin d ezer 
wet of artikel 16, tweede lid, eersten volzin 
der Ouderdomswet 1919 of wegens toepas
sing van artikel 168 of 169 dezer wet of van 
ar.tikel 36 van de Ouderdomswet 1919.". 

Art. XXIV. De tweede en derde volzin 
van het eerste lid van artikel 377 der Inva
liditeitswet worden gelezen als volgt: 

"De rente, bedoeld in art. 3 n, gaat in op 
den eersten dag van de kalendermaand, 
waarin de verzekerde den leeftijd van ti5 
jaar bereikt, indien het getal der door of voor 
den v erzekerde betaalde premië11 op den 
dag, waarop hij dien leeftijd bereikt, ten
minste het in artikel 3 73, eerste lid, be
doelde aantal bedraagt, Is dit niet het geval, 
dan gaat de rente in op den eersten dag van 
de kalendermaand, waarin de betaalde pre
miën bedoeld aantal wel bedragen.". 

Art. XXV. Deze wet wordt geacht in 
werking te zijn getreden op 1 Januari 1947. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven t en Paleize Soestdijk, den 8sten 

Maart 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg, 2r Maart r947.) 
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S. H 85 

8 Maart r947. WET, betreffende wijziging 
der Ouderdomswet 1919, 

Bijl. Hand. Il 46/47, 373. 
Hand. Il 46/47, bladz. r r67. 
Bijl. Hand. 1 46/47, 373. 
Hand. 1 46/47, bladz. 479. 

Wij WILHELMINA,enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eenige wijzigingen 
aan te brengen in de Ouderdomswet 1919; 

Zoo is het,datWij,den Raad vanState,enz. 
Art. I. In artikel 13 der Ouderdomswet 

1919 worden de woorden: .,der week" ver
·vangen door de woorden: .,der kalender
maand0. 

Art. II. Artikel 14 der Ouderdomswet 
1919 wordt gelezen als volgt: 

"1. De uitbetaling der rente geschiedt in 
maandelijksche termijnen ten kantore der 
posterijen van de woonplaat~ van den recht
hebbende. Indien de rente mmder dan 2 gul
den per maand bedraagt, kan het bestu~r der 
Bank evenwel andere uitbetalingstermijnen 
vaststellen. Op verzoek van den rechtheb
bende kan het bestuur der Bank de rente 
per giro overmaken. 

2. De Directeur van het kantoor der pos
terijen, alwaar de rente betaalbaar is gesteld, 
bericht aan den rechthebbende, op welken 
dag van de maand hij de rente kan innen. 

3. Aan buitenslands gevestigde rente
trekkers kan op hun verzoek de rente wor
den overgemaakt, in de termijnen en op de 
wijze, voor ieder geval afzonderlijk door het 
bestuur der Bank te bepalen, onder aftrek 
van de kosten op de overmaking vallende. 

4. Per maand ontvangt de rentetrekker 
52/12 van het weekbedrag zijner rente. De 
eerste uitbetaling omvat zooveel maande
lijksche termijnen als na den dag van ingang 
der rente verschuldigd zijn.". 

Art. III. In artikel 14a der Ouderdoms
wet 1919 worden de woorden: ,,voor den 
duur" vervangen door de woorden: ,.over 
volle kalendermaanden, gelegen binnen den 
duur" en de woorden: .,voor dien duur" door 
de woorden: ,,over die kalendermaanden". 

Art. IV. Tusschen artikel 14a en artikel 
15 der Ouderdomswet 1919 wordt een nieuw 
artikel ingevoegd, luidende: 

"Art. 14b. Wanneer een rentetrekker een 
ander machtigt om zijn rente in ontvangst te 
nemen, wordt daaraan gevolg gegeven met 
ingang van een maandelijksche betaling. In
trekking eener machtiging is slechts moge
lijk met ingang van een maandelijksche be
taling.". 

Art. V. Artikel 15 der Ouderdomswet 
1919 wordt gewijzigd als volgt: 

1. Het eerste en tweede lid worden ge
lezen als volgt: 

,.1. Wanneer een rentetrekker overlijdt, 
wordt de rente tot en met den laatsten dag 
van de kalendermaand, waarin het overlijden 
plaats vond, uitgekeerd aan diens echtgenoot 
en, is er geen echtgenoot, aan de persoon of 
de personen, die daarvoor naar het oordeel 
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van het bestuur der B ank op billijkheids
gronden in aanmerking komen, mits deze 
daartoe binnen drie maanden na het over
lijden een verzoek bij het bestuur hebben 
ingediend. 

2. Indien in verband met het bepaalde in 
artikel 14a de rente niet aan den rentetrek
ker werd uitgekeerd, wordt in afwijking van 
het in het eerste lid bepaalde de rente tot en 
met den laatsten dag van de kalendermaand, 
waarin het overlijden plaats vond, uitbe
taald aan het in artikel 14a bedoelde be
langhebbende orgaan.". 

2. Het derde lid vervalt. 
Art. VI. Artikel 16 der Ouderdomswet 

1919 wordt gewijzigd als volgt: 
1. H et eerste lid wordt gelezen a ls volgt: 
" 1. D e termijnen van een rente, welke 

niet zijn ingevorderd binnen een jaar na af
loop van de kalendermaand, waarin zij voor 
het eerst betaalbaar waren, worden niet meer 
uitbetaald.". • 

2. In het derde lid wordt het woord 
.,week" vervangen door het woord: ,.kalen
dermaand". 

Art. VII. In artikel 20, tweede lid, onder 
b, der Ouderdomswet 1919, worden de woor
den: ,.25 cent per week" vervangen door de 
woorden: ,.een gulden pei;..maand". 

Art. VIII. Artikel 29 der Ouderdomswet 
1919 wordt gewijzigd als volgt: 

1. In den laatsten volzin van het eerste 
lid wordt het woord: ,.kalenderweek" ver
vangen door het woord: ,.kalendermaand". 

2. H et tweede lid wordt gelezen als volgt : 
"2. De rente van 2 gulden en 50 cent 

wordt door het bestuur der Bank verhoogd 
tot 3 gulden: 

a. bij het overlijden van den anderen 
echtgenoot, ook indien het overlijden plaats 
vindt na echtscheiding, met ingang van den 
eersten dag der kalendermaand volgende op 
die, waarin het overlijden plaats vond; 

b. indien de aan den anderen echtgenoot 
toegekende rente vervalt, omdat hem een 
rente krachtens de bepalingen v an § 1 van 
Hoofdstuk II van de Tweede Afdeeling der 
Invaliditeitswet wordt toegekend, met in
gang van den eersten dag der kalendermaand, 
waarover de nieuwe rente begint te loopen; 

c. gedurende den tiid, dat de rente aan 
den anderen echtgenoot, ook na echtschei
ding, niet uitgekeerd wordt ingeval van arti
kel 16, tweede lid, eersten volzin dezer wet 
of artikel 167, tweede l id, eersten volzin der 
Invaliditeitswet of wegens toepassing van 
artikel 36 dezer wet of van artikel 168 of 169 
der I nvaliditeitswet.". 

Art. IX. Het eerste lid van artikel 32 der 
Ouderdomswet 19,9 wordt gelezen als volgt: 

" 1. De rente, bedoeld in artikel 24, gaat 
in op den eersten dag der kalendermaand, 
waarin de verzekerde den leeftijd van 65 
jaar bereikt. Indien echter de verzekering is 
aangegaan meer dan twee jaar na het in wer
king treden van deze wet, gaat de rente even
veel maanden later in als de verzekering 
volle maanden later dan twee jaar na het in
werkingtreden van deze wet is aangegaan.". 
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Art. X. Het tweede lid van artikel 33 der 
Ouderdomswet 1919 wordt gelezen als volgt: 

"2. In dat geval gaat de rente in op den 
eersten dag van de kalendermaand, waarin 
de op de veranderde omstandigheden ge
gronde aanvraag werd ingediend.". 

Art. XI. Artikel 33a der Ouderdomswet 
,919 wordt als volgt gewijzigd: 

I. Tusschen het tweede en derde lid wordt 
ingevoegd: 

.,3. De intrekking, bedoeld in de voor
gaande leden, begint te werken met ingang 
van den eersten dag van de kalendermaand 
volgende op die, waarin de intrekking plaats 
vond.". 

2. Het onder ,,3", geplaatst voor het der
de lid, wordt vervangen door het cijfer "4". 

Art. XII. In artikel 35 der Ouderdoms
wet ,9,9 wordt tusschen "14," en ,.,5" inge_ 
voegd ,,14a, 14,h,". 

Art. XIII. Deze wet wordt geacht in 
werking te zijn getreden op 1 Januari 1947. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den 8sten 

Maart 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 21 Maart 1947.) 

S. H 86 
8 Maart 1947. WET, houdende vaststelling 

van het Vierde Hoofdstuk der Rijksbe
grooting voor het dienstjaar ,947. (De
partement van Justitie.) 

Bijl. Hand. II 46/47, 300. 
Hand. II 46/47, bladz. 285- 297, 321- 349, 

373- 396. 
Bijl, Hand. I 46/47, 300. 
Hand. I 46/47, bladz. 471- 477, 47g--499. 

Titel A. Gewone dienst . 
Titel B. Buitengewone dienst 

Geheele dienst 

s. H 8 7 

f 90,664,8I2 
f 89,978,842 

f ,80,643,654 

8 Maart 1947. WET tot vaststelling van 
het Tweede Hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar ,947. 

Bijl. Hand. II 46/47, 300. 
Hand. II 46/47, bladz. 5go-593, 
Bijl. H and. I 46/47, 300. 
Hand. I 46/47, bladz. 499. 

Titel A. 
Titel B. 

Gewone dienst . 
Buitengewone dienst . 

Geheele dienst . 

f 5,792,707 
f 104,500 
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S. H 88 

8 Maart ~94?· WET, houdende een nood
voorz,emng met betrekking tot de 
rechtsgeldigheid van raadsbesluiten. 

Bijl. Hand. Il ;16/47, 382; 
Hand. Il 46/47, bladz. zz65; 
Bijl. Hand. I 46/47, 382; 
Hand. I 46/47, bladz. 499. 

W ij WILHELMINA,enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het gewensèht is een wettelijke regeling 
te treffen teneinde zooveel mogelijk te voor
komen, dat de raadsbesluiten, welke na het 
optreden der ,nieuwe gemeenteraden zijn ge
nomen v66r het verstrijken van den termijn, 
genoemd in artikel 3.S, tweede lid, der ge
meentewet, en welke uit dien hoofde geldig: 
heid missen, opnieuw door de gemeenteraden 
moeten worden vastgesteld; 

Zoo is het,datWij,den Raad vanState,enz1 

Art. 1, 1. Voor wat de rechtsgeldigheid 
van door de in 1946 nieuw gekozen gemeen
teraden genomen besluiten en de in de ver
gadering dier raden verrichte handelingen 
betreft, wordt bij de bepaling van het tijdstip, 
bedoeld in artikel 1 van het Besluit Tijde
lijke Voorziening Gemeenteraden, het be
paalde in artikel 3.S der gemeentewet buiten 
beschouwing gelaten, tenzij daaraan toepas
sing is gegeven. 

2. Het eerste lid blijft buiten toepassing 
ten aanzien van besluiten en handelingen, 
welke en voorzoover zij v66r de afkondiging 
van deze wet door andere zijn vervangen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad, waarin zij zal worden afge
kondigd, en werkt terug tot 1 Juli 1946. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, den 8sten 

Maart 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. r4 Maart r947). 

S. H 89 
8 Maart r947. WET tot weder in werking 

doen treden van de wet Gebruik Ver
voermiddelen 1939. 

B ijl. Hand. Il z946 Il, 267. 
Hand. II 46/47, bladz. zz67- zz73. 
Bijl. Hand. I 46/47, 267. -
Hand. I 46/47, bladz. 479. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de bijzondere tijdsomstandigheden h et 
wenschelijk maken, dat de Wet Gebruik Ver
voermiddelen 1939 weder in werking treedt, 
e n dat Ons daartoe strekkend besluit van 10 

Augustus 1946 (Staatsblad No. G 205) inge
volge artikel 8 dier wet bekrachtiging bij de 
wet behoeft; 

Zoo is het,datWij,den Raad vanState,enz. 
Eenig artikel. 

Het Koninklijk Besluit van 10 Augustus 
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1946 (Staatsblad No. G 205), waarbij is be
paald, dat de Wet Gebruik Vervoermiddelen 
1939 weder in werking treedt, wordt be
krachtigd met dien verstande, dat die W et 
ten hoogste voor den tijdsduur eindigend op 
31 December 1947 in werking zal zijn. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te n Paleize Soestdijk, den 8sten 

Maart 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. van Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

De Minister van Marine, 
J . J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

De Minister van Binn. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 25 April z947.) 

S.H 9 0 
r4 Maart z947. BESLUIT, houdende na

dere aanduiding van de taken en be
voegdheden, welke worden overgedragen 
aan het Hoofd van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat. 

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

President en van Onze Ministers van Ver
keer en Waterstaat en van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting dd. 6 Maart 1947, No. 1603, 
Kabinet, Afdeeling "Algemeen Secretariaat"; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, dat 
nader wordt bepaald welke taken en bevoegd
heden door het Hoofd van het Ministerie 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting wor
den overgedragen aan het Hoofd van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat; 

Gelet op artikel 79 der Grondwet, zoo
mede op Ons Besluit van 28 Februari 1947, 
No. 12; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. Aan het Hoofd van het Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat wordt overgedragen 
de zorg voor de zaken betreffende: 

a. den Waterstaat: 
b . den Zuiderzeeraad; 
c. de Zuiderzeewerken; 
d. de Uitvoering van de Zuiderzeesteun

wet; 
e. de Zuivering van Afvalwater; 
f . het Staatsvisschershavenbedrijf te IJ

muiden; 
g. de Noordoostpolderwerken; 
h. de bedijking, aanwinning en verbete

ring van de afwatering van domeingronden, 
van het Hoofd van het Ministerie van 

Wederopbouw en Volkshuisvesting, 
II. Alle bevoegdheden en verplichtingen, 

onderwerpen betreffende, in dit Besluit onder 
I genoemd, en welke thans aan Onzen Minis
ter van Wederopbouw en Volkshuisvesting 
zijn opgedragen, gaan over op Onzen Minis
ter van Verkeer en Waterstaat. 

III. Wanneer, betreffende onderwerpen 
in dit Besluit onder I genoemd, in akten van 
oprichting of statuten van Naamlooze Ven
nootschappen, in statuten van Vereenigingen 
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of in Stichtingsbrieven, aan het Rijk eenige 
bevoegdheid wordt toegekend, of eenige me
dewerking van het Rijk als vereischte is ge
steld, zal het Rijk voor het uitoefenen van 
die bevoegdheid of het verleenen van die 
medewerking worden vertegenwoordigd door 
Onzen Minister van Verkeer en Waterstaat. 

IV. Alle verplichtingen, de in dit Besluit 
onder I bedoelde onderwerpen betreffende, 
welke aan derden tegenover Onzen Minister 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting zijn 
opgelegd, worden geacht te zijn opgelegd 
tegenover Onzen Minister van Verkeer en 
Waterstaat. 

V. Dit Besluit wordt geacht te zijn in 
werking getreden op den zesden Maart 1947. 

Onzen Ministers, Hoofden der Ministeries 
van Verkeer en Waterstaat en van Weder
opbouw en Volkshuisvesting, zijn belast met 
de uitvoering van dit Besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 14den Maart 1947. 

WILHELMINA. 
De Minister-President, BEEL. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H . Vos. 
De Min. v. Wederopb. en Volksh. L. NEHER. 

(Uitgeg. 9 Mei z947.J 

S. H 91 

z9 Maart z94r. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 15 Januari 
1946 (Staatsblad No. G 13), gewijzigd 
bij het Koninklijk besluit van 14 De
cember 1946 (Staatsblad No. G 362), 
houdende voorloopige maatregelen ter 
verbetering van de financieele positie 
van burgerlijk Rijkspersoneel en oqder
wijzend personeel. 

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

Binnenlandsche Zaken van 23 Januari 1947, 
No. 1019s/R, afdeeling Ambtenarenzaken, 
Bureau II, daartoe gemacbtigd door den 
Raad van Ministers; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van 15 Januari 1946 (Staatsblad No. 
G 13), gewijzigd bij Ons besluit van 14 D e
cember 1946 (Staatsblad No. G 362), aan te 
vullen met een bepaling, waardoor cumulatie 
van de met ingang van I October 1946 inge
voerde tijdelijke toelage ad 10 % met toe
lagen ingevolge de artikelen 18, 19 en 33, 
eerste lid, van het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1934 in bepaalde 
gevallen kan worden voorkomen; 

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

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 Februari 1947, No. 19); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Maart 1947, No. 
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10408/R, afdeeling Ambtenarenzaken, Bu
reau Il, Kabinet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Te rekenen van 1 April 1947 wordt 

Ons besluit van 15 Januari 1946 (Staatsblad 
No. G 13), gewijzigd bij Ons besluit van 14 
December 1946 (Staatsblad No. G 362), als 
volgt gewijzigd: 

Aan artikel 3 worden twee nieuwe leden 
toegevoegd van den navolgenden inhoud: 

,.4. Onze Minister, Hoofd van het be
trokken departement van algemeen bestuur, 
kan besluiten, dat aan een belanghebbende 
of een groep van belanghebbenden, aan wie 
op grond van een der artikelen 18, 19 of 33, 
eerste lid, van het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1934, toelagen zijn 
verleend, de tijdelijke toelage, bedoeld in het 
eerste lid, onder A, slechts wordt toegekend, 
indien en voorzoover die tijdelijke toelage, 
zoo noodig berekend met inachtneming van 
het derde lid, meer bedraagt dan het bedrag 
van de toelage, welke aan den belanghebben
de is verleend. 

5. Onze Minister, Hoo fd van het daarbij 
betrokken departement van algemeen be
stuur, is uitsluitend bevoegd tot toepassing 
van het vorige Jid, indien: 

a. de toelagen aan den belanghebbende 
of groep van belanghebbenden na 1 Septem
ber 1944 zijn verleend; 

b. het verleenen van de toelagen naar het 
oordeel van Onzen Minister, Hoofd van het 
daarbij betrokken departement van alge
meen bestuur, is geschied hetzij om daar
door vooruit te loopen op een voor de func
ties, welke de belanghebbende of groep van 
belanghebbenden bekleeden, voorgenomen 
herziening der bezoldiging, hetzij om daar
door tegemoet te komen aan wenschen, welke 
de belanghebbende bij zijn indiensttreding 
heeft geuit met betrekking tot zijn finan
cieele positie." 

Art. Il. Onze Ministers van Binnen
landsche Zaken en van Financiën zijn be
voegd voorschriften te geven ter uitvoering 
van dit besluit. 

Art. 111. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van den tweeden dag volgende 
op dien van de dagteekening van het Staats
blad, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers zijn, ieder voor z;ooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 1gden Maart 1947. 
WILHELMINA. 

De Minister-President, BEEL. 

De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 

De Min. van justitie, J. H. v. MAARSEVEEN. 

De Min. van 0., K. en W., J os. J. GIELEN. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. van Oorlog, A. H. J . L . FIEVEZ. , 

De Minister van Marine, 
J. J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 
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De Min. v. Wederopb. en Volksh. L . NEHER. 
De Min. v . Verkeer en Waterstaat, H . Vos. 
De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

De Min. van L., 11. en V., S. L. MANSHOLT. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 
De Min. v. Overz. Gebiedsd., J. A. JONKMAN, 

D e Min. v. Buiten}. z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. 15 April 1947.) 

s. H 92 
19 Maart 1947. BESLUIT tot vaststelling 

datum van ingang inwerkingtreding wet 
14 Februari 1947, houdende voorschrif
ten met betrekking tot de schrijfwijze 
van de Nederlandsche taal. 

Inwerkingtreding 1 Mei 1947. 

S. H 93 
19 Maart 1947. BESLUIT bepalende de 

bekendmaking in het Staatsblad van de 
tusschen den Nederlandschen Gezant te 
Londen en den Britschen Staatssecreta
ris voor Buitenlandsche Zaken gewissel
de nota's d.d. 13 Juni 1939, houdende 
een overeenkomst tot wijziging van arti
kel 9 (b) van de op 19 Juni 1926 te 
Parijs tusschen de Nederlandsche Re

geering voor Nederland en Nederlandsch
Jndië eenerzijds en de Regeeringen van 
Groot-Britannië en Noord-Ierland en 
van Britsch-lndië (India) anderzijds 
gesloten overeenkomst nopens het be
heer van. het quarantaine-station te 
Kamaran, welke laatste overeenkomst 
werd bevestigd bij notawisseling d.d. 22 
Juli en 14 Augustus 1926 (Staatsblad 
1927, no. 282) en verlengd bij notawisse
ling d.d. 31 D ecember 1934 (Staatsblad 
1936, no. 85). 

Wij WILHELMINA, enz. 
Gezien de wet van 28 October 1:946 

(Staatsblad No. G 301), houdende goedkeu
ring van de tusschen den Nederlandschen 
Gezant te Londen en d en Britschen Staats
secretaris voor Buitenlandsche Zaken gewis
selde nota's d.d. 13 Juni 1939, houdende een 
overeenkomst tot wijziging van artikel 9 (b) 
van de op 19 Juni 1926 te Parijs tusschen 
de Nederlandsche Regeering voor Nederland 
en Nederlandsch-Jndië eenerzijds en de Re
geeringen van Groot-Britannië en Noord-· 
Ierland en van Britach-lndië (India) ander
zijds gesloten overeenkomst nopens het be
heer van het quarantaine-station te Kama
ran, welke laatste overeenkomst werd beves
tigd bij notawisseling d.d. 22 Juli en 14 Au
gustus, 1926 (Staatsblad 192 7, No. 282) en 
verlengd bij notawisseling d.d. 31 December 
1934 (Staatsblad 1936, No. 85), van welke 
nota's een afdruk 1 en een v ertaling bij dit 
besluit zijn gevoegd; 

l De Engelsche tekst is niet opgenomen. 
(Red.). 
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Overwegende, dat Onze Regeering op 3 
F ebruari 1947 aan de Britsche Regeering 
kennis heeft gegeven, dat de Staten-Generaal 
bovenbedoelde wijziging hebben goedge
keurd; 

Overwe11:ende mede, dat de bij bovenge
noemde notawisseling van 13 Juni 1939 tot 
stand gekomen overeenkomst, ingevolge pa
ragraaf 3, sub II, definitief in werking is ge
tzeden gerekend van I Januari 1939 af; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van II Maart 1947, 
Kabinet en Protocol No. 18695; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemde gewisselde nota's d.d. 13 

Juni 1939, alsmede de vertaling daarvan, te 
doen bekendmaken door de plaatsing van 
dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen te dezen wordt vereischt. 

Soestdijk, den 19den Maart 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Buiten/, z., W. v. BOETZELAER. 

(Uitgeg. 18 April 1947.) 

Ver t a I ing. 

E. No. 3152/228/9. 

Ministerie van Buitenlandsche Zaken, S.W.I. 
IJ Juni 1939, 

Mijnheer, 

Ik heb de eer U mede te deelen, dat Zijner 
Majesteits Regeering in het Vereenigd Ko
ninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ier
land en de Regeering van Britsch-Indië 
(India) de bepalingen van artikel 9 b van 
de op 19 Juni 1926 te Parijs onderteekende 
overeenkomst, nopens .het toezicht op den 
gezondheidstoestand der Mekka-bedevaart
gangers op het eiland Kamaran, in beschou
wing hebben genomen. 

2. Zijner Majesteits Regeering in het 
Vereenigd Koninkrijk en de Regeering van 
Britsch-Indië (India) zijn van meening, dat, 
gelet op de veranderde omstandigheden, die 
zich hebben voorgedaan sedert het van 
kracht worden van de overeenkomst, de ren
tekoers vastgesteld in bovengenoemd artikel 
niet langer doelmatig is en meer in overeen
stemming met de tegenwoordige financieele 
verhoudingen behoort te worden gebracht. 
Zij stellen die novereenkomstig voor, dat het 
betrokken artikel zal worden gewijzigd en zal 
worden gelezen als volgt: 

,,b. ieder beschikbaar overschot met be
"tzekking tot het vorig financieel jaar, nadat 
"voorzien is in de uitgaven benoodigd voor 
,,het komende jaar, welk overschot een sa
"mengestelden interest zal dragen tot een 
"percentage gelijk (tot het naastbijliggend 
,,1/4 pct.) aan de gemiddelde rente-opbrengst, 
,,gedurende de daaraan onmiddellijk vooraf
"gaande vijf kalenderjaien. van de door de 
"Britsch-Indische Regeering uitgeschreven 
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,.Rupee-leeningen met een nog niet verstre
,.ken vervaltijd van meer dan vijf jaar." 

3. Ik heb de eer in overweging te geven, 
dat, indien de hierboven voorgestelde wijzi
ging aanvaardbaar is voor de Nederlandsche 
Regeering, deze nota en Uw antwoord in 
dezen zin geacht zullen worden een overeen
komst uit te maken tusschen Zijner Ma
jesteits Regeering in het Vereenigd Konink
rijk en de Regeering van Britsch-lndië (In
dia) eenerzijds en de Nederlandsche Regee
ring anderzijds, welke in werking zal treden 
als volgt: 

i. voorloopig, gerekend van 1 Januari 
1939 af, behoudens wederzijdsche opzegging 
met een maand; 

ii. definitief, eveneens gerekend van 1 

Januari 1939 af, indien en wanneer de Ne
derlandsche Regeering kennis zal hebben 
gegeven, dat de Staten-Generaal de wijzi
ging hebben goedgekeurd. 

Ik heb de eer te zijn, 
m et de meeste hoogachting, 

Mijnheer, 
Uw gehoorzame dienaar, 

(Voor den Staatssecretaris) 
C. W. BAXTER. 

Graal JOHAN VAN LIMBURG STIRUM, 
enz., enz., enz. 

Ver t a 1 ing. 

Londen, 13 Juni 1939. 

My Lord, 

Ik heb de eer de ontvangst te berichten 
van Uw nota van heden, luidende als volgt: 

.,Ik heb de eer U mede te deelen, dat Zij
ner Majesteits Regeering in het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord
I erland en de Regeering van Britsch-Indië 
(India) de bepalingen van artikel 9 b van de 
op 19 Juni 1926 te Parijs onderteekende over_ 
eenkomst, nopens het toezicht op den ge
zondheidstoestand der Mekka-bedevaart
gangers op het eiland .Kamaran, in beschou
wing hebben genomen. 

"2. Zijner Majesteits Regeering in het 
Vereenigd Koninkrijk en de Regeering van 
Britsch-Indië (India) zijn van meening, dat, 
gelet op de veranderde omstandigheden, die 
zich hebben voorgedaan sedert het van kracht 
worden van de overeenkomst, de rentekoers 
vastgesteld in bovengenoemd artikel niet 
langer doelmatig is en meer in overeenstem
ming met de tegenwoordige financieele ver
houdingen behoort te worden gebracht. Zij 
stellen dienovereenkomstig voor, dat het be
trokken artikel zal worden gewijzigd en zal 
worden gelezen als volgt: 

,,b. ieder beschikbaar overschot met be
"trekking tot het vorig financieel jaar, nadat 
"voorzien is in de uitgaven benoodigd voor 
.,het komende jaar, welk overschot een sa
"mengestelden interest zal dragen tot een 
"percentage gelijk ( tot het naastbijliggend 
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,,1/4 pct.) aan de gemiddelde rente-opbrengst, 
,,gedurende de daaraan onmiddellijk vooraf
"gaande vijf kalenderjaren, van de door de 
,,Britsch-lndische Regeering uitgeschreven 
,,Rupee-leeningen met een nog niet verstre
,,ken vervaltijd van meer dan vijf jaar." 

,,3. Ik heb de eer in overweging te geven, 
dat, indien de hierboven voorgestelde wijzi
ging aanvaardbaar is voor de Nederlandsche 
Regeering, deze nota en Uw antwoord in 
dezen zin geacht zullen worden een overeen
komst uit te maken tusschen Zijner Ma
jesteits Regeering in het Vereenigd Konink
rijk en de Regeering van Britsch-Indië (In
dia) eenerzijds en de Nederlandsche R egee-· 
ring anderzijds, welke in werking zal treden 
als volgt: 

"i. voorloopig, gerekend van 1 Januari 
1939 af, behoudens wederzijdsche opzegging 
met een maand; 

"ii. definitief, eveneens gerekend van 1 

Januari 1939 af, indien en wanneer de N e
derlandsche Regeering kennis zal hebben ge
geven, dat de Staten -Generaal de wij!iging 
hebben l!'.oedgekeurd." 

Ik heb de eer U mede te deelen, dat de 
Nederlandsche Regeering zich kan vereeni-
1!'.en met de voorstellen tot wijziging van ar
tikel 9 b van de te Parijs oo 19 Juni 1926 
onderteekende overeenkomst met betrekking 
tot het toezicht op den gezondheidstoestand 
van de Mekka-bedevaartgangers op het ei
land Kamaran en te bevestigen, dat Uw nota , 
en dit antwoord zullen worden geacht een 
overee nkomst uit te maken tusschen de Ne
derlandsche Regeering eenerzijds en Zijner 
Majesteits Regeering in het Vereenigd Ko
ninkrijk en de Regeering val! Britsch-lndië 
(India) anderzijds, welke in werking zal 
treden als volgt: 

i. tijdelijk, gerekend van I Januari 1939 
af, behoudens wederzijdsche opzegging met 
een maand; 

ii. definitief, eveneens gerekend van 1 

Januari 1939 af, indien en wanneer de Ne
derlandsche Regeering kennis zal hebbe n ge
geven, dat de Staten-Generaal de wijziging 
hebben goedgekeurd. 

Ik heb de eer te verblijven, 
met de meeste hoogachting, 

My Lord, 
Uw gehoorzame dienaar, 

LIMBURG STIRUM. 

The Right Honourable Viscount HALIFAX, 
· K.G., 0. C. S . I, etc., etc., etc. 

S. H94 
2r Maart r947. WET tot vaststeHing van 

het Derde Hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1947. (Departe
ment van Buite nlandsche Zaken). 

Bijl. Hand. II 46/47, 300. 
Hand. II 46/47, bladz. 653-673, 683- 702, 

705-706 . 
Bijl. Hand. I 46/47, 300. 
Hand. I 46/47, bladz. 52~557. 
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Titel A. Gewone dienst . 
Titel B. Buitengewone dienst . 

Geheele dienst . 

• 

S.H 95 

f 15,714,816 
Nihil 

f 15,714,816 

2z Maart 1947. WET tot vaststelling van 
het Zevende Hoofdstuk B der Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1947. (De
partement van Financiën). 

Bijl. Hand. Il 46/47, 300. 
Hand. Il 46/47, bladz. 476- 493, 536-551. 
Bijl. Hand. I 46/47, 300. 
Hand. I 46/47, bladz. 52,,-529. 

Titel A. Gewone dienst. . { 1n,354,158 
Titel B. Buitengewone dienst f 774,743,545 

Geheele dienst f 886,097,703 

s. Jl 96 

21 Maart 1947. WET tot vaststelling van 
het Negende Hoofdstuk B der Rijksbe
grooting voor het dienstjaar 1947. (De
partement van Verkeer ~ Waterstaat). 

Bijl. Hand. Il 46/47, 300. 
Hand. Il 46/47, bladz. 815-821, 824-845, 

849-855. 
Bijl. Hand. I 46/47, 300. 
Hand. l 46/47, bladz. 502- 5,7, SHJ--527. 

Titel A. Gewone dienst. . . 
Titel B. Buitengewone dienst 

Geheele dienst 

S. H 97 

f 43,200,208 
f 95,56I ,950 

21 Maart 1947. BESLUIT tot W1Jz1gmg 
van het Koninklijk besluit van 26 Ja
nuari 1923, S taatsblad No. 24, tot vast
stelling van een algemeenén maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 74, 
tweede Jid, der Land- en Tuinbouwonge
vallenwet 19:a:2. 

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

Sociale Zaken van 6 Februari 1947, No. 714b, 
Afdeeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 74, tweede lid, der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 Maart 1947, No. 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 Maart 1947, No. 
2223, Afdeeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a ls volgt: 
Art. I. Artikel 10 van Ons besluit van 26 

Januari 1923, Staatsblad No. 24, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 74, tweede lid, 
de'r Land_ en Tuinbouwongevallenwet 1922, 
wordt gelezen als volgt: 

' 
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"Het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
geeft zoo spoedig mogelijk aan het bestuur 
van de gemeente van inwoning kennis van de 
namen van en het nummer, waaronder in de 
administratie der Bank bekend zijn: perso
nen., aan wie anders dan voorloopig een rente 
ingevolge de Land- en Tuinbouwongevallen
wet 1922 is toegekend en personen, van wier 
in leven zijn het recht op of het bedrag van 
een rente ingevolge die wet afhankelijk is. 

Het betrokken gemeentebestuur teekent 
het bedoelde nummer op de persoonskaart 
van den desbetreffenden persoon aan. 

De gemeentebesturen doen aan het be
stuur der Rijksverzekerings bank onmiddel
lijk mededeeling van verhuizing binnen de 
gemeente, van vertrek naar een andere ge
meente, van huwelijk en van overlijden van 
de in het eerste lid bedoelde personen.". 

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

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering· van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
9fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Soestdijk, den 21sten Maart 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uittjeg. z5 April z947.) 

S. H 98 

21 Maart 1947. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 26 April 
1920, Staatsblad No. 215, tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur betreffende inlichtingen in ver
band met de toepassing van de artikelen 
369 en 370 der Invaliditeitswet. 

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

Sociale Zaken van 6 Februari 1947, No. 714c, 
Afdeeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 409 der Invaliditeitswet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

4 Maart 1947, No. 24); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 14 Maart 1947, No. 
1223, Afdeeling Sociale Verzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I. Het tweede lid van artikel 3 van 

Ons besluit van 26 April x920, Staatsblad 
No. 215, tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur betreffende inlich
tingen in verband met de toepassing van de 
artikelen 369 en 370 der Invaliditeitswet, 
vervalt. 

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

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 

• 
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Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den· Raad 
van State. 

Soestdijk, den 21sten Maart 1947. 

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

(Uitgeg. 15 April 1947.) 

S. H 99 

21 Maart 1947. BESLUIT tot w1Jz1g,.ng 
van het Koninklijk besluit van 3 Sep
tember 1921, Staatsblad No. 1040, tot 
vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in artikel 
77 der Ongevallenwet 1921. 

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

Sociale Zaken van 6 Februari 1947, No. 
714a, Afdeeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 77 der Ongevallenwet 
1921; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 Maart i947, No. 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 Maart 1947, No. 
1223, Afdeeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I. Artikel 10 van Ons besluit van 3 

September 1921, Staatsblad No. 1040, tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 77 der On
gevallenwet 1921, wordt gelezen als volgt: 

"Het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
geeft zoo spoedig mogelijk aan het bestuur 
van de gemeente van inwoning kennis van de 
namen van en het nummer, waaronder in de 
administratie dtr Bank bekend zijn: perso
nen, aan wie anders dan voorloopig een rente 
ingevolge de Ongevallenwet 1901 of de Onge
vallenwet 1921 is toegekend en personen, 
van wier in leven zijn het recht op het b e
drag van een rente ingevolge die wetten af
hankelijk is. -

Het betrokken gemeentebestuur teekent 
het bedoelde nummer op de persoonskaart 
van den desbetreffenden persoon aan. 

D e gemeentebesturen doen aan het bestuur 
• der Rijksverzekeringsbank onmiddellijk me

dedeeling van verhuizing binnen de gemeen
te van vertrek naar een andere gemeente, 
van huwelijk en van overlijden van de in het 
eerste lid bedoelde personen.". 

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

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

Soestdijk, den 21sten Maart 1947. 
WILHELMINA. 

De Min, van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 15 April z947). 
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21 Maart 1947. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 16 Januari 
1920, Staatsblad No. 23, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, betreffende inlichtingen in ver
band met de toepassing der Ouderdoms
wet 1919, gewijzigd bij K oninklijk be
sluit van 26 April 1920, Staatsblad No. 
214. 

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

Sociale Zaken van 6 Februari 1947, No. 714d, 
Afdeeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikels der Ouderdomswet 1919; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

4 Maart 1q47, No. 24); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 14 Maart 1947, No. 
1223, Afdeeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I. Het tweede lid van artikel 4 van 

Ons besluit van 16 Januari 1920, Staatsblad 
No. 23, tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, betreffende inlich
tingen in verband met de toepassing der 
Ouderdomswet 1q19, gewijzigd bij Ons be
sluit v;an 26 April 1920, Staatsblad No. 214, 
v ervalt. , · 

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

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

Soestdijk, den 21sten Maart 1947, 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES, 

(Uitgeg. IJ April z947.) 

S. H 101 , 
22 Maart z947. BESLUIT tot vaststelling 

van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 2, derde lid, 
onder c, der Zeeongevallenwet 1:91:9. 

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

Sociale Zaken van 10 Februari 1947, No. 720, 
afdeeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 2, derde lid, onder c, der 
Zeeongevallenwet 1q19; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 Maar~ 1947, No. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 Maart 1947, No. 
1222, afdeeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. De landstreken, grenzende aan 

Nederland, bedoeld in artikel 2, derde lid, 
onder c, der Zeeongevallenwet 1919 zijn de 
Duitsche en Belgische grensgemeenten. , 
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2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

Soestdijk, den 22sten Maart 1947, 

W I LHELMINA. 
De Min. van Sociale Zake'n, W. DREES. 

(Uiti5eg. 29 April z947.) 

S. H 102 

24 Maart z947. BESLUIT, houdende wijzi_ 
ging en aanvulJing van de wachtgeld
regeling voor officieren behoorende tot 
de Koninklijke landmacht (Koninklijk 
Besluit van 17 Augustus 1935, Staats
blad No. 514). 

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

Oorlog en van Binnenlandsche Zaken van II 
Juli 1946, Afd. A. I , Bur. 5, nr. 240; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van 17 Augustus 1935 (Staatsblad no. 
514), houdende regeling van de toekenning 
van wachtgeld aan de officieren, behoorende 
tot de Koninklijke landmacht, te wijzigen 
e!} aan te vullen; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
3 September 1946, no. 13); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nisters van Oorlog en van Binnenlandsche 
Zaken van 5 Maart 1946, Afd. A. I, Bur. 5, 
nr. 583 en van II Maart 1947, Nr. 1906, af
deeling Pensioenen en Wachtgelden; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
Artikel 2 van de wachtgeldregeling voor of

ficieren behoorende tot de Koninklijke land
macht (Koninklijk Besluit van 17 Augustus 
1935, Staatsblad no. 514) wordt gelezen als 
volgt: 

1. Voor de toepassing van de verdere ar
tikelen van dit besluit wordt onder dienst
tijd verstaan de werkelijke diensttijd in den 
zin van de Pensioenwet voor de landmacht 
(Staatsblad 1922, no. 66), volbracht op den 
datum van ingang van het ontslag, met dien 
verstande, dat: 

a. wanneer de diensttijd tengevolge van 
ontslag is onderbroken geweest, de tijd vóór 
de onderbreking, behalve bij de toepassing 
van het tweede lid van artikel 3, slechts me
detelt, indien de onderbreking minder dan 
een jaar heeft geduurd; 

b. voor zoover de diensttijd omvat tijd, 
die in aanmerking is genomen bij de bereke
ning van den duur van wachtgeld of een 
daarmede gelijk te stellen uitkeering ten 
laste van een der lichamen, bedoeld in de 
artikelen 3 en 4 der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad no. 240) en tijd, in het genot 
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van een zoodanig wachtgeld of uitkeering 
doorgebracht, deze tijden niet worden mede
geteld. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid onder b wordt voor den officier, 
die, nadat hij in het tijdvak 15 Mei 1940 tot 
en met 5 Mei 1945 is ontslagen en op wacht
geld gesteld, in actieven militairen dienst is 
teruggekeerd en na hernieuwd ontslag in het 
genot van wachtgeld wordt gesteld, van den 
diensttijd, die in aanmerking is genomen bij 
de berekening van de n duur van bovenge
noemd wachtgeld, behalve voor de toepas
sing van het tweede lid van artikel 3, afge
trokken de diensttijd, die met eerstgenoemd 
wachtgeld is vergolden. Bedoelde termijn 
wordt naar beneden tot een volle maand af
gerond. 

3. Het bepaalde in het tweede lid is niet 
van toepassing op den in actieven militairen 
dienst teruggekeerden officier, wiens wacht
geld geheel of ten deele door een afkoopsom 
is vervangen. 

Onze Ministers van Oorlog en van Bin
nenlandsche Zaken zijn ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 24sten Maart 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van Oorlog, A. H .-J. L. FIEVEZ, 

De Minister van Binn. Zaken, BEEL. 

(Uitge.g. zs April 1947.} 

S. II 103 

24 Maart 1947. BESLUIT, houdende wijzi
ging en aanvulling van de wachtgeld
regeling voor militairen der Koninklijke 
landmacht beneden den rang van offi
cier (Koninklijk Besluit van 17 Augus
tus 1935, Staatsblad No. 515). 

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

Oorlog en van Binnenlandsche Zaken van 11 
Juli 1946, Afd. A. I, Bur. 5, nr. 240; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van I7 Augustus 1935 (Staatsblad no. 
515), houdende regeling van de toekenning 
van wachtgeld aan de militairen der Konink_ 
lijke landmacht beneden den rang van offi
cier te wijzigen en aan te vullen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 September 1946, no. 13); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nisters 'van Oorlog en van Binnenlandsche 
Zaken van 5 Maart 1946, Afd. A. I, Bur. 5, 
nr. 583 en van II Maart 1947, Nr. 1906, af
deeling Pensioenen en Wachtgelden; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
Artikel 3 van de wachtgeldregeling voor 

militairen der Koninklijke landmacht bene
den den rang van officier (Koninklijk Be-
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1 sluit van 17 Augustus 1935, Staatsblad no. 
515) wordt gelezen als volgt: 

1. Voor de toepassing van de verdere ar
tikelen van dit besluit wordt onder diensttijd 
verstaan de werkelijke diensttijd in den zin 
van de Pensioenwet voor de landmacht 
(Staatsblad 1922, no. 66), volbracht bij het 
op wachtgeld stellen, met dien verstande, 
dat: 

a. wanneer de diensttijd tengevolge van 
ontslag is onderbroken geweest, de tijd vóór 
de onderbreking, behalve bij de toepassing 
van het derde lid van artikel 4, slechts mede
telt, indien de onderbreking minder dan een 
jaar heeft geduurd; 

b. voor zoover de diensttijd omvat tijd, 
die in aanmerking is genomen bij de bereke
ning van den duur van wachtgeld of een 
daarmede gelijk te stellen uitkeering ten 
laste van een der lichamen, bedoeld in de 
artikelen 3 en 4 der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad no. 240) en tijd, in het genot van 
een zoodanig wachtgeld of uitkeering door
gebracht, deze tijden niet worden medege
teld. 

z. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid onder b wordt voor den militair, 
die, nadat hij in het tijdvak 15 Mei 1940 tot 
en met s Mei 1945 is ontslagen en op wacht
geld gesteld, in actieven militairen dienst is 
teruggekeerd en na hernieuwd ontslag in het 
genot van wachtgeld wordt gesteld, van den 
diensttijd, die in aanmerking is itenomen bij 
de berekening van den duur van bovenge
noemd wachtgeld, behalve voor de toepas
sing van het derde lid van artikel 4, afge
trokken de diensttijd, die met eerstgenoemd , 
wachtgeld is vergolden. Bedoelde termijn 
wordt naar beneden tot een volle maand af
gerond. 

3. Het bepaalde in het tweede lid is niet 
van toepassing op den in actieven militairen 
dienst teruggekeerden militair, wiens wacht
geld geheel of ten deele door een afkoopsom 
is vervangen, 

Onze Ministers van Oorlog en van Binnen
landsche Zaken zijn ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 24sten Maart x947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Oorlog, A. H. J. L, FIEVEZ. 

De Minister van Binn. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. z5 April z947.J 

S, H 104 

24 Maart z947. BESLUIT, houdende be
palingen tot afwijking van de Dienst
plichtwet. 

Wij WILHELMINA. enz.; 
Op de voordracht van Onze ministers van 

oorlog en marine van 9 Januari 1947, afdee
ling A III, nr. 1485; 
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Overwegende, dat het noodig is bepalin
gen vast te stellen, als bedoeld in artikel 1 
der wet van xo Januari 1947 (Staatsblad H 
14) betreffende dienstplichtvoorzieningen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Januari 1947, nr. 23); 

Gezien het na.der rapport van Onze voor
noemde ministers van 10 Maart 1947, a fdee
ling A III, nr. 1433; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. A. De uitvoering van de Dienst

plichtwet geschiedt met inachtneming van 
de afwijkingen, in de volgende artikelen om
schreven, onverminderd de a fwijkingen van -
d ie wet, gelegen in onderscheidene tusschen 
10 Mei 1940 en 1 Mei 1945 door Ons vast
gestelde besluiten. 

Art. B. In artikel z der Dienstplichtwet 
worden de volgende uit dat artikel aange
haalde woorden geacht te zijn vervangen 
door de daarbij vermelde woorden: 

a. in het tweede lid, eersten en tweeden 
volzin, de woorden "den keuringsraad" en 
"den herkeuringsraad" achtereenvolgens 
door "den indeelingsraad" en, ,,de herkeu
ringscommissie"; 

b. in het tweede lid, eersten volzin, de 
woorden "deze raden" door "deze colleges"; 

c. in het tweede lid, tweeden volzin, de 
woorden "den raad" door "deze colleges" en 
de woorden "den daarbij betrokken voor
zitter" door "het hoofd van den raad of den 
voorzitter van de commissie"; 

d. in het derde lid de woorden "De voor
zitter van den keuringsraad, de voorzitter 
van den herkeuringsraad" door "Het hoÓfd 
van den indeelingsraad, de voorzitter van 
de herkeuringscommissie". 

Art. C. 1. Ten aanzien van personen, 
geboren in een der jaren 1921 tot e n met 
1928, wordt artikel 6 der Dienstplichtwet 
geacht te lui'den: 

,,1. Voor den dienstplicht wordt inge
schreven hij, die op het door Onzen mi
nister van oorlog te bepalen tijdstip in een 
der Nederlandsche bevolkingsregisters is 
opgenomen of had behooren te zijn opge
nomen. 

2. Voor den dienstplicht wordt niet in
geschreven hij, die op het in het eerste lid 
bedoelde tijdstip een vreemde nationaliteit 
bezit en niet tevens Nederlander is." 
2. D e inschrijving voor den dienstplicht~ 

welke vóór Mei 1940 is geschied voor de 
lichting 1941, wordt geacht niet te hebben 
plaats gehad. 

Art. D. Ten aanzien van personen, gebo
ren in een der jaren 192x tot en met x928, 
wordt artikel 7 der Dienstplichtwet geacht 
te luiden: 

"Voor den dienstplicht wordt ook of wordt 
opnieuw ingeschreven - voor zoover hij 
niet reeds ingevolge art. 6 is ingeschreven: 

a. de Nederlander, die na het in art. 6, 
eerste lid, onder a bedoeld tijdstip in een der 
Nederlandsche bevolkingsregisters wordt 
opgenomen of behoort te worden opgeno
men vóór x Januari van het jaar, waarin hij 
25 jaar oud wordt; 
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b. hij, die in bedoeld tijdvak Nederlander 
of opnieuw Nederlander is geworden, indien 
hij in een van die bevolkingsregisters is op
genomen of had behooren te zijn opgeno
m en." 

Art. E. 1. Artikel 8, eerste lid, der 
Dienstplichtwet wordt geacht te luiden: 

"1. D e insch rijving voor den dienstplicht 
geschiedt in de door Onzen minister van 
oorlog te bepalen gemeente. Voor zoover 
deze minister het noodig oordeelt, geschiedt 
de inschrijving op aangifte. Deze heeft plaats 
bij den burgemeester van de gemeente, waar 
de inschrijving moet geschieden." 

2. Artikel 8, vierde lid, der Dienstplicht.. 
wet wordt geacht te luiden: 

"4. De aangifte geschiedt binnen den 
door Onzen minister van oorlog te bepale n 
tijd.' ' 

Art. F. Van artikel 9 der Dienstplicht
wet blijven het derde, het vierde en het vijf
de lid buiten toepassing. 

Art. G. 1. Artikel 10, tweede lid, der 
Dienstplichtwet wordt geacht te luiden: 

"2. De uitspraak omtrent geschiktheid of 
ongeschiktheid geschiedt in het algemeen 
door indeelingsraden en door een of meer 
herkeuringscommissies." 

2. In artikel 10, derde lid, der Dienst
plichtwet wordt het woord "raden" geacht 
te zijn vervangen door "colleges". 

Art. H. 1, In artikel II, eerste lid, der 
Dienstplichtwet wordt het woord "keurings_ 
raad" geacht te zijn vervangen door "indee
lingsraad". 

2. In artikel II, derde lid, der Dienst
plichtwet wordt de tweede volzin geacht te 
luiden: ,.De burgemeester zendt het verzoek
schrift aan Onzen Minister van oorlog, die 
bevordert, dat de herkeuringscommissie om
trent de aanvraag beslist.'' 

3. In artikel II, vierde en vijfde lid, der 
Dienstplichtwet worden de woorden "den 
h erkeuringsraad" geacht te zijn vervangen 
door "de herkeuringscommissie". 

Art. I. In artikel 13 der Dienstplichtwet 
worden de woorden "den voorzitter van den 
keurings- of van den herkeuringsraad" ge
acht te zijn vervangen door "het hoofd van 
den indeelingsraad of den voorzitter van de 
herkeuringscommissie". 

Art. J. x. Voor de lichtingen 1945 en 
1946 blijven van artikel 15 der Dienstplicht.. 
wet buiten toepassing punt f van het eerste 
lid, punt b van het tweede lid en de derde 
volzin van het derde lid. 

2. Voor de lichtingen 1941, 1942, 1943, 
,944, x947 en x948 wordt artikel ,5, tweede 
lid, der Dienstplichtwet geacht te luiden: 

,,2. H et verleenen van vrijstelling ge
schiedt door den minister of, in geval van 
beroep, door Ons.'' 

Art, K. x. Voor de lichtingen 1945 en 
1946 blijft artikel 20 der Dienstplichtwet' 
buite n toe passing. 

2. Voor de lichtingen 1941, 1942, 1943, 
1944, 1947 en 1948 wordt artikel 20 der 
Dienstplichtwet geacht te luiden: 

"1. Vrijstelling wegens broederdienst 
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wordt verleend aan dc:n ingeschtevene, die 
ten minste een door Onzen minister van oor
log te bepalen getal broeders heeft of gehad 
heeft, die dienen of gediend hebben bij de 
landmacht, bij de zeemacht of bij de over
zeesche weermacht. 
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2. In een van deze gevallen wordt geacht 
te verkeeren de broeder, die vóór het door 
Onzen minister van oorlog te bepalen tijd
stip: 

a. ten minste 30 dagen in werkelijken 
dienst is geweest of 

b. t en gevolge van een in 1946 of 1947 
verleend uitstel van eerste oefening nog niet 
of nog geen 30 dagen in werkelijken dienst is 
geweest of 

c. in het genot van militair pensioen is 
gesteld of 

d. gedurende zijn verblijf in werkelijken 
dienst is overleden. 

3. Voor de toepassing van het bepaalde 
in het tweede lid onder a en onder d geldt 
ten aanzien van den werkelijken dienst, ver
vuld als l.lndstormplichtige of als vrijwil
liger bij den vrijwilligen landstorm, het be
paalde in art. 24, vijfde en zesde lid, van het 
Dienstplichtbesluit, zooals het luidt volgens 
den tekst, voorkomende in Staatsblad 1929, 
nr. 21, 

4. - Voor de toepassing van het bepaalde 
in het tweede lid onder a en d wordt als wer-
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kelijke dienst ook beschouwd de dienst van 
hem, die op grond van gewetensbezwaren is 
te werk gesteld bij een burgerlij ken tak van 
Staatsdienst. 

5. Onze minister van oorlog bepaalt, met 
afwijking zooveel noodig van het Dienst
plichtbesluit, wanneer en op welke wijze 
aanvraag moet worden gedaan om voor vrij
stelling wegens broederdienst in aanmerking 
te komen.'' 

Art. L. 1. Voor elk der lichtingen 1945 en 
1946 wordt artikel 25, eerste lid, der Dienst
plichtwet geacht te luiden: 

.,x. Van degenen, die moeten worden in
gelijfd, worden behoudens het bepaalde in 
art. 26, vierde lid - tot gewoon dienstplich
tige bestemd ten hoogste 40,000 man, ver
meerderd met het getal ingeschrevenen der
zelf de lichting, aan wie tijdelijke vrijstelling 
van den dienstplicht of uitstel van eerste 
oefening wordt verleend, en verminderd met 
het getal ingeschrevenen van vorige lichtin
gen, die hun eerste oefening met eerstbe
doelde lichting zullen vervullen.'' 

2. Voor elk der lichtingen 1947 en 1948 
geldt hetzelfde, met dit verschil, dat in de 
plaats van "40,000" wordt gelezen "45,000". 

3. Voor elk der in het eerste en in het 
tweede lid vermelde lichtingen blijft het 
tweede lid van art. 25 der Dienstplichtwet 
buiten toepassing. 

4. Voor de lichting 1948 wordt punt a van 
artikel 25, derde lid, der Dienstplichtwet 
geacht te luiden: 

"a. voor de zeemacht ten hoogste 6000 
man, vermeerderd met het getal ingeschre
venen derzelfde lichting, aan wie na hun toe
wijzing aan de zeemacht tijdelijke vrijstelling 
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van den dienstplicht of uitstel van eerste 
oefening wordt verleènd, en verminderd met 
het getal ingeschrevenen van vorige lichtin
gen, die hun eerste oefening met eerstbe
doelde lichting bij de zeemacht zullen ver-
vullen;". -

Art. M. Voor elk der lichtingen 1941 tot 
en met 1948 wordt artikel 26, eerste lid. der 
Dienstplichtwet geacht te luiden: 

"1. Met inachtneming van het bepaalde 
in art. 25 worden tot gewoon dienstplichtige 
bestemd zij, die moeten worden ingelijfd, 
met uitzondering van hen, die: 

a. v an den dienstplicht zijn vrijgesteld; 
b. krachtens een vrijwillige verbintenis 

tot de land- of de zeemacht of tot de over
zeesche weermacht behooren; 

c. behooren tot groepen, die naar het 
oordeel van Onzen minister van oorlog slechts 
bij dringende behoefte in werkelijken dienst 
behooren te komen of te wier aanzien geen 
behoefte bestaat aan het vervullen van wer
kelijken dienst buiten de gevallen van oor
log, oorlogsgevaar of andere buitengewone 
omstandigheden." 

Art. N. In artikel 30, derde lid, der 
Dienstplichtwet wordt: 

in den eersten volzin de datum "1 Januari 
1944" geacht te zijn vervangen door 1 Juli 
1947"; 

in den tweeden volzin de datum "31 De
cember ~943" Jeacht te zijn vervangen door 
,.30 Juni 1947 . 

Art. 0. 1. Dit besluit wordt geacht in 
werking te zijn getreden met ingang van 1 
October 1945. 

2. H et vervalt met ingang van 1 Juli 
1947. 

Onze ministers van oorlog en marine zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. · 

Soestdijk, den 24sten Maart 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Oorlog, A. H. J . L. FIBVEZ. 

De Minister van Marine, 
J. J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

(Uitgeg. 2 April z947). 
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27 Maart z947. BESCHIKKING van den 
Minister van Financiën, houdende v ast
stelling van de Beschikking Beursver
keer 1947. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen ter zake van 
de geldzuivering; 

Gelet op de wet van 8 Augustus 1946 
(Staatsblad no. G 203), houdende verlen
ging van de machtiging als bedoeld in artikel 
1, lid 1, van het Machtigingsbesluit Geld
zuivering (Staatsblad no. F 13_'!}; 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
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Art. 1. Voor de toepassing ' van deze be
schikking en van de daarop berustende be
palingen wordt verstaan onder effecten: 

aandeelen, obligatiën, pandbrieven. depot.. 
fractiebewijzen, winst.. e n oprichtersbewij
zen, optiebewijzen en soortgelijke waarde
papieren, inschrijvingen in schuld- en aan
deelenregisters en soortgelijke rechte n; 

certificaten van waarden als hiervoor zijn 
genoemd; · , 

recepissen van hiervoor genoemde waar
den, uitgegeven ter latere verwisseling tegen 
definitieve stukken. 

2. 1. De aankoop en de verkoop van ef
fecten is, onverminderd de daartoe vereischte 
vergunning v an de Afdeeling Effectenregi
stratie van den Raad voor het R echtsherstel, 
niet toegestaan anders dan door tusschen
komst van een lid van de Vereeniging voor 
den Éffectenhandel (Bedrijfsgroep Effecten
handel). 

2. De aankoop en de verkoop van effec
ten geschieden, voor zoover de handel ter 
beurze in de verschillende fondsen door het 
Dagelijksch Bestuur der in het eerste Jid ge
noemde bedrijfsgroep zal zijn opengesteld, 
overeenkomstig de door dit bestuur te geven 
voorschriften en met inachtneming van het 
bij qf krachtens deze beschikking bepaalde. 

3. Aankoop van een effect mag niet 
plaats hebben dan tegen voldoening van de 
koopsom in betaalmiddelen of ten laste van 
een vrije rekening van den kooper, tenzij bij 
een beschikking van den Minister van Fi
nanciën anders wordt bepaald. 

4. 1. De leden van de Vereeniging voor 
den Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effecten
handel) zullen den verkooper van een effect 
het hem uit hoofde van den v erkoop toeko
mende bedrag op vrije rekening tegoed 
schrijven, tenzij bij een beschikking van den 
Minister van Financiën anders wordt be
paald. 

2. De leden van de Vereeniging voor den 
Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhan... 
del) zulle n den verkooper van een op een 
bonusaandeel rechtgevend dividendbewijs of 
soortgelijk bewijs, en van een dividendbewi,is 
of soortgelijk bewijs (claim), rechtgevend op 
inschrijvingen met recht van voorkeur op 
nieuw uit te geven effecten, het hem uit 
hoofde van den verkoop toekomende bedrag 
tegoed schrijven op een te zijnen name staan
de lossingsrekening. 

3. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid van dit artikel zullen de lede n van 
de Vereeniging voor den Effectenhandel 
(Bedrijfsgroep Effectenhandel) den verkoo
per van een effect, dat eerst na 31 Januari 
1947 t er registratie op den voet van Hoofd
stuk IV van het Besluit herstel rechtsver
keer is aangemeld e n binnen twee maanden 
na den datum, vermeld in het door het inle
veringskantoor terugontvangen exemplaar 
van het desbetreffende aanmeldingsformu
lier wordt verkocht, vijftig procent van de 
opbrengst tegoed schrijven op een speciale 
geblokkeerde rekening (Overgangsrekening}, 
waarop alle bepalingen nopens monetair ge-
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blokkeerde rekeningen van toepassing zijn, 
en het tegoed dezer overgangsrekening, na
dat de genoemde termijn van twee maanden 
is verstreken, naar een vrije rekening van 
den rechthebbende overboeken. 

4. Het lid van de Vereeniging voor den 
Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhan
del), hetwelk een der verplichtingen bedoeld 
in het tweede of derde lid van dit artikel niet 
of niet geheel nakomt, is tegenover de be
lastingadministratie met den verkooper hoof
delijk aansprakelijk voor de ten laste van den 
verkooper bestaande belastingschuld tot het 
bedrag dat ten onrechte niet op een geblok
keerde rekening respectievelijk lossingsreke
ning van den verkooper is geboekt. 

5. Verkoopers van effecten en van divi
dendbewijzen of soortgelijke bewijzen, als 
bedoeld zijn in het tweede lid, mogen geen 
voldoening van de opbrengst aanvaarden an
ders dan op de wijze als in dit artikel is be
paald. 

5. 1. De aankoop van effecten anders 
dan met eigen geld is verboden, vóorzoover 
niet door of namens den Minister van Fi
nanciën toestemming daartoe is verleend. 

2 . Hij, die hem toebehoorende effecten 
verkoopt, welke verpand waren, is verplicht 
de opbrengst, voor zoover deze op vrije re
kening wordt tegoed geschreven of in be
taalmiddelen wordt voldaan, in de eerste 
plaats aan te wenden voor aflossing op de 
schuld tot zekerheid waarvan het effect als 
onderpand diende. 

6. Indien een ambtenaar van 's Rijks be
lastingdienst binnen twee maanden na den 
datum, vermeld in het door het inleverings
kantoor terugontvangen exemplaar van het 
ter voldoening van hoofdstuk IV van het 
Besluit herstel rechtsverkeer ingediende aan
meldingsformulier, door het uitreiken of toe
zenden van een verklaring van beslagleg
ging, als bedoeld is in artikel 7 van het Be
sluit uitbreiding bevoegdheden belasting
ambtenaren, aan een lid van de Vereeniging 
voor den Effectenhandel (Bedrijfsgroep Ef
fectenhandel) blijk geeft van het oogmerk 
tot het leggen van conservatoir beslag op 
effecten, van welke dat lid vermoed wordt 
houder te zijn, of op met zoodanige effecten 
verband houdende vorderingen, terwijl niet 
al die effecten zich ten name van den in de 
verklaring genoemden belastingschuldige 
onder dat lid bevinden, is bedoeld lid ver
plicht van deze omstandigheid zonder ver
wijl bij aangeteekenden brief aan den be
doelden ambtenaar mededeeling te doen. Bij 
gebreke is het nalatige lid hoofdelijk aan
sprakelijk voor de in de verklaring vermelde 
belastingschulden, doch tot geen hooger be
drag dan de effecten, ten aanzien van welke 
de nalatigheid is gepleegd, waard zijn ten 
dage, waarop de verklaring is toegezonden 
of uitgereikt. 

7. Handelingen in strijd met het bepaal
de in artikel 2, eerste lid, artikel 3, artikel 4, 
tweede, derde en vijfde lid of artikel 5 wor
den beschouwd als misdrijven. 
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8. De Minister van Financiën regelt alle 
gevallen, waarin deze beschikking niet voor
ziet. 

9. De Beschikking B eursverkeer 1946 
(Staatsblad no. G 249), zooals deze laatste
lijk is gewijzigd bij beschikking van 29 Ja
nuari 1947 (Staatsblad no. H 35), alsmede de 
Overgangsbeschikking Deblokkeering (Stbl. 
no. H 36) zijn ingetrokken, met dien ver
stande, dat de strafbepalingen van het Mach-

' 

tigingsbesluit Geldzuivering van toepassing 
blijven ten aanzien van de strafbare feiten 
als bedoeld zijn in voornoemde beschikkin
gen, begaan vóór het inwerking treden van 
deze beschikking. 

10. Deze beschikking, die kan worden 
aangehaald als "Besëhikking Beursverkeer 
1947" zal in het Staatsblad worden geplaatst 
en treedt in werking met ingang van den 
eersten April 1947. 

's-Gravenhage, den 27sten Maart 1947. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. ::,8 Maart 1947.} 
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::17 Maart 1947. BESCHIKKING van den 
Minister van Financiën, houdende vast
stelling van de Dertiende Aanvullings
beschikking Deblokkeering 1945. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen ter zake van de 
geldzuivering; 

Gelet op de Wet van 8 Augustus 1946 
(Staatsblad no. G 203), houdende verlen
ging van de machtiging, bedoeld in artikel 1, 
lid 1, van het Machtigingsbesluit Geldzuive
ring (Staatsblad no. F 133); 

Heeft goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. I. Artikel 2 der Tiende Aanvullings
beschikking D eblokkeering 1945 (Staatsblad 
no. G 173), zooals dit laatstelijk is gewijzigd 
bij de Twaalfde Aanvullingsbeschikking De
blokkeering 1945 (Staatsblad no. G 250) 
wordt nader vastgesteld als volgt: 

Art. 2. 1. Onverminderd het bepaalde 
bij of krachtens het Deviezenbesluit 1945 
(Staatsblad no. F 222), geschiedt de afreke
ning in guldens ter zake van: 

a. vorderingen in den zin van het De
viezenbesluit 1945 op niet- ingezetenen, on
verschillig in welke geldsoort deze luiden; 

b. vorderingen in buitenlandsche geld
soort op in het binnenland ge'Vestigde ban
ken, bankiers en andere soortgelijke instel
lingen e n personen, die in de uitoefening van 
hun beroep of bedrijf voor rekening van der
den op eigen naam gelden in het buitenland 
uitzetten; 

c. de overdracht van goud in den zin van 
het Deviezenbesluit 1945; 

d. de overdracht van edele metalen in 
den zin van het Deviezenbesluit 1945; 

e. de overdracht van buitenlandsche 
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geldswaardige papieren in den zin van het 
Deviezenbesluit 1945; 

/ . De overdracht van vermogensbestand
deelen, andere dan onder a, b, c, d of e be
doeld, welke zich in het buitenland bevinden 
of aan welke een ingezetene jegens een niet
ingezetene rechten kan ontleenen; 

aan den rechthebbende door tegoedschrij
ving op vrije rekening of door uitbetaling in , 
betaalmiddelen. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid dient de afrekening in guldens ter 
zake van: 

a. de overdracht van vorderingen en 
waarden, als bedoeld zijn in het eerste lid, 
onder a, b, c, d en e, welke na 26 September 
1945 zijn verkregen door aflossing of terug
betaling op buitenlandsche effecten in den 
z in van het D eviezenbesluit 1945; 

b. inkomsten uit hoofde van buitenland
-sche effecten in den zin van het D eviezen
besluit 1945, voor zoover deze door den de
biteur vóór 1 Juli 1946 betaalbaar werden 
gesteld; 

aan den rechthebbende te geschieden door 
tegoedschrijving o p een te zijnen name 
-staande lossingsrekening. 

3. De Minister van Financiën kan voor 
bepaalde vorderingen, waarden en vermo
gensbestanddeelen, als bedoeld zijn in de ' 
voorafgaande leden van dit artikel, nader 
.afwijkend<: regelen stellen. 

4. Hij, die de afrekening verricht, is ge
houden zich te overtuigen van den aard, de 
wijze en den datum van verkrijging van de 
door hem overeenkomstig het bepaalde in 
dit artikel af te rekenen vorderingen, waar
den en vermogensbestanddeelen. Wanneer 
aan de hand van de door den rechthebbende 
verstrekte gegevens de aard, de wijze en de 
datum 'van verkrijging van de vorderingen, 
waarden en vermogensbestanddeelen niet 
kunnen worden bepaald, is de rechthebben
de verplicht op verlangen van hem, d ie de af
rekening verricht, de daartoe door dezen 
noodig geachte nadere gegevens te verstrek
ken. Bij gebreke van voldoende gegevens 
dienen de af te rekenen vorderingen, waarden 
en vermogensbestanddeelen door hem, die de 
afrekening verricht, geheel op een lossings
rekening van den rechthebbende te worden 
goedgeschreven. 

5. Rechthebbenden op vorderingen, waar
den en vermogensbestanddeelen, als bedoeld 
zijn in het tweede lid van dit artikel, zijn 
gehouden de afrekening in guldens niet an
dei-s te aanvaarden dan op den voet en de 
wijze, zooals in het tweede lid is voorge-
schreven. ,,, 

6. H et verstrekken 1'an onjuiste, mislei
d ende of onvolledige gegevens, als bedoeld 
zijn in het vierde lid van dit artikel, alsmede 
handelingen in strijd met het tweede, vierde 
en vijfde lid worden beschouwd als misdrij
ven . 

Art. II. Deze Beschikking, die kan wor
den aangehaald als Dertiende Aanvullings
beschikking Deblokkeering 1945, zal worden 

~-------, 
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geplaatst in het Staatsblad en treedt in wer
king op 1 April 1947. 

's- Gravenhage, den 27sten Maart 1947. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK . 

(Uitgeg. 28 Maart 1947). 

S. H 107 
1 April 1947. BESLUIT, houdende tijde

lijke buitenwerkingstelling van het be
paalde in onderdeel g van het eerste lid 
van artikel 6 van het reglement voor de 
stuurliedenexamens. • 

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

Verkeer en van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen van 2/i6 Nov. 1946 No. 2551 Z; 

Gelet op Ons besluit van den 26sten Oc-
tober 1938 (Staatsblad No. 579 E), 

Overwegende, dat het wenschelijk is de 
verplichting tot het volgen van den cursus 
h andelsbescherming voor toelating tot de 
examens 'lO0r tweede en eerste stuurman 
groote handelsvaart v oorloopig op te heffen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Januari 1947, No. 21); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
~oemde Ministers van 26 Februari 1947, No. 
28035 Z, Directoraat-Gen. v. Scheepvaart; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het bepaalde in onderdeel g van het eerste 

lid van a rt. 6 v. h. Reglement voor de stuur
l iedenexamens wordt tot een nader door Ons 
te bepalen tijdstip buiten werking gesteld. 

Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat 
e n van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen zijn belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aa n den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 1sten April 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 25 April 1947). 

S.H 108 
z April 1947. BESLUIT, houdende tijde

lijke buitenwerkingstelling van het be
paalde in onderdeel h van het eerste lid 
van artikel 6 van het reglement voor de 
machinistenexamens. 

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

Verkeer en van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen van 2/16 Nov. 1946 No. 2551 Z; 

Gelet op Ons besluit van den 26sten Octo-
be r 1938 (Staatsblad No. 579 F); 

Overwegende, dat het wenschelijk is de 
verplichting tot het volgen van den cursus 
handelsbescherming voor toelating tot de 
examens voor het diploma Bof C als scheeps
werktuigkundige voorloopig op te heffen; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Januari 1947, No, 21); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 26 Februari 1947, No. 
28035 Z, Directoraat-Generaal van Scheep
vaart; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het bepaalde in onderdeel h van het eerste 

lid van artikel 6 van het Reglement voor de 
machinistenexamens wordt tot een nader 
door Ons te bepalen tijdstip buiten werking 
gesteld. 

Onze Ministers van Verkeer en Water
staat en van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den ,sten April 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg.25 April 1947). 

'S. H 110 

8 April 1947. BESLUIT, houdende vast
stelling van het Eerste Uitvoeringsbe
sluit Wet rechtsherstel overheidsperso
neel 1946. 

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

Binnenlandsche Zaken van 25 Februari 1947, 
No. U 11137/R, afdeeling Wetgeving, daar
toe gemachtigd door den Raad van Minis
ters· 

G~let op de artikelen II en 12 van de 
Wet rechtsherstel overheidspersoneel 1946 
(Staatsblad No. G 401); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 Maart 1947, No. 19); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche• Zaken, namens 
den Raad van Ministers, van 28 Maart 1947, 
No. U 20858/R, afdeeling Wetgeving; 

Hebben goeèlgevonden en verstaan: 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan on

<ier: 
.,Wet": de Wet rechtsherstel overheids

personeel 1946 (Staatsblad No. G 401); 
"het bevoegd gezag": het gezag, bedoeld in 

.artikel 3 der wet, dat tot het verleenen van 
het ontslag en het opleggen van de straf be
voegd is of zou zijn; 

.,herzieningsbeschikking": de beschikking, 
houdende de herziening, bedoeld in artikel 
3, eerste lid, der wet; 

,.schadeloosstel!Îi'lg": de schadeloosstelling, 
bedoeld in artikel 4, eerst lid, B, onder c, of 
artikel 9 der wet. 

2. 1. Het verzoek tot herziening be
doeld in artikel 3 der wet, wordt door den 
belanghebbende schriftelijk in tweevoud in
gediend overeenkomstig het formulier, dat 
.als bijlage bij d it besluit is gevoegd. 

2. In geval van herziening ambtshalve is 
de belanghebbende verplicht schriftelijk in 
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tweevoud inlichtingen te verschaffen over
eenkomstig het in het eerste lid bedoelde 
formulier. 

3. De herzieningsbeschikkingen, alsmede 
de beschikkingen, bedoeld in artikel 4 van 
dit besluit, worden door het bevoegd gezag 
in gewaarmerkt afschrift aan den belang
hebbende bij aangeteekend schrijven mede
gedeeld. 

4. De beschikking op het verzoek tot her
ziening in gevallen, waarin krachtens het be
paalde in de artikelen 2, tweede en derde lid, 
der wet, geen of, in afwachting wan een be
slissing, bedoeld in artikel .l, zesde lid, der 
wet, voorshands geen herziening plaats vindt, 
is met redenen omkleed en houdt in elk ge
val in den tekst, althans een zoo nauwkeurig 
mogelijke aanduiding van de beschikking, 
onderscheidenlijk: 

1. waarbij de disciplinaire straf, anders 
dan ontslag, werd opgelegd; 

2. waarin het dienstverband, bedoeld in 
artikel 2, derde lid, der wet is vastgelegd; 

3. waarbij de belanghebbende in de uit
oefening van zijn functie werd gestaakt of 
geschorst, of is ontslagen op grond van het 
Zuiveringsbesluit 1945 (Staatsblad No. F 
132) of het Zuiveringsbesluit (Staatsblad 
No. E 14). 

5. 1. De beschikking tot herziening van 
een ontslag is met redenen omkleed en houdt 
in elk geval in: , 

a. ingeval van toepassing van het bepaal
de in artikel 4, eerste lid, onder A, der wet: 

1. de redenen, waarom het bevoegd ge
zag van oordeel is, dat het ontslag in feite 
op een buiten de bezetting gelegen grond is 
verleend; 

2 . een aanduiding, zoo noodig verbetering, 
van de wettelijke gronden van het ontslag; 

3. den datum van ingang van het ontslag; 
b. ingeval van toepassing van het be

paalde in artikel 4, eerste lid, onder B, der 
wet: 

1. de betrekking(en), welke de belang
hebbende bekleedde op den dag van ingang 
van het ontslag, alsmede de daaraan op dat 
tijdstip verbonden belooning(en) en andere 
voordeelen, in geld of anderszins; 

2. de betrekking(en), waarin en den da
tum, met-ingang waarvan de belanghebbende 
weder in dienst is of wordt genomen, of in 
de gevallen, bedoeld in artikel 6 der wet: den 
grond, waarop en den datum, met ingang 
waarvan ontslag wordt verleend; 

3. zoo noodig, den pensioengrondslag in 
de betrekkingen, bedoeld onder I en 2; 

4. zoo noodig, de wijze, waarop de rechts
positie nader wordt geregeld overeenkomstig 
artikel 4, eerst lid, B, onder b der wet; 

5. het bedrag en de wijze van berekening 
der schadeloosstelling overeenkomstig de ar
tikelen 6 en 7 van dit besluit. 

2. De beschikking tot herziening van een 
disciplinaire straf, anders dan ontslag, is met 
redenen omkleed en houdt in elk geval in: 

a. in geval van lichtere straf wordt op
gelegd, de redenen die daartoe nopen; 

b. de wijze van ongedaanmaking van de 
IO 
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gevolgen, voorzoover deze niet gelijk zijn aan 
die van de vervangende beschikking; 

c. zoo noodig, het bedrag en de wijze van 
berekel\ng der schadeloosstelling, bedoeld in 
artikel 4, vierde lid, der wet. 

6. 1. De schadeloosstelling wordt over 
elk kalenderjaar afzonderlijk berekend. 

2. Bij de berekening der schadeloosstel
ling wordt geen rekening gehouden met mo
gelijke bevordering of verandering van be
trekking, welke naar het oordeel van het tot 
die bevordering of nieuwe benoeming be
voegd gezag niet zou hebben plaats gehad. 
Met uitbreiding in zooverre van het bepaal
de in Ons besluit van 15 October 1945, No. 
7, wordt voor de toepassing van dit besluit 
in plaats v,an ,.,burgerlij\cen Rijksdienst" ge
lezen: ,.burgerlijken openbaren dienst". 

.,. Bij de berekening der schadeloosstel
l ing worden de bedragen, welke van het sa
laris of loon zouden zijn ingehouden uit hoof
de van belasting of premieverhaal (anders 
dan terzake van pensioen in den zin der Pen
sioenwet 1922, Staatsblad no. 240) niet in 
aftrek gebracht. 

4. 1n mindering worden gebracht de gel
delijke inkomsten, genoten: 

a. uit eenige openbare kas in den vorm 
van nonactiviteitsbezoldiging, wachtgeld of 
pensioen, toegekend uit hoofde van het ont
slag; 

b. uit eigen arbeid. in zooverre deze kon 
worden verricht als gevolg van het niet ver
vullen van den dienst; 

c. als ondersteuning, welke door den be
- 1anghebbende van of vanwege illegale zijde 

zijn ontvangen, voorzoover niet gerestitueerd. 
5. Tenzij naar het oordeel van het be

voegd gezag moet worden vermoed, dat on
juiste gegevens zijn verstrekt, vindt de be
taling, bedoeld in artikel 7 van dit besluit, 
zoo spoedig mogelijk plaats zonder vooraf
gaande verificatie van de door den belang
hebbende verstrekte gegevens. 

7. 1. Onverminderd het bepaalde in ar
tikel 6, eerste lid, wordt de schadeloosstelling 
afzonderlijk berekend over het tijdvak tot 1 
Januari 1945 en het tijdvak na 31 December 
1944. 

2. De schadeloosstelling, betrekking heb
bend op het tijdvak tot 1 Januari 1945, wordt 
betaald door storting of overschrijving op 
een geblokkeerde rekening ten name van den 
belanghebbende. 

3. De schadeloosstelling, betrekking heb
bend op het tijdvak na 31 December 1944, 
wordt betaald door storting of overschrijving 
op de vrije rekening van den belanghebben
de of io wettig betaalmiddel. 

8. Het bedrag, waarmede de uitkeeringen 
bedoeld in artikel 12, eerste lid, der wet of 
die, welke als voorschot op de schadeloosstel
ling zijn ontvangen, de schadeloosstelling, be
rekend overeenkomstig de artikelen 6 en 7, 
overschrijdt, wordt, naar keuze van den be
langhebbende, door inhouding op den voet 
van artikel 120, tweede lid, der Ambtena
renwet 1929 of door voldoening in drie ge
lijke termijnen, vervallende onderscheiden-

-----,--
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lijk op den laatsten van de eerste, tweede en 
derde maand, volgende op die, waarin de 
herzieningsbeschikking is genomen, terugbe
taald. 

9. De schadeloosstelling is verschuldigd 
door het lichaam op welks begrooting het sa
laris of het loon van den belanghebbende 
werd geraamd, of, ware hij niet ontslagen, 
zou zijn geraamd. 

10. Aan den belanghebbende, d ie als ge
volg van het ontslag of de omstandigheden, 
bedoeld in artikel 9, eerste l id, der wet, ter 
voorziening in zijn levensonderhoud tijdens 
de bezetting in bezet gebied, verplichtingen 
heeft aangegaan, kan, op zijn verzoek door 
en ter beoordeeling van de Nederlandsche 
Bank N.V. toestemming worden verleend 
tot overschrijvingen ten laste van het door 
de betaling der schadeloosstelling ontstane 
geblokkeerde tegoed ten gunste van de ge
blokkeerde rekening van de betrokken 
schuldeischers. · 

11. 1. Dit besluit kan worden aange
haald als "Eerste Uitvoeringsbesluit Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946". 

2. Het treedt in werking met ingang van 
den datum van inwerkingtreding der wet. 

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

's-Gravenhage, den 8sten April 1947. 

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

(Uitge4. 10 April 1947). 

FORMULIER, 
bedoeld in artikel 2 van het Eerste Uit
ringsbesluit Wet rechtsherstel over

heidspersoneel 1946. 

D e ondergeteekende (naam, voornamen) 
geboren te op den 
18(9) , wonende te 

aan de , van beroep 

verklaart: 
I. dat hij op den 

in zijn betrekking als 
a. 1) ontslagen is met ingang van 

194 , door omdat 
b. 1) disciplinair gestraft is met 

door omdat 

194 te 

·-
c. 1) zijn dienst niet heeft verricht (onder-

gedoken is) van tot 
in verband met maatregelen c.q. het gevaar 
van maatregelen van den bezetter, en dat 
in verband hiermede ingevolge de door of 
vanwege den bezetter uitgevaardigde voor
schriften of genomen besluiten - anders 
dan bedoeld in artikel 2 der wet - over het 
tijdvak van tot 
geen salaris of loon is uitbetaald. 

1) Doorhalen hetgeen niet toepasselijk is. 
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1, 

1 
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II 1). dat zijn salaris, voor of tijdens de 
bezetting toegekend wachtj!eld of pensioen 1) 
tijdens de bezetting ingevolge de verordenin
gen nos. 148/1941 en sS/1942 geheel of ten 
deele 1) op zijn rekening bij de bankiers
firma Lippmann, Rosenthal & Co. te Am
sterdam is gestort ten bedrage van f 

III. dat hij na den onder I aanhef ver
melden datum metterwoon gevestigd is ge
weest, althans feitelijk verblijf heeft gehou
den (ondergedoken is geweest): 

1. van tot 
te aan p/a ten huiz~ 
van 
- 2. 

3· 
4· 
5. 
6. 
7. 

IV. dat hij gèdurende de onder 111 ver
melde tijdvakken aan inkomsten heeft ont
vangen: 

' -; ,J ' ., ... 
0 

1 ""' -. 
r--

'tl 
.; ,0 

E --... ., .... 
"' >>-< -- - --.... 

C: ... '<I' ., ., 
.!<:'tl 

~§ "' > -- - -
'tl 

N :::' 

""' 
- " ... 

1) Doorhalen hetgeen niet toepasselijk is. 
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Het totaal-generaal is over de kalenderja
ren 1940 tlm 1945 te verdeelen als volgt: 

"' '<I' 

°' ... 
'<I' 
'<I' 

°' ... 

N 
'<I' 

°' 
11---+ --1---- -- - -- --... 

'<I' 

°' ... 
0 
'<I' 

°' 

... ., ., ..., 

bO 

~ .,, ., 
co 

0 .,, 
-; 
V) 

' ., 
.0 

0 
'tl -; .,, 
'tl 
t: 
iii 

Ruimte bestemd voor nadere toelichting 
op vorenstaande opgave; b.v. personen of in
stanties - met waren naam of schuilnaam 
- van wie de onderscheiden gelden werden 
ontvangen en de datum met ingang waarvan 
enz., enz.: 

V. dat hij tijdens de bezeting heeft ge
leefd onder den volgenden schuilnaam (na-
men) · 

VI. dat vorenstaande gegevens kunnnen 
worden geverifieerd door informatie bij: 

r. (naam en voornamen c.q. schuilnaam) 
te aan 

2, 

3. 
4. 
5. 
6. 

• 
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VII. dat hij zich na de bevrijding a. 
niet 1)/b. wel 1) heeft gemeld bij den daartoe 
aangewezen ex-illegale personen of instan
ties; 

ad a. omdat 
ad b. en wel bij op den 
194; 

dat hij voorts wel 1 ) /niet 1) in het bezit is 
van een "onderduikerskaart", afgegeven door 
of vanwege de L.0.-L.K.P., haar afwikke
lingsbureau of soortgelijk bureau van eenige 
illegale organisatie, w~lke onderduikerskaart 
is gekenmerkt: 

VTII. dat hij na de bevrijding op den 
194 , bij wege van rechtsher

stel of als voorschot uit dien hoofde, dan wel 
krachtens rechterlijke uitspraak van 
OP den 
in vrij geld (à contant of giraal) 1) 

op geblQkkeerde rekening 1) 
vangen f. 

heeft ont-

IX. dat hij van de onder c en d van punt 
IV vermelde ontvangsten heeft gerestitueerd 
f aan op den 
194 

X. dat hij houder is van een vrije reke
ning bij (naam v/d Bank of Postcheque- en 
Girodienst) : 
te aan de onder 
No. ; 

dat hij houder is van een geblokkeerde re
kening bij (als boven): 

te aan de 
onder No. 

XI. dat hij bekend is met artikel 10 der 
Wet rechtsherstel overheidspersoneel 1946, 
luidende: 

"1. Onverminderd de gevolgen, daaraan 
krachtens andere wettelijke voorschriften 
verbonden, en onverminderd het bepaalde in 
het volgende lid, wordt aan hem. die ter zake 
van de toepassing van deze wet of van de op 
grond daarvan vastgestelde voorschriften op
zettelijk een onjuiste inlichtinp; verstrekt, on
middellijk ontslag verleend. De schadeloos
stelling, bedoeld in artikel 4, eerste lid, B, 
onder c, en in artikel Q, lid 1, wordt alsdan 
niet uitgekeerd, en moet, voor zoover zij 
reeds mocht zijn uitgekeerd. worden terug
betaald. 

2. H ij, die ter zake van de toepassing van 
deze wet of van de op grond daarvan vast
gestelde voorschriften een inlichting ver
strekt, wetende of redelijkerwijze kunnende 
wten, dat zij onjuist is, wordt gestraft met 
gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste 
een jaar of geldboete van ten hoogste duizend 
gulden. 

H et feit wordt beschouwd als misdrijf." 

XII. dat 
(ruimte bestemd voor overige, door den 

belanghebbende wcnschelijk of noodzakelijk 
geachte opmerkingen) 

1) Doorhalen hetgeen niet toepasselijk is. 
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met verzoek tot herziening van het ont
slag, 1) de disciplinaire straf, 1 ) tot toeken
ning der schadeloosstelling, bedoeld in ar
tikel 9 der wet 1) en regeling der rechts
positie overeenkomstig de bepalingen bij of 
krachtens de wet gesteld. 

Aldus naar waarheid opgemaakt en onder-
teekend in tweevoud, te 

, den 1947. 

Behoort bij het K oninklijk besluit van 8 
April 1947 (Staatsblad no. H no). 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandache Zaken, 

BEEL. 

1) Doorhalen hetgeen niet toepasselijk is. 

S. )[ lll 
9 April 1941. BESLUIT tot voorloopige re

geling van de rangen en de bezold iging 
van d e ambtenaren van h et cor ps Rijks
politie en van de gemeentepolitie (Be
zoldigingsr egeling Politie 1947). 

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

J ustitie en va n Binncnlandsche Zaken van 
22 Maart 1947, Afdeeling Politie, Bureau 
Juridische Zaken, no. 3025, Bureau Rijks
politie, no. 3018, en Afdeeling Openbare Or
de e n Veiligheid, Bureau B, no. U 2712; 

Overwegende, dat het wenschelljk is, in 
afwachting van een uiteindelijke regellng 
daaromtrent, regelen vast te s tellen nopens 
de rangen en de bezoldiging van de ambte
n aren van het corps Rijkspolitie en van J-3 
gemeentepolitie; 

Ge le t op artikel 4, eers t e lid, onde r a, .i 
en f, van het Politiebesluit 1945; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 April 1947, no. 19); 

Gezien h e t nader rapport van Onze vo<ir 
noemde Ministers van 2 April 1947, Afdee
Jlng P olitie, Bureau J.Z., n o. 3025, Rijka
politie, no. 3018, en Afdeeling Openbare 
Orde en Veiligheid, n o. U 2712; 

H ebben goedgevonden e n verstaan: 

Algerneene bepaling. 

Art. 1. 1. Ambtenaar in den zin van dit 
besluit is hij, die door he t bevoegd gezag Is 
aangesteld om hier te lande in bezoldigden 
burgerlijke n openbaren dienst werkzaam t '3 
zijn bij het corps Rijkspolitie or bij de ge
meentepolitie. 

Niet is ambtenaar In den zin van dit be
s luit hij, met wien een arbeidsovereenkomst 
n aar burgerlijk r echt is gesloten. 

2. Dit besluit is niet van toepassing op 
den ambtenaar, die bij h et corps Rijks
politie of bij de gemeentepolitie is aange
steld om uitsluitend administratief or tech
nisch werkzaam te zijn. 

Van de rangen van de ambtenaren 
van politie. 

2. Met ingang van 1 Januari 1946 wordt 
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de rangindeeling van de ambtenaren va:1 
h et corps Rijkspolitie en van de gemeente
politie geregeld met inachtneming van de 
bepalingen van het Rangenbesluit P olitie 
personeel. 

Van de bezoldiging van de anibtenaren 
van polit ie. 

HOOFDSTUK 1. 

Algem eene bepalingen. 

3. Met ingang van 1 Januari 1946 gelden 
met betrekking tot de bezoldiging de arti
kelen 4 tot en met 9. 

4, 1. Voor zoover dit besluit niet anders 
bepaalt, zijn de bepalingen van het Bezol
digingsbesluit Burgerlijke R ijksambtenaren 
1934, met u itzondering van de artikelen 1 
tot en met 6, 8, lid 2, 15, 22 en 24 tot en 
met 34, van overeenkomstige toepassing. 

2. Bij toepassing van de in het eerste l!(J 
bedoelde bepalingen worden in artikel 21, 
lid 1, onder b en c, inplaats van de woorden 
,.Rijksbetrékking'' en "Rijksschatkist" on
derscheidenlijk gelezen de woorden "over
heidsbetrekking" en "een overheidskas". 

5. Bij gebruikmaking van een ambtswo
ning is de ambtenaar aan het publiekrech
telijk lichaam, waarbij hij in dienst is, e e.-i 
bedrag verschuldigd gelijk aan de belast
bare huurwaarde, bepaald volgens de arti
kelen 10 en 11 der Wet op de Personeele 
Belasting. 

O. De ongehuwde ambtenaar, die eenig 
kostwinner is van familieleden, tot wi'.lr 
onderhoud hij wettelijk ver plicht is, wordt 
gelijkgesteld met den gehuwden ambten aar. 

7. De ambtenaar ontvangt voor het aan
schaffen en voor het aanvullen van dienst
kleeding en u itrusting een jaar lijksche toe
lage ter grootte van de. volgende bedragen: 

1. in de rangen van Adjudant tot l'n 
met Inspecteur-Generaal der Rijkspolitie eri 
van Adjudant tot en met H oofdambtenaar 
le klasse van gemeentepolitie f 252; 

2. de overigen f 198. 
8, 1. Indien een ambtenaar ingevolge 

de bepalingen van artikel 51 van het Po
litie -ambtenarenreglement of van artik~l 
19, tweede lid, van het Politiebesluit 1945, is 
of wordt verplaatst, worden de daaruit 
voortvloeiende kosten hem ten laste van 
het orgaan, waarbij hij wordt werkzaam 
gesteld, v ergoed op den voet van de t en 
tijde van de feitelijke verplaatsing voor de 
burgerlijke Rijksambtenaren geldende re
geling met be trekking tot de vergoeding 
van verplaatsingskosten. 

2. De algemeen inspecteur der Rijkspo
litie h etzij de burgemeester, kan voor den 
ambtenaar van het corps Rijkspolitie, 
respectievelijk voor den ambtenaar van ge
meentepolitie bepalen, dat een verplaat
singsregeling, als bedoeld in het vorige lid, 
toepassing vindt in andere gevallen dan 
die, bedoeld in het vorige lid. 

3. Indien een ambtenaar ingevolge de. 
tacheering gescheiden moet leven van zijn 
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gezin en ter zake geen ver goeding uit an
deren hoofde ontvangt, kan hem een sch ei
dingstoelage, volgens door Onze Ministers 
van Justitie en van Binnenlandsche Zaken 
gegeven regelen, worden toegekend. 

9. Boven de wedde heeft de ambtenaar 
aanspraak op de huwelijks- en kindertoe
lagen, zooals deze overeenkomstig de alge
meen verbindende voorschriften aan bur
gerlijke Rijksambtenaren zijn of zullen 
worden toegekend. 

HOOFDSTUK 2. 
Van de tijdelijke regeling van de bezoldiging 

vaii de ambtenaren van politie. 

10. Met inq"ang van 1 Januari 1946 gel
den, onverminderd het bepaalde in de h oofd
stukken 1 en 3, met betrekking tot de be-
zoldiging de artikelen 11 tot en met 14. 

11, De wedden van de ambtenaren van 
het corps Rijkspolitie worden met inacht
neming van de volgende schaal vastgesteld. 
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12. De wedden van de ambtenaren van 
de gemeentepolitie worden met inachtne
ming van de volgende schaal vastgesteld. 
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13. 1. Boven de in de artikelen 11 en 12 
bedoelde wedden hebben de ambtenaren 
aanspraak op: ' 

a. een tijdelijke pensioentoelage ten be
drage van het deel der bijdrage, hetwelk 
ingevolge artikel 36, vierde lid, van de 
Pensioenwet 1922 (Staia.tsblad 1922, no. 240) 
op de wedde van den ambtenaar wordt ver• 
haald; 

b. een woningtoelage naar de volgende 
onderscheidingen: 

A. Voor ongehuwde ambtenaren, die 
nooit gehuwd waren: 
in gemeenten der le 

" 2e 
" 3e en 

kl. 10 % der wedde 
,, 8% ,, 

4e" 6% .. 
B. Voor ambtenaren, die gehuwd zijn oi 

waren en niet meer dan twee kinderen heb
ben: 
in gemeenten der l e kl. 15 % der wedde 

.. 2e " 11 % .. 
,, 3e en 4e " 7 % .. 

C. Voor ambtenaren, die gehuwd zijn of 
waren en drie of v ier kinderen hebben: 
in gemeenten der · l e kl. 17 % der wedde 

,, 2e " 13 % ,, 
.. 3e en 4e " 9 % ,, 

D. Voor ambtenaren, die gehuwd zijn of 
waren en vijf or meer kinderen hebben: 
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in gem eenten der le kl. 19 % der wed,le 
2e " 15 % .. ~ ,, 

.. 3e en 4e " 11 % ,, 
2. Bij de berekening van de huwelijks

en kindertoelagen blijft de woningtoelage 
buiten beschouwing. 

14.. 1. De woningtoelage is afhankelijk 
van de k lasse van de gemeente of van het 
deel der gemeente, waarin de ambtenaar 
zijn vaste standplaats heeft. De gemeente
lijke indeeling in klassen geschiedt over
eenk·omstig bijlage E van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934. 

2. Tot de kinderen, voor wier aantal de 
woningtoelage overeenkomstig artikel 13 
mede wordt bepaald, behooren de minder
jarige kinderen, voor zoover deze geen aan 
belasting onderworpen inkomen bezitten, 
natuurlijke kinderen echter alleen voor 
zoover zij tot de huishouding van den amb
tenaar behooren. 

3. In, geval van verandering der om• 
standigheden ten gevolge van huwelijk of 
het aantal kinderen, dat volgens het twee
de lid in aanmerking komt, alsmede in ge
val van verandering van standplaats ten 
gevolge van overplaatsing, begint de ve1·
hooging van de tot dusver genoten wo
ningtoelage met ingang van den eerstP.n 
van de maand waarin het feit, dat tot ver
hooging aanleiding geeft, zich voordoet; de 
verlaging begint op den eersten van de 
maand, welke volgt op die, waarin het re;t, 
dat tot de verlaging aanleiding geeft, zich 
h eeft voorgedaan. 

4. In afwijking van het bepaalde in ar-• 
tikel 5 is de ambtenaar bij gebruikmakin<, 
van een ambtswoning een bedrag verschul
digd gelijk aan de belastbare huurwaarde 
tot een maximum van het bedrag van de 
woningtoelage. 

5. In geval bij gehuwde ambtenaren bei
de echtgenooten voor een woningtoelage in 
aanmerking zouden komen, wordt deze a l
leen aan den man toegekend. 

6. De ambtenaar is verplicht de om
standigheden, welke een verlaging van de 
woningtoelage met zich brengen en welke 
niet voortvloeien uit een ambtelijke be- ' 
schikking, onverwijld ter kennis van den 
chef van zijn corps te brengen. 

HOOFDSTUK 3. 

Va.n de bezoldiging van de mnbtena.ren va.n 
politie beneden den ra.nu v a.n adsvira.nt
officier der Rijkspolitie en va.n siirnmnerair 
va.n gem eentepolitie va.n 1 October 1946 af. 

ló. Met inachtneming van het bepaalde 
in hoofdstuk 1, doch in afwijking van het 
bepaalde in hoofdstuk 2, gelden met betrek
king tot de bezoldiging van de ambtenaren 
van politie beneden den rang van adspi 
rant-officier der Rijkspolitie en van sur
numerair van gemeentepolitie, met ingang 
van 1 October 1946, de artikelen 16 tot en 
met 23. 

16. De wedden van de ambtenaren wor
den met inachtneming van de volgende 
schaal vastgesteld. 
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17. De in artikel 16 vermelde bedragen 
gelden voor den ambtenaar, wiens stanrl.
plnats overeenkomstig artikel 2 van het 

, Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambt{:
naren 1934, juncto bijlage E van dat be
sluit, in de eerste klasse is ingedeeld. • 

Voor den ambtenaar, wiens standplaats 
is ingedeeld in de tweede, derde of vierde 
k lasse, worden deze bedragen met respec. 
tievelijk f 100, f 200 en f 200 verminderd. 

18. Voor de toepassing van den stanè
plaatsaftrek, als bedoeld in het vorige ar
tikel, wordt a ls standplaats aangemerkt de 
gemeente of het onderdeel van een gemeen
te, den ambtenaar als standplaats door het 
daartoe bevoegde gezag aangewezen. 

10. Voor den ongehuwden ambtenaar 
wordt de jaarwedde na vermindering met 
den standplaatsa.ftrek, bedoeld in het vo
rige artikel, met een bedrag van 5 % van 
het restant gekort. 

20. 1. Als grondslag voor de vaststel
ling van de wedde geldt, met inachtneming 
van het bepaalde in de artikelen 17, 18 en 
19, het aantal dienstjaren van den ambte
naar in zijn rang of vergelljkbaren rang op 
1-0ctober 1946. 

Onze Ministers van Justitie en van Bin
nenlandsche Zaken geven, onderscheiden
lijk voor zooveel betreft het corps Rijks
politie en de gemeentepolitie, voorschriften 
omtrent de bepaling van het aantal dienst
jaren in den rang of vergelijkbaren rang. 
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2. Voor zooveel noodig met afwijking 
van het bepaalde in het vorige lid, wordt 
de wedde van den ambtenaar, die op het 
tijdstip der inwerkingtreding van dit be
sluit in dienst is, zoodanig vastgesteld met 
inachtnemin~ van het bepaalde in de arti
kelen 17, 18 en 19, dat, na aftrek van het deel 
der bijlagen voor pensioenpremie, hetwell< 
op de jaarwedde van den ambtenaar worrl.t 
verhaald, het restant ten minste gelijk is 
aan het bedrag hetwelk de ambtenaar vol
gens de bepalingen van hoofdstuk 2 zou 
hebben ontvangen aan wedde, huwelijks
toelage, woningtoelage en cventueele per
soonlijke toelagen. 

3. Indien door toepassing van het be
paalde in de leden 1 en 2 de maximum
wedde van den rang van den ambtenaar 
mocht wordei1t overschreden, wordt de 
maximum-wedde toegekend, terwijl voor 
het surplus aan den ambtenaar een tijde
lijke persoonlijlce toelage wordt verleend. 

21. De algemeen inspecteur der Rijkspo
litie, hetzij de Burgemeester, kan voor den 
ambtenaar der Rijkspolitie respectievelijk 
voor den ambtenaar van gemeentepolitie 
bepalen, dat buitengewone periodieke ver
hoogingen niet zullen Qledetellen voor de 
vaststelling van de wedde volgens het vo
rige artikel. 

22". Met afwijking van het bepaalde in 
weddenrubriek 1 van artikel 16 wordt de 
wedde van den adspirant, clie vóór of op 1 
October 1945 is aangesteld, bepaald op 
f 2450; de wedde van den adspirant, die ná 
1 October 1945, doch vóór den datum van 
inwerkingtreding van dit besluit is aange
steld, wordt bepaald op f 2350, welk bedrag 
na een diensttijd van een jaar wordt ver
hoogd met f 100. 

De artikelen 17, 18 en 19 zijn ten deze 
van overeenkomstige toepassing. 

28, 1. In gevallen, waarin dit besluit 
niet voorziet, beslist voor z-0over betreft 
ambtenaren van het corps Rijkspolitie Onze 
Minister van J ustitie en voor zoover betreft 
ambtenaren van gemeentepolitie Onze Mi
nister van Binnenlandsche Zaken. 

2. Dit besluit, hetwelk wordt aangehaald 
als "Bezoldigingsregeling Polit ie 1947", 
treedt in werking met ingang van den twee
den dag ná dien zijner afkondiging. 

Onze Ministers van Justitie en van Bin
nenlandsche Zaken zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 9den April 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Justitie, J. H. v. Maarseveen. 
De Min. van Binnenl. Zaken, Beel. 

(Uitgeg. 9 April 1941). 

• 
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9 April I947• BESLUIT, houdende nadere 
aanwijzing van gemeenten met ge
meentepolitie. 

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

Justitie en van Binnenlandsche Zaken van 2 
April 1947, afdeeling Politie, Bur. Kabinet, 
no. 3037, en afdeeling Openbare Orde en 
Veiligheid, Bur. A, no. U 2851; 

Gelet op het bepaalde in artikel r, onder b 
van het Politiebesluit 1945; 

hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat onverminderd het bepaal

de in Ons besluit van 22 December 1945 
(Staatsblad F 324), houdende wijziging van 
gemeenten met gemeentepolitie, ook in de 
navolgende gemeenten de p~tie zal bestaan 
uit gemeentepolitie: 

Noordbrabant. 
Boxtel, Geldrop, Oosterhout, Valkens

waard en Waalwijk. 
Gelderland. 
Culemborg, Doetinchem, Harderwijk1 Tiel, 

Wageningen en Winterswijk. 
Zuidholland. 
Alphen aan den Rijn, Gorinchem, Katwijk, 

Leerdam, Maassluis, Monster, Naaldwijk, 
Noordwijk, Ridderkerk, Sliedrecht, W oerden 
en Zwijndrecht. 

Noordho/land. 
H oorn, Huizen, Koog aan de Zaan, Krom

menie, Laren, Naarden, Wormerveer en 
Zaandijk. 

Zeeland . . 
Goes, Terneuzen en Zierikzee. 
Utrecht. 
Veenendaal. 
Friesland. 
Bolsward, Franeker, Harlingen, Heeren

veen, Opsterland, Smallingerland en Sneek. 
Overijssel. 

Hellendoorn, Kampen, Oldenzaal en Steen
wijk. 

Groningen. 
Delfzijl, Haren, Hoogezand, Onstwedde, 

Veendam, Vlagtwedde en Winschoten. 
Drenthe. 
Coevorden, Hoogeveen en Meppel. 
Limburg. 
Brunssum, Geleen, Hoensbroek, Sittard, 

Tegelen en Weert. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

's-Gravenhage, den 9den April 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Justitie, J. H. v. MAARSEVEEN. 

De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. zo April 1947). 
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9 April 1947. BESLUIT tot toepasselijkver
klaring van een aan tal artikelen van de 
Wet rechtsherstel overheidspersoneel 
1946 op de Commissarissen der Konin
gin in de provinciën en op de burge
meesters. 

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

Binnenlandsche Zaken van 25 Februari 1947, 
No. U rr135, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur, Kabinet, Bureau Bestuurszaken; 

Gelet op artikel r, lid 2, van de Wet rechts
herstel overheidspersoneel 1946; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 Maart 1947, No. 18) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Maart 1947, a f
deeling Binnenlandsch Bestuur, Kabinet, 
Bureau Bestuurszaken, No. U 20821; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De artikelen 2, 3, 4, 5. 6, 9, ro, rr 

en u van de Wet rechtsherstel overheidsper
soneel 1946 zijn mede van toepassing op On
ze Commissarissen in de provinciën en op de 
burgemeesters. 

2, Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien de r dagteekening van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den qden April 1947. 

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

( Uitgeg. II April I947). 

S. H 114 
zo April I947· BESLUIT tot schorsing van 

het besluit van Gedeputeerde Staten van 
de provincie Zuid-Holland van II Fe
bruari 1947, tot goedkeuring van het be
sluit van den Raad van de gemeente 
Dordrecht van 16 Augustus 1946, hou
dende wijziging van de begrooting van 
het Zeehavenbedrijf dier gemeente voor 
1946. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat 
en van Binnenlandsche Zaken van 28/31 
Maart 1947, Directoraat-Generaal voor Zee
haven- en Rijnvaartzaken, Directoraat Zee
havens, No. 4493/99, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur, Bureau Financiën, No. U 
20925, tot schorsing van het besluit van Ge
deputeerde Staten van de provincie Zuid
Holland van II Februari 1947, G.S. No. 440, 
waarbij goedkeuring werd verleend aan het 
besluit van den Raad van de gemeente Dor
drecht van 16 August us 1946, houdende 
wijziging van de begrooting van het zeeha
venbedrijf dier gemeente voor het dienst-
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jaar 1946, in dier voege, dat een crediet 
wordt beschikbaar gesteld voor de aanschaf
fing van twee drijvende stoomtopkranen met 
grijpers van 10 ton (volgnummer 38 - ka
pitaaldienst - dier begrooting); 

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

Gelet op artikel 166 der provinciale wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van Gedeputeerde 

Staten van de provincie Zuid-Holland te 
schorsen tot 1 October 1947. 

Onze Ministers van Verkeer en Water
staat en van Binnenlandsche Zaken zijn be
last met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den iaden April 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
De Minister van Binn. Zaken,, BEEL. 

(Uitgeg. 29 April 1947). 

S. H 115 

10 April 1947. BESLUIT, houdende toe
kenning aan den hoogstgeplaatsten con
sulairen ambtenaar te Durban van de 
bevoegdheid tot het opmaken van no
tarieele akten. 

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

Buitenlandsche Zaken en van Justitie van 
den 6den December 1946, Directie Admi
nistratieve Zaken, No. 104732 en van 14 Fe
bruari 1947, 1e Afdeeling A., No. 1898; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
Besluit van 19 November 1926 (Staatsblad 
No. 384) ter uitvoering van de artikelen 1, 
6a en na der Consulaire Wet, zooals dit 
sindsdien is gewijzigd, nader aan te vullen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den II Maart 1947, No. 19); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van den 28 Maart 1947, 
Directie Administratieve Zaken, No. 29025; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In artikel 2 van Ons Besluit van 

19 November 1926 (Staatsblad No. 384) 
wordt onder het Hoofd Afrika, na den titel 
.,Unie van Zuid- Afrika" ingelascht: 

Durban (ressort de provincie Natal): De 
bevoegdheid om notarieele akten op te ma
ken. 

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

Onze Ministers van Buitenlandsche Zaken 
en van Justitie zijn, ieder voor zoover hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge-
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plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den iaden April 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Buiten/. z., W. v. BOETZELAER. 

De Min. van Justitie, J. H. v. MAARSEVEEN. 

(Uitgeg, 9 Mei 1947). 

S. H 116 
12 April 1947. BESLUIT tot herziening 

van de salarissen van de onderwijzers bij 
het lager onderwijs, zooals geregeld in 
bijlage C, hoofdstuk V, van het Bezol
digingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934 (Staatsblad 1933, No. 783), 
laatstelijk gewijzigd bij het Koninklijk 
besluit van 8 November 1946 (Staats
blad No. G 316). 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
Binnenlandsche Zaken en van Financiën van 
15 Maart 1947, No. 4619, afdeeling L ager 
Onderwijs, van 15 Maart 1947, No. 10676/R, 
afdeeling Ambtenarenzaken, bureau II, en 
van 15 Maart 1947, No. 59, afdeeling Amb
tenarenzaken en Eerediensten, daartoe ge
machtigd door den Raad van. Ministers; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is de 
salarissen van de onderwijzers bij het lager 
onderwijs, zooals geregelèl in bijlage C, hoofd_ 
stuk V, van het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1934, te herzien; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
25 Maart 1947, No. 21); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 10 April 1947, No. 
4757, afdeeling Lager Onderwijs, van 10 
April 1947, No. 10917/R, afdeeling Ambte
narenzaken, bureau II, en van 10 April 1947, 
No. 277, afdeeling Begrootingszaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Gerekend van I Juli 1946 wordt 

in bijlage C van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 (laatste
lijk gewijzigd bij Ons besluit van 8 Novem
ber 1946, Staatsblad No. G 316) Hoofdstuk 
V als volgt gelezen: 

Inrlcbtlngen voor Jager onderi,l,J,i. 

§ 1. Gewoon lager, voortgezet gewoon lager 
en uitgebreid lager onderwijs, 

Art. x. De jaarwedde van den onderwij
zer, die niet de akte als hoofdonderwijzer 
bezit, bedraagt f 1710, na 1, 2, 3 en 4 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 90, na 6 en 
8 dienstjaren telkens te verhoogen met f 180, 
na 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f go. 

Art. 2. De jaarwedde van den onderwij
zer, die de akte als hoofdonderwijzer bezit, 
bedraagt f 1980, na 1, 2, 3 en 4 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 90, na 6, 8, 10, 12 
en 14 dienstjaren telkens te verhoogen met 
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f 180, na 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 90. 

Art. 3. 1. Als diensttijd komt voor de 
berekening van de jaarwedde in aanmerking 
de tijd, vóór en na de inwerkingtreding van 
de Lager-onderwijswet 1q20 doorgebracht in 
dienst zoowel aan openbare als aan bijzon
dere lagere schole n, als hoofd en a ls onder
wijzer, zoomede diensttijd volgens artikel 41 
van die wet, artikel :n der wet van 17 Au
gustus 1878 (Staatsblad No. 127), alsmede 
de diensttijd aan andere inrichtingen van 
onderwijs, welke Wij, den Onderwijsraad 
(afdeeling voor het a lgemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) ge
hoord, hebben aangewezen. 

2. Mede wordt als diensttijd aangemerkt : 
a. de tijd, dien de onderwijzer na 1 Au

gustus 1q,4 en vóór 1 Januari ,925 in ver
plichten krijgsdienst heeft doorgebracht, voor 
zoover die tijd met bijtelling van ve rplich
ten diensttijd vóór 1 Augustus 1914 acht en 
een halve maand te boven gaat, en voor zoo
ver hij in het bezit was van een akte van 
bekwaamheid als onderwijze r; 

b. de tijd, dien de onderwijzer als assis
tent volgens artikel qbis der Lager-onder
wijswet 1920, zooals dit heeft geluid inge
volge artikel IV der wet van 30 Juni 1924 
(Staatsblad No . . 119), werkzaam is geweest, 
terwijl hij in het bezit was van de akte van 
b ekwaamheid als onderwijzer, mits hij een 
schriftelij ke verklaring van den inspecteur 
van het lager onderwijs overlegt, dat die 
werkzaamheid zich geregeld over alle school
tijden heeft uitgestrekt; 

c. de tijd, dien de onderwijzer na 10 April 
1939 en vóór 15 Juni 1940 in militairen die nst 
heeft doorgebracht, voor zoover hij in het 
bezit was van een akte van bekwaamheid 
als onderwijzer; 

d. de tijd, dien de bezitter van de akte 
van bekwaamheid als onderwijzer na 31 D e
cember 1933 als zelfstandig kweekeling met 
akte is werkzaam geweest, mits uit een door 
den inspecteur gewaarmerkte verklaring van 
het hoofd der school blijkt, dat hij dien tijd 
zelfstandig werkzaam is gew~t gedurende 
alle lesuren, aangegeven op den rooster van 
lesuren, bestemd voor de leerlingen, waar
aan door hem onderwijs is gegev en. 

3. Voor den onderwijzer, die vóór 2 Janu
ari 1948 voor vast is of was aangesteld, geldt 
mede a ls diensttijd voor de berekening van 
de jaarwedde drie/vierde gedeelte van den 
tijd, welke is verstreken sedert den eersten 
da~ der maand, waarin hij den 21-jarigen 
leeftijd heeft bereikt, of, indien hij toen niet 
in het bezit was van de akte als onderwijzer, 
van den datum af, waarop die akte is be
haald, voor zoover die tijd niet reeds inge
volge het eerste of tweede lid geldig is en met 
dien verstande, dat deze bepaling geen toe
passing vindt bij aanstelling na 1 Januari 
1948. 

Art. 4. I. Ten aanzien van het bezit van 
een bevoegdheid, welke voor het lager onder
wijs van bijzondere beteekenis is, kunnen 
Wij, op de gezamenlijke voordracht van Onze 
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Ministers van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, van Binnenlanslsche Zaken en van 
Financiën, te bepalen, dat de jaarwedde van 
het hoofd of den onderwijzer eener school 
voor lager onderwijs wordt verhoogd met een 
door Ons vast te stellen bedrag. 

2. Op gelijke wijze kunnen Wij bepalen, 
dat het hoofd of de onderwijzer eener school 
voor lager onderwijs een belooning ontvangt 
bij het behalen van een bevoegdheid, welke 
van beteekenis is voor dat onderwijs. 

Art. 5. 1. De jaarwedde van het hoofd en 
den onderwijzer eener school voor voortgezet 
lager onderwijs wordt verhoogd met f 180, 
indien hij, behalve de akte a ls hoofdonder
wijzer, de bevoegdheid bezit tot het geven 
van lager onderwijs in ten minste één de r na
volgende vakken: fransch, duitsch, engelsch , 
handenarbeid, lichamelijke oefening ( akte S), 
handelskennis, landbouwkunde, tuinbouw
kunde, vrouwelijke handwerken of eenvou
dige huishoudkunde, mits dat vak als ver
plicht in het leerplan der school is opgeno
men. 

2. Bezit hij voor meer dan één der in het 
eerste lid genoemde vakken een bevoegdheid, 
dan ontvangt hij, boven het daar genoemde 
bedrag, voor elk dezer meerdere bevoegd
heden een verhooging zijner jaarwedde van 
f 90, mits het vak, waarvoor hij de bevoegd
heid bezit, a ls verplicht in het leerplan is op
genomen. 

Art. 6. 1. D e jaarwedde van het hoofd of 
den onderwijzer eener school voor uitgebreid 
lager onderwijs wordt verhoogd met: 

f 540, indien hij in het bezit is van de akte 
als hoofdonderwijzer en tevens d e bevoegd
heid bezit, hetzij tot het gev en van lager on
derwijs in twee der vakken fransch, duitsch, 
engelsch, wiskunde of handelskennis, hetzij 
een hoogere bevoegdheid voor een dier vak
ken, of wel, zonder de akte als hoofdonder
wijzer te bezitten, de bevoegdheid bezit, het
zij tot het geven van lager onderwijs in drie 
dier vakken, hetzij zoodanige b evoegdheid in 
een dier vakken, benevens een hoogere be
voegdheid voor een and'er dier vakken, hetzij 
een hoogere bevoegdheid voor twee dier 
vakken; 

f 360, indien hij in het bezit is van d e akte 
als hoofdonderwijzer en tevens de bevoegd
heid bezit tot het geven van lager onderwijs 
in een der voornoemde vakken, of w e l, zonder 
de akte als hoofdonderwijzer te bezitten, de 
bevoegdheid bezit, hetzij tot het geven van 
lager onderwijs in twee dier vakken, hetzij 
een hoogere bevoegdheid bezit voor één dier 
vakken; 

f 180, indien hij in het bezit is van de akte 
als hoofdonderwijzer of wel, zonder de akte 
als hoofdonderwijzer te bezitten, de bevoegd
heid bezit tot het geven van lager onderwijs 
in een der voornoemde vakken. 

2. Boven de in het eerste lid genoemde 
jaarweddeverhooging van f 540 wordt zijn 
jaarwedde verhoogd met f 90 wegens het be
zit van een bevoegdheid tot het geven van 
lager onderwijs in één der voornoemde vak
ken of met f 180 wegens het bezit van een 
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hoogere bevoegdheid in die vakken, mits het 
vak, waartoe de bevoegdheid strekt, als ver
plicht in het leerplan der school is opgeno
men en voor zoover deze bevoegdheid niet 
medetelt voor de aanspraak op de jaarwedde
verhooging van f 50. 

3. Bezit hij voor eenig vak uit meerderen 
hoofde bevoegdheid, dan wordt alleen in 
aanmerking genomen de bevoegdheid, op 
grond waarvan de hoogste verhooging kan 
worden genoten. 

4. Boven de in de vorige leden bedoelde 
jaarweddeverhoogingen ontvangt hij een ver
hooging van f 180, indien hij in het bezit is 
van een middelbare akte voor Nederlandsche 
taal, aardrijkskunde of geschiedenis. 

Art. 7. 1. De onderwijzer, die hoofd is 
van een school voor gewoon lager onderwijs, 
voortgezet gewoon lager onderwijs of uitge
breid lager onderwijs, geniet als zoodanig een 
verhooging van jaarwedde van: 

f 450,indien het aantal wettelijk verplichte 
onderwijzers van bijstand aan zijn school 
niet meer dan vijf bedraagt, en van 

f 630,indien het aantal wettelijk verplichte 
onderwijzers aan zijn school zes of meer be
draagt. 

2. D e onderwijzer, die overeenkomstig het 
tweede lid van artikel 27 der Lager-onder
wijswet 1920 hoofd is van een school voor 
uitgebreid Jager onderwijs en van een school 
voor gewoon lager onderwijs, geniet als zoo
danig een jaarweddeverhooging als bedoeld 
in het eerste lid, berekend naar het totaal 
aantal wettelijk verplichte onderwijzers van 
bijstand aan beide scholen. 

3. Zoolang het hoofd als zoodanig in 
dienst van dezelfde gemeente of hetzelfde 
schoolbestuur blijft, heeft vermindering van 
het aantal wettelijk verplichte onderwijzers 
geen vermindering van jaarwedde t en ge
volge. 

Art. 8. 1. De jaarwedde van het hoofd 
en de onderwijzers van een school, welke als 
eenige leerschool verbonden is aan een van 
Rijkswege gesubsidieerde gem~telijke of 
bijzondere kweekschool voor onderwijzers en 
onderwijzeressen, is gelijk aan die van het 
hoofd en de onderwijzers eener school voor 
gewoon lager onderwijs, vermeerderd met 
f 405 voor het hoofd en met f 225 voor de 
onderwijzers, mits eerstbedoeld hoofd en 
eerstbedoelde onderwijzers op 31 October 
1928 als zoodanig aan bedoelde leerschool 
verbonden waren, e n voor zoolang zij als 
hoofd of onderwijzer aan die school verbon
den blijven. 

2. Onder "eenige leerschool" is te ver
staan de leerschool, welke overeenkomstig 
artikel :u, eerste lid, van Ons besluit van II 

September 1923 (Staatsblad No. 440), of 
artikel 24, eerste lid, van Ons besluit van 23 
Augustus 1933 (Staatsblad No. 456), door 
het gemeentebestuur of het bestuur der bij
zondere kweekschool is aangewezen, mits 
deze aanwijzing door de bevoegde autoriteit 
is goedgekeurd en zoolang deze goedkeuring 
niet is ingetrokken. 

3. Met ingang van den eersten dag der 
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maand, volgende op die, waarin de goedkeu
ring, in het tweede lid bedoeld, is ingetrok
ken, vervalt de aanspraak op de verhooging 
in het eerste lid bedoeld. Bij nadere ~oed
keuring van de aanwijzing van dezelfde 
school als eenige leerschool herleeft de ver
hooging, bedoeld in het eerste lid, niet. 

Art. 9. Een vast aangestelde onderwijzer, 
die belast is met de waarneming van het 
hoofdschap van een lagere school, dan wel 
met de betrekking van onderwijzer aan een 
andere lagere school, geniet een tijdelijke 
toelage ten bedrage van het verschil tusschen 
zijn jaarwedde en het bedrair. dat hij op den 
voet van vorenstaande bepalingen zou ge
nieten, indien hij voor vast tot hoofd, respec
tievelijk tot onderwijzer aan laatstbedoelde 
school was benoemd, mits de waarneming 
een tijdvak van zestig achtereenvolgende 
dagen overschrijdt. In alle overige gevallen 
blijft hij in het genot van de voor hem gel
dende jaarwedde. 

Art. 10. 1. De belooning op grond van 
het geven van onderwijs aan een klasse van 
schipperskinderen gedurende een derden 
schooltijd per dag bedraagt f 104 's jaars 
voor elk wekelijksch lesuur. 

2. Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bepaalt aan welke 
scholen en leerkrachten, alsmede over welk 
tijdvak deze belooning zal worden uitge
keerd. 

Art. II. Voor de toepassing van de bepa
lingen van deze paragraaf wordt: 

a. hij, die aan een openbare school een 
betrekking van hoofd of van onderwijzer tij
delijk waarneemt, zoomede hij, die aan een 
bijzondere school voor een bepaalden tijd 
tot hoofd of tot onderwijzer is benoemd, ge
lijkgesteld met een onderwijzer, die voor vast 
is benoemd; 

b. onder "onderwijzer" ooit onderwijzeres 
verstaan; 

c. onder "akte als hoofdonderwijzer" 
verstaan de akte van bekwaamheid, bedoeld 
in artikel 21obis der Lager-onderwijswet 
1920 en artikel 77, onder b, der wet van 17 
Augustus 1878 (Staatsblad No. 12 7); 

d. in vergelijking• met de akte van be
kwaamheid tot het geven van onderwijs in 
handelskennis of de daarmede gelijkgestelde 
diploma's, de akte van bekwaamheid tot het 
geven van middelbaar onderwijs in boek
houden als de hoogere bevoegdheid aange
merkt. 

§ 2. Leerscholen, verbonden aan de Rijks
kweekscholen. 

Art. 12. 1. De jaarwedden van hen, die 
op 31 October 19:18 als hoofd of als onder
wijzer aan een Rijksleerschool verbonden 
waren, is, voor zoolang zij als hoofd of on
derwijzer aan die school verbonden blijven, 
gelijk aan die van het hoofd en de onder
wij~ers eener school voor gewoon lager on
derwijs, vermeerderd met f 405 voor het 
hoofd en met f 22~ voor de onderwijzers. 

2. De jaarwedde van hen, die op 31 Oc
tober 1928 als hoofd of als onderwijzer ver-

• 
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bonden waren aan een gemeentelijke of bij
zondere lagere school, welke bij een door 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen te nemen beschikking er
kend wordt als leerschool van een Rijks
kweekschool voor onderwijzers en onderwij
zeressen, is van r November 1928 af, voor 
zoolang Onze Minister die erkenning niet 
heeft ingetrokken en zij als hoofd of onder
wijzer aan die school verbonden blijven, ge
l ijk aan de jaarwedde, vastgesteld in het eer
ste lid. 

3. Met ingang van den eersten dag der 
maand, volgende op die, waarin de erken
ning, in het tweede lid bedoeld, is ingetrok
ken, vervalt de aanspraak op de verhooging, 
in het eerste lid bedoeld. Bij nadere erken
ning van de aanwijzing van dezelfde school 
als eenige leerschool herleeft de verhooging, 
bedoeld in het eerste lid, niet. 

Art. 13. r. De jaarwedde der onderwij
zers aan de Rijksleerscholen, voor zoover 
zij zijn belast met het onderwijs in teekenen, 
lichamelijke oefening. nuttige handwerken 
voor meisjes en handenarbeid, bedraagt f 63 
voor elk wekelijksch lesuur, na 2, 4, 6, 8, 12 
en 16 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 4.50 voor elk wekelijksch lesuur. 

2. De diensttijd dezer vakonderwijzers 
wordt bepaald als voor de andere onderwij
zers is vastgesteld. 

Art. II. Gerekend van 1 Juli 1946 wor
den irl artikel 13 van Ons besluit van 22 

October 1923 (Staatsblad No. 489), zooals 
dat laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit 
van 21 Juli 19;19 (Staatsblad No. 371) de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

r 0
• het bedrag vim f 2 70, genoemd onder 

a, wordt f 360; 
2 °. het bepaalde onder c vervalt; 
3 °. het bepaalde onder d wordt c en 

wordt gelezenAlfls volgt: 
c. op het bedrag, genoemd onder a, de in 

den aanhef bedoelde regelen, voor zoover zij 
betrekking hebben op een aftrek, een ver
mindering, een korting of een verhooging, 
van overeenkomstige toepassing zijn; 

4 °. het bepaalde onder e wordt d. 
Art. 111. Ons besluit van 15 Januari 1946 

(Staatsblad No. G 1:1) is, in afwijking van 
het bepaalde in artikel 1, sub a, van ge
noemd b esluit, op vorenstaande bepalingen 
van toepassing. met uitzondering van het 
bedrag, genoemd in artikel 10 van het gewij
zigde hoofdstuk V der bijlage C van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934. 

Art. I V. Met ingang van den datum, 
waarop dit besluit in werking treedt, ver
vallen: 

r. Ons besluit van 6 Juli 1946, No. 24, 
opgenomen in de Nederlandsche Staatscou
rant van 23 Juli 1946, No. 142; 

2. de na te noemen besluiten, van ver
bindende kracht verklaard bij Ons besluit. 
van 20 April 1946 (Staatsblad No. G 94): 

a. besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We-
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tenschap en Kultuurbescherming van 20 
Augustus 1942, opgenomen in de Nederland
sche Staatscourant van 16 September 1942, 
No. 180; 

b. besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 15 D e
Augustus 1942, opgenomen in de Nederland
sche Staatscourant van 17 December 1942, 
No. 246; 
• c. besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming en van Bin
nenlandsche Zaken van 9 Maart/22 April 
1944, opgenomen in de NederlandscheStaats
courant van -~ Juli 1n-t4, No. 127; 

d. besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Opvoeding, We
t enschap en Kultuurbescherming en van 
Binnenlandsche Zaken van 16 November 
1944/24 Januari 1945, opgenomfen in de Ne
derlandsche Staatscourant van 20 Maa, t 
1945. No. ;10; 

e. besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 12 Fe
bruari 1945, opgenomen in de Nederlandsche 
Staatscourant van 21 Maart 1945, No. 31; 

en worden ingetrokken: 
de nummers 6, 9, IQ, 2:1 en 26 var! de lijst, 

behoorende bij Ons besluit van 20 April 1946 
(Staatsblad No. G 94). 

Art. V. 1. Dit besluit treedt in werking 
op den tweeden dag, volgende op dien van de 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

2. Onze Ministe rs van Onderwijs. Kun
sten en Wetenschappen en van Binnenland
sche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem be
treft, belast met de uitvoering van dit be
duit, waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 12den April 1947. 

WILHELMINA. 
De Minister-President, BE::!... 

De Min. van Binnenl. Zaken, BEEL. 1 
De Min. v. Buitenl. z., W. v. BoETZELAtR. 

De Min. van Justitie, J. H. v. MAARSEVEEN. 

De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. van Oorlog, A. H. J. L. FIE VEZ. 

De Minister van Marine, 
J. J . A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

De Min. v . Wederopb. en Volksh. L. NEHER. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

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

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. 17 April 1947.) 
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S. H ll'T 

z6 April z947. BESLUIT tot bepaling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van 
de Wet rechtsherstel overheidspersoneel 
1946 (Staatsblad No. G 401). 

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

Binnenlandsche Zaken van 12 April 1947, 
No. U. 21446, Afdeeling Wetgeving; 

Gelet op artikel 13, lid 1, der Wet rechts
herstel overheidspersoneel 1946 (Staatsblad 
No. G 401); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

De Wet rechtsherstel overheidspersoneel 
1946 (Staatsblad No. G 401) treedt in wer
king met ingang van 1 Mei 1947. 

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

's-Gravenhage, den 16den April 1947. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binn. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. z7 April z947). 

S.Hll8 

z4 April z947. BESLUIT tot intrekking 
van het Koninklijk besluit van 16 Ja
nuari 1939, Staatsblad no. 1364, tot aan
wijzing overeenkomstig artikel 1 70 der 
hooger-onderwijswet van de stichting 
"Sociologisch Instituut", gevestigd te 
Groningen, als bevoegd om bij de fa
culteit der rechtsgeleerdheid aan de 
Rijks-universiteit te Groningen een bij
zonderen leerstoel te vestigen in de so
ciologie. 

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

van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen 
van 3 Februari 1947, No. 28610 111, afdeeling 
Hooger Onderwijs en Wetenschappen; 

Gelet op artikel 180 der hooger-onderwijs
wet· 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Maart 1947, no. 23); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 April 1947, no. 
33756, afdeeling Hooger Onderwijs en We
tenschappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in te trekken Ons besluit van 16 Januari 

1939, Staatsblad no. 1364, tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 170 der hooger-on
derwijswet van de stichting "Sociologisch In
stituut", gevestigd te Groningen, als bevoegd 
om bij de faculteit der rechtsgeleerdheid aan 
de Rijks-universiteit te Groningen een bij
zonderen leerstoel te vestigen in de socio
logie. 

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

's-Gravenhage, den 14den April 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN, 

(Uitgeg. 6 Mei ,947). 

S. Hll9 
z4 April z947. BESLUIT tot wijziging van 

het Vleesch- en Vleeschwarenbesluit 
(Staatsblad 1938, no. 865). 

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

Sociale Zaken van 3 Februari 1947, no. 86 
D/dossier 53, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1935, no. 793) en op artikel 
2 der Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, 
no. 524); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in aztikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1935, no. 793); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Maart 1947, no. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 3 April 1947, 
no, 249 D /dossier 53, afde\Iing Volksgezond-
heid; ' 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In het V1eesch- en Vleeschwaren

besluit (Staatsblad 1938, no. 86.,;) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

I. In artikel 2 wordt de punt aan het slot 
vervangen door een punt-komma en wordt 
toegevoegd: 

c. natriumcitraat of natriumphosphaat 
toegevoegd aan bloed, ter voorkoming van 
stolling, mits de verhouding van die stoffen 
tot de- hoeveelheid bloed die van één pro
cent niet te boven gaat. 

II. Artikel 4, onder z O 
., wordt gelezen als 

volgt: 
1° . andere stoffen dan keukenzout, keu

kenzout dat ten hoogste o,6 procent natrium
nitriet bevat, kruiden, specerijen, water, sui
ker (saccharose), niet kunstmatig gekleurde 
azijn, een geringe hoeveelheid onschadelijk 
natriumcitraat of natriumphosphaat (voor
zoover afkomstig van bloed, waaraan een 
dezer laatste twee stoffen ter voorkoming 
van stolling was toegevoegd) en salpeter 
(kaliumnitraat) mogen niet aanwezig zijn, 
behoudens het onder 4 ° van dit artikel be
paalde; bovendien mogen in worsten, welke 
kennelijk gekookt zijn, gebuild meel. onge
build meel, brood, beschuit, rijst, haver, 
rogge en/of zetmeel zijn toegevoegd, in bal
kenbrij ook krenten en/of rozijnen; 

2. De besluiten van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Zaken 
van 21 Februari 1941 (Nederlandsche Staats
courant van 10 Maart 1941, no. 48)° en van 
31 Maart 1941 (Nederlandsche Staatscou
rant van 18/19 April 1941, no. 75). houdende 
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wijziging van het Vleesch- en Vleeschwaren
besluit (Staatsblad 1938, no. 865) worden 
ingetrokken. 

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

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

's-Gravenhage, den 14den April 1947. 

WILHELMINA. 

De Min. va.n Sociale Zaken, W. DREES. 
(Uitgeg. 6 Mei z947.) 

s. H 120 
z6 April z947. BESLUIT, houdende schor

sing van het besluit van den raad der 
gemeente Stein, dd. 25 Maart 1947, tot 
vaststelling van een verordening betref
fende het verdeelen van woonruimte. 

Geschorst tot z Januari 1948. 

S.' H 123 
z9 April z947. WET, betreffende het nemen 

van maatregelen tot het tegengaan van 
bedrog in den handel in middelen ter 
bestrijding van verwekkers van plan
tenziekten (Wet bestrijdingsmiddelen en 
meststoffen). 

B ijl. Hand. Il 46/47, 355; 
H and. Il 46/47, bladz. zz55; 
B ijl. Hand. I 46/47, 355; 
H and. I 46/47, bladz. 566. 

W ij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, maatregelen te nemen 
tot het tegengaan van bedrog in den handel 
in middelen ter bestrijding van verwekkers 
van plantenziekten, van uit landbouwoog
punt schadelijke dieren en van onkruiden en 
daarbij tevens nieuwe, gelijksoortige regelen 
te stellen ter bestrijding van bedrog in den 
handel in meststoffen; 

Zoo is het,datWij,den Raad vanState,enz. 
Art. 1. Deze Wet verstaat onder: 
"Onze Minister'': Onzen Minister, belast 

met de zaken van den landbouw. 
,,Bestrijdingsmiddel'1 : iedere stof of meng_ 

sel van stoffen , bestemd om te worden ge
bruikt bij: 

a. de bestrijding van onkruiden. 
b. de bestrijding van de verwekkers van 

plantenziekten. 
c . de bestrijding en afweer van dieren, 

die schade kunnen aanrichten aan gewassen 
in land-, tuin- en boschbouw en aan voort
brengselen van land- en tuinbouw. 

"Meststof": een stof, bestemd om aan den 
bodem of aan den grond te worden toege-
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voegd ter instandhouding of vermeerdering 
van hun productievermogen. 

"Verkoopen": ten verkoop in voorraad 
hebben, te koop aan bieden, te koop doen 
aanbieden, verkoopen, doen verkoopen, af
leveren en doen afleveren. 

,,Vervoeren": vervoeren en doen vervoeren. 
2. Bij Algemeenen Maatregel van Be

stuur kan het vervoeren en verkoopen van 
bestrijdingsmiddelen en meststoffen worden 
verboden. 

3. 1. Bij Algemeenen Maatregel van 
Bestuur kan worden bepaald, dat van een 
krachtens artikel 2 uitgevaardigd verbod ont
heffing kan worden verleend en door wien 
de ontheffing wordt verleend. 

2. Een zoodanige ontheffing wordt als 
regel eerst verleend, nadat een onderzoek 
heeft plaats gehad naar de kwaliteit en de 
werking van het product. De kosten van het 
onderzoek komen ten laste van dengene, die 
de ontheffing heeft aangevraagd. 

3. Bij of krachtens Algemeenen Maat
regel van Bestuur kunnen regelen worden 
gesteld betreffende de wijze, waarop onthef
fing moet worden aangevraal'"d, de behande
ling der aanvrage, de voldoening van de 
kosten van het onderzoek en de wijze, waar
op ontheffing wordt verleend. 

4. Bij of krachtens Algemeenen Maatre
gel van Bestuur kunnen voorschriften wor
den gegeven, betreffende de aanduiding van 
de stoffen en mengsels van stoffen, die over
eenkomstig de bepalingen krachtens deze wet 
worden vervoerd of verkocht, alsmede be
treffende garantievermelding, toegestane 
speling en vergoedingsberekening. 

5. 1. Een ieder is verplicht tot geheim
houding van hetgeen hem bij het verrichten 
van zijn taak ingevolge deze wet bekend is 
geworden omtrent de bereidingswijze of de 
samenstelling van eenig bestrijdingsmiddel o f 
eenige meststof, voorzoover die geheimhou
ding niet in strijd is met de bepalingen, bij 
of krachtens deze wet of een andere wet of 
besluit, gesteld. 

Deze verplichting tot geheimhouding geldt 
niet ten aanzien van die bestanddeelcn van 
het product, welke giftig zijn voor menschen 
of warmbloedige dieren. De opsporingsamb
tenaren zijn voorts verplicht tot geheimhou
ding van de namen der personen, door wie 
aangifte is gedaan van een overtreding van 
het pepaalde krachtens deze wet, behoudens 
tegenover hen, aan wier bevelen zij uit 
kracht van hun ambt zijn onderworpen, als
mede wanneer de personen, die aangifte heb
ben gedaan, hun uitdrukkelijk verklaard 
hebben, tegen de mededeeling van hun na
men geen bezwaar te hebben. 

2. Hij, die opzettelijk de geheimhoud ing, 
bij het vorig lid opgelegd, schendt, wordt ge
straft met gevan11,enisstraf van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste 
zes honderd gulden, met of zonder ontzetting 
van het recht om ambten te bekleeden. 

3. ' Hij, aan wiens schuld schending van 
de geheimhouding te wijten is, wordt ge-
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straft met gevangenisstraf of hechtenis van 
ten hoogste drie maanden of geldboete van 
ten hoogste drie honderd gulden. 

4. De in de leden 2 en 3 bedoelde straf
bare feiten worden beschouwd als misdrij-
ven. 

5. Geen vervolging heeft plaats dan op 
klachte: 

a. van het hoofd of den bestuurder van 
de onderneming of het bedrijf terzake van 
overtreding van het bepaalde bij den eersten 
volzin van het eerste Jid; 

b. van hem, wiens naam is medegedeeld, 
t erzake van overtreding van het bepaalde bij 
den derden volzin van het eerste lid. 

6. x. Ten aanzien van overtredingen van 
het bepaalde krachtens de arttikelen 2 en 4 
van deze wet zijn de bepalingen van het Be
sluit Berechting Economische Delicten van 
overeenkomstige toepassing met dien ver
stande, dat: 

a. het feit beschouwd wordt als een over
treding; 

b. met de opsporing behalve de in artikel 
26 van h et Besluit Berechting Economische 
Delicten genoemde personen, tevens belast 
zijn de ambtenaren van de invoerrechten en 
accijnzen en de bij den P lantenziektenkun
digen Dienst en den Dienst der Rijksland
bouwproefstations werkzame, door Onzen 
Minister aan te wijzen personen; 

c. de in artikel 27, lid 6, 7 en 8, van het 
Besluit Berechting Economische Delicten 
aan de opsporingsambtenaren gegeven be
voegdheden ook gelden ten aanzien van de 
producten van deze wet. 

2. De rechter is bevoegd de vernietiging 
of onbruikbaarmaking van in beslag geno
men voorwerpen te gelasten onder bepaling 
of, en zoo ja, tot welk bedrag, de eigenaar zal 
worden schadeloos gesteld. De vordering tot 
deze schadeloosstelling is vervallen na ver
loop van vijf jaren, nadat het vonnis on
herroepelijk is geworden. 

7. 1. I ndien door de opsporingsambte
naren monsters worden genomen, worden de
ze in tweevoud genomen, verpakt en ver
zegeld. 

2. Op verlangen van hem, in wiens be
zit de stof zich tijdens de monsterneming be
vindt, neemt de opsporingsambtenaar een 
derde monster, hetwelk hij verpakt en ver
zegeld in diens bezit laat. 

3. De ambtenaar behoéft aan dit verlan
gen slechts te voldoen, indien hem een voor
werp, geschikt om het monster te verpakken 
e:n om te worden verzegeld, wordt verstrekt. 

8. x. De ambtenaar, die de monsters, 
bedoeld in het eerste lid van het vorig artikel 
heeft genomen, zendt deze zoo spoedig mo
~elijk aan den P lantenziektenkundigen 
Dienst, onderscheidenlijk het voor onder
zoek bestemde Rijkslandbouwproefstation. 

2. Een dezer monsters wordt zoo spoeclig 
mogelijk door of vanwege den Plantenziek
tenkundigen Dienst, onderscheidenlijk het 
Rijkslandbouwproefstation onderzocht. 
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9. x. Indien het onderzoek van het mon
ster aan het Hoofd van den Plantenziekten
kundigen Dienst onderscheidenlijk den Di
recteur van het Rijkslandbouwproefstation 
geen aanleiding geeft tot het uitlokken eener 
strafvervolging zendt hij een kennisgeving 
hiervan aan den ambtenaar, die het monster 
heeft genomen. 

2. Indien inbeslagneming heeft plaats ge
had, zendt de ambtenaar de in het vorig lid 
bedoelde kennisgeving v ergezeld van een pro_ 
ces-verbaal v an de monsterneming en inbe
slagneming, onverwijld aan den bevoegden 
Officier van Justitie, welke zorgdraagt, dat 
het inbeslaggenomene zoo spoedig mogelijk 
wordt vrijgegeven. 

10. x. Indien het onderzoek aan het 
Hoofd onderscheidenlijk den Directeur voor
noemd wel aanleiding geeft tot het uitlokken 
eener strafvervolging zendt hij een kennis
geving hiervan, vergezeld van de uitkomsten 
van het onderzoek, aan den ambtenaar, die 
het monster heeft genomen. D e ambtenaar 
zendt deze stukken, vergezeld van zijn pro
ces-verbaal aan den bevoegden Officier van 
Justitie. • 

2. De Officier van Justitie brengt de uit
komsten van het onderzoek zoo spoedig mo
gelijk ter kennis van den belanghebbende. 

3. De belanghebbende kan binnen veer
tien dagen na ontvangst van de in het vorige 
l id bedoelde kennisgeving een her-onderzoek 
aanvragen. H et daartoe strekkende verzoek 
dient in tweevoud te worden ingezonden bij 
den O fficier van Justitie. 

4. Het her-onderzoek vindt plaats op kos
ten van den aanvrager. 

5. Het H oofd van den Plantenziekten
kundigen Die nst onderscheidenlijk de Direc
teur vru;i het Rijkslandbouwproefstation geeft 
den Officier van Justitie zoo spoedig moge
lijk kennis van de uitkomsten van het her
onderzoek. 

6. Indien de Officier van Justitie een 
vervolging achterwege laat of een aangevan
gen vervolging niet voortzet, draagt hij zorg, 
dat hetgeen in beslag is genomen, zoo spoe
dig mogelijk wordt vrijgegeven. 

ll. Door Onzen Minister worden voor
schriften gegeven betreffende de wijze van 
monsterneming, de verpakking, de verzege
ling, de verzending, het onderzoek en het her
onderzoek der in artikel 7, lid x, bedoelde 
monsters en betreffende de wijze van mon
sterneming, verpakking en verzegeling der in 
artikel 7, lid 2, bedoelde monsters. 

12. De ondernemer van een openbaar 
middel van vervoer wordt als zoodanig niet 
vervolgd, indien de naam en de woonplaats 
van den afzender van de voorwerpen, met be
trekking tot welke de overtreding is ge
pleegd, bekend zijn of door den ondernemer 
aan den Officier van J ustitie op dieris aan
maning en binnen een door hem te bepalen 
termijn worden bekend gemaakt. 

13. Op het tijdstip, waarop een Alge
meene Maatregel van Bestuur betreffende 
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de meststoffen , als bedoeld in artikel 2, in 
werking treedt, wordt ingetrokken No. 7 van 
artikel 1 van Ons besluit van 5 September 
1945 (Staatsblad No. F 162), vervalt het be
sluit van de Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Landbouw en Visscherij 
en van Justitie betreffende den handel in 
meststoffen (Meststoffenbesluit) van 24 
Augustus 1942 (Nederlandsche Staatscourant 
van 24 Augustus 1942, No. 163) en treden 
in werking de navolgende wijzigingen van de 
wet van 31 D ecember 1920 (Staatsblad No. 
957), houdende bepalingen tot bestrijding 
van bedrog in den handel in meststoffen, 
zaaizaden en veevoeder: 

a. in de artikelen I en 6 vervalt het woord 
,,meststoffen"; 

b. in artikel 2 vervalt het woord "mest
stof"; 

c. artikel 3 vervalt en de artikelen 4 tot 
en ·met 25 worden vernummerd tot: 3 tot en 
met 24; 

d . in het oorspronkelijke artikel 5 wordt 
in plaats van de woorden "de vorige twee 
artikelen" gelezen: .,het vprig artikel". 

14. Deze wet kan worden aangehaald als 
Wet bestrijdingsmiddelen en meststoffen, 
met bijvoeging v an het jaartal van het 

.Staatsblad, waarin zij is geplaatst. 
L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten: Paleize Het Loo, den 19den 

April 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van L., v. en v., s. L. MANSHOLT. 

De Min. van justitie, J. H. V. MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 16 Mei 1947). 

S. H 124 
19 April 1947. WET tot bekrachtiging van 

een met toepassing van het tweede lid 
van artikel 183 van de Indische Staats
regeling vastgestelde ordonnantie. (Hef
fing van opcenten op de invoerrechten). 

Bijl. Hand. Il 46/47, 4o8; z 
Hand. II 46/47, bladz. zz76; 
Bijl. H and. I 46/47, 408; 
Hand. l 46/47, bladz. 566. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de bekrachtiging wenschelijk is van de 
met toepassing van artikel 183, tweede lid, 
der Indische Staatsregeling, juncto artikel 2 
van Ons besluit van 23 December 1943 
( S taatsblad no. D 65), vastgestelde ordon
nantie van 30 November 1946 (Indisch 
Staatsblad no. 126) inzake de heffing van 
opcenten op de invoerrechten volgens het 
tarief van de I ndische Tariefwet; 

Zoo is het,datWij,den Raad vanState, enz. 

Eenig artikel. 

De met toepassing van artikel 183, tweede 
Jid, der Indische Staatsregeling vastgestelde 
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ordonnantie van 30 November 1946 (Indisch 
Staatsblad no. 126) inzake de heffing van 
opcenten op de invoerrechten volgens het 
Tarief van de Indische Tariefwet, wordt be
krachtigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 19den 

April 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Overzeesche Gebiedsdeelen, 
J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. 6 Mei 1947). 

S. II 125 

19 April 1947. WET tot voorziening in de 
behoefte aan kasgeld voor den Suri
naamschen dienst hier te lande gedu
rende de jaren 1945 tot en met 1949. 

Bijl. HBJ1d. II 46/47, 407; 
Hand. II 46/47, bladz. zz76; 
Bijl. Hand. I 46/47, 407; 
Hand. I 46/47, bladz. 566. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is om in afwijking van 
artikel 18, tweede lid, der Surinaamsche 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1910, No. 
315) een regeling te treffen nopens de wijze, 
waarop voor de dienstjaren 1945 tot en met 
1949 is en zal worden voorzien in de be
hoefte aan kasgeld voor den Surinaamschen 
dienst hier te lande ; 

Zoo is het,datWij,den Raad vanState,enz. 
Art. 1. Onze Minister van Financiën 

wordt bevoegd verklaard om bij het openen 
van kredieten aan Onzen Minister van pver
zeesche Gebiedsdeelen gedurende de jaren 
1945 tot en met 1949, in afwijking van het 
bepaalde bij het 2de lid van artikel 18 der 
Surinaamsche Comptabiliteitswet (Staats
blad 1910, No. 315), het tegoed van Suri
name in 's Rijks schatkist te boven te gaan 
met een som van f 15,000,000 (vijftien 
mil!ioen gulden) en om in dat voorschot te 
voorzien door uitgifte of beleening van be
wijzen van vlottende schuld met inachtne
ming van de daaromtrent bestaande of na
der vast te stellen wettelijke bepalingen. 

2. D eze wet treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien van hare 
afkondiging. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 19den 

April 1947. 
W ILHELMINA. 

De Min. van Ov~rzeesche Gebiedsdeelen , 
J. A. JONKMAN. 

De Min. v. Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 9 Mei 1947). 
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, . H 12 

IO Januari 1947. WET, houdende voorzie
ning met betrekking tot eenige bezet
tingsregelen op het gebied- van de vo
gelbescherming. 

Bijl. Hand. II 1946 1, :z27; 
Hand. 11 46/47. bladz. 560; 
Bijl. Hand. 1 46/47, :z:z7; 
Hand. I 46/47, bladz. 138. 

Wij WILHELMINA,enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, eenige tijdens de be
zetting tot stand gekomen regelingen op het 
gebied van de vogelbescherming, welke 
krachtens het Besluit bezettingsmaatregelen 
voorloopig geschorst zijn gebleven, in regel
-matigen Nederlandschen vorm tot wettelijke 
regeling te maken; 

Zoo is het,datWij,denRaad vanState,enz. 
Art. 1. De Vogelwet 1936 wordt gewij

.zigd als volgt: 
I. 

In artikel 7 worden de woorden "ten ver
koop voorhanden te hebben" vervangen door: 
onder zich te hebben, te koop te vragen, te 
koopen. 

II. 
Na artikel 7 wordt ingevoegd een artikel , 

luidende: 
Art. 7bis. H et houden van en deelnemen 

aan zangwedstrijden en andere wedstrijde n , 
waarbij beschermde vogels zijn betrokken, is 
ve rboden. 

III. 
In artikel 9 worden de woorden "ten ver

koop voorhanden te hebben" vervangen door: 
onder zich te hebben, te koop te vragen, te 
koopen. 

IV. 
D e artikelen 12 en 13 vervallen. 

v. 
Na artikel 11 wordt ingevoegd een artikel, 

luidende: 
Art. 12. Het in artikel 7 bepaalde is, voor 

wat betreft het onder zich hebben, te koop 
vragen en koopen - het eerste met uitzon
dering van het ten verkoop voorhanden heb
ben - niet van toepassing ten aanzien van 
de in artikel II bedoelde vogels, voor zoover 

-deze levend en onverminkt zijn. 

VI. 
Artikel 15 wordt gelezen: 
Vergunning kan worden verleend tot het 

,onder zich hebbe"n, te koop vragen, koopen 
en vervoeren van doode beschermde vogels, 
a lsmede tot het te koop aanbieden, verkoo
pen, afleveren, ten vervoer aanbieden en in
voeren van gepraepareerde beschermde vo
gels. 

VII. 
Na artikel 15 wordt ingevoegd een artikel, 
· ende: 

1 5bis. 1. Het in artikel 7 bepaal
oor wat betreft het onder zich heb-
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ben, te koop vragen, koopcn en vervoeren, 
niet van toepassing ten aanzien van geprae
pareerde beschermde vogels, welke voorzien 
zijn van een door een houder van een ver
gunning als bedoeld in artikel 15 daaraan 
bevestigd merkteeken, welks vorm door On
zen Minister wordt vastgesteld. 

2. Vergunning kan w orden verleend tot 
het onder zich hebben van andere dan in het 
eerste lid bedoelde gepraepareerde be
schermde vogels. 

VIII. 
In artikel 16 worden de woorden "de in het 

vorige artikel bedoelde praeparateurs" ver
vangen door: houders van een vergunning 
als bedoeld in artikel 15. 

IX. 
In artikel 19 worden de woorden "H et in 

artikel 9 bepaalde is niet van toepassing ten 
aanzien van" vervangen door: 

1. H et in artikel q bepaalde is, voor wat 
betreft het onder zich hebben, niet van toe
passing ten aanzien van de eieren van kie
viten en m eeuwvogels. met uitzondering van 
dwergsterns, lachstems en zwarte sterns, voor 
zoover hieruit de inhoud niet is verwijderd. 

2. H et in artikel 9 bepaalde is, voor wat 
betreft het te koop vragen, koopen, te koop 
aanbieden, verkoopen, afleveren, vervoeren, 
ten v ervoer aanbieden, invoeren en uitvoe
ren, niet van toepassing ten aanzien van: 

X . 
In artikel 2 1 worden de woorden "het on

derwijs" vervangen door: de opvoeding. 

XI. 
Artikel 24 wordt gelezen: 
In geval van behoefte aan verplaatsing 

van op geoorloofde wijze voorhanden gehou
den gepraepareerde beschermde vogels en 
vogels als bedoeld in artikel 11 kan vergun
ning tot het vervoeren en ten vervoer aan
bieden daarvan worden verleend. 

XII. 
Artikel 26 wordt gelezen: 
1. Geen vergunning wordt verleend aan 

personen beneden den leeftij d van achttien 
jaren en aan hen, die in de twee jaren, voor
afgaande aan hun verzoek tot het verkrijgen 
van een vergunning, wegens een der bij deze 
wet of in een der artikelen 46, eerste lid, 4 7 
of 48 der Jachtwet 1923 strafbaar gestelde 
feiten zijn veroordeeld of die de vervolging 
deswege overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht 
hebben voorkomen. 

2. Voor minderjarigen wordt de vergun
ning door hun ouders of voogden aange
vraagd. 

2. Alle tijdens de bezetting uitgevaardig
de regelingen tot wijziging of uitvoering van 
de Vogelwet 1936, het Vogelbesluit 1937 of 
de Vogelbeschikkingen 1937 vervallen. 

3. Benoemingen en vergunningen, ge
grond op de in artikel 2 bedoelde bezettings
regelingen, als ware de werking daarvan in

II 
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gevolge het Besluit bezettingsmaatregelen 
niet geschorst, zijn geldig. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkon
diging. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den roden Januari 

1947• WILHELMINA. 
De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 4 Juni 1947). 

s. JI 121 
19 April 1947. WET, houdende vaststelling 

van het N egende H oofdstuk A der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1947 
(Departement van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting). 

Bijl. Hand II 46/47, 300; 
Hand. II 46/47, bladz. 709-730, 736-754; 
Bij/. Hand. I 46/47, 300; 
Hand I 46 47, bladz. 5l6-592. 

Titel A. Gewone dienst . . . f I 19,945,437 
Titel B. Buitengewone dienst f 256,926,050 

Geheele dienst f 376,871,487 

S. H 126 

19 A~r~l 1947. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Koninklijk Besluit van 
II Juli 1922 (Staatsblad No. 444), tot 
vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, bedoeld in artikel 181 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad No. 
240). 

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

Binnenlandsche Zaken dd. II Maart 1947, 
no. 1908, Afdeeling Pensioenen en Wacht-
gelden; · 

O. dat het wenschelijk is Ons besluit ven 
II Juli 1922 (Staatsblad no. 444), tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, bedoeld in artikel 181 der P ensioen
wet 1922 (Staatsblad no. 240), laatstelijk 
door Ons gewijzigd bij besluit van 6 April 
1940 (Staatsblad no. 347), van bezettings
recht te zuiveren en, als gevolg van de bij de 
Wet van 23 November 1946 (Staatsblad no. 
G. 335) in artikel 36 der genoemde Pensioefl
wet aangebrachte wijziging, nader te her
zien; 

Gelet op Ons besluit van 18 April 1945, 
Staatsblad no. F 54; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
I April 1947, no. 20); 

Gezien het nader rapport van Onze n voor
noemden Minister van 10 April 1947, no. 
1908 II, Afdeeling P ensioenen en Wachtgel
den; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In Ons aangehaald besluit worden 

de volgende wijzigingen aangebracht: 
a. In artikel 17bis wordt nà "1 Juli 1932" 

ingevoegd 1 Juli 194!; en wordt in p laats van 
,.1942" en "1952" gelezen: 1945 en 1955. 
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b. In artikel 18 worden de woorden 
,,Voor den 1sten Mei en den ,sten Novem
ber" vervangen door de woorden "Zoo spoe
dig mogelijk na I Januari en in elk geval 
voor den ,sten Mei" en wordt inplaats van 
de woorden "over het met 15 Maart, res
pectievelijk 15 September te voren geëin
digd half jaar" gelezen: over het met 1 Ja
nuari te voren geëindigd jaar. 

2. In Model A, gevoegd bij Ons aange
haald besluit, worden de volgende wijzigin
gen aangebracht: 

a. Het opschrift wordt gelezen als volgt: 
Staat van de van 2 Januari 19 tot en met 

1 Januari 19 plaats gehad hebbende muta
tiën in het ambtenarenpersoneel in dienst 
van 

b. in de kolom "bijdragen" worden de 
woorden "het over het voorafgaand halfjaar 
berekend totaal" vervangen door de woorden 
,,het laatst berekende totaal". 

Overgangs_ en slotbepalingen. 
3. In afwijking in zooverre van artikel 18 

van Ons aangehaald besluit blijft voor het 
jaar 1946 de inzending van de lijst met ge
gevens per 15 September 1946 achterwege. 

4. De voor de eerste maal overeenkom
stig het bij artikel 1 van dit besluit gewij
zigd artikel 18 in te zenden lijst van gege
vens vermeldt, in afwijking in zooverre van 
het bepaalde bij dat gewijzigd artikel en bij 
artikel z van dit besluit, in haar opschrift 
het tijdvak 16 Maart 1946 tot en met I Ja
nuari 1947. 

5. 1. Artikel 1, onder a, wordt geacht in 
werking te zijn getreden met ingang van 18 
Februari 1942. 

2. De artikelen 1, onder b, 2 en 4 worden 
geacht in werking te zijn getreden met in
gang van 1 Januari 1947. 

3. Artikel 3 wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van 1 Januari 1946. 

6. De beschikking van den Secretaris
Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken van 14 Febr. 1942 (Neder
landsche Staatscourant 1942, no. 33) wordt 
geacht nimmer van kracht te zijn geweest. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en de Algemeene Reke nkamer. 

Het Loo, den 19den April 1947. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binn. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 3 Juni 1947.) 

S. H 127 

21 April 1947. WET, houdende de voorbe
reiding van de vaststelling van een Cen
traal Economisch Plan. 

Bijl. Hand. II 46/47, 180. 
Hand. II 46/47, bladz. II17-II3:a. 
Bijl. Hand. 1 46/47, 180. 
Hand. 1 46/47, bladz. 59:a-600. 
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Wij WILHELMINA,enz .... doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het in afwachting van een nadere rege
ling na de totstandkoming van de Publiek
rechtelijke Bedrijfsorganisatie wenschelijk is, 
dat reeds thans ten behoeve van de coördina
tie van het regeeringsbeleid op economisch, 
sociaal en financieel gebied op geregelde t ij
den een Centraal Economisch Plan wordt 
vastgesteld; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
"Onze Ministers": Onze Ministers van 

Economische Zaken, van Landbouw, Vis
scherij en Voedselvoorziening, van Verkeer, 
van Openbare Werken en Wederopbouw, van 
Financiën, van Binnenlandsche Zaken, van 
Buitenlandsche Zaken, van Overzeesche Ge
biedsdeelen en van Sociale Zaken. 

2. 1. Er is een Centraal Planbureau, dat 
ressorteert onder Onzen Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. Aan het hoofd van het Bureau staat 
een directie, bestaande uit een directeur en 
twee onder-directeuren, die door Onzen Mi
nister van Economische Zaken, in overleg 
met de overige in artikel 1 genoemde Minis
ters, worden benoemd, geschorst en ontsla
gen. 

3. 1. Het Centraal Planbureau heeft tot 
taak het verrichten van alle werkzaamheden 
met betrekking tot het voorbereiden van een 
Centraal Economisch Plan, dat op geregelde 
tijden ten behoeve van de coördinatie van 
het regeeringsbeleid op economisch, sociaal 
en financieel gebied door de Regeering wordt 
vastgesteld, a lsmede het uitbrengen van ad
viezen over .algemeene vragen, welke zich 
ten aanzien van de verwezenlijking van het 
plan kunnen voordoen. 

2. Het Centraal Economisch Plan is een 
evenwichtig samenstel van schattingen en 
richtlijnen met betrekking tot de Nederland
sche volkshuishouding. 

3. H et Centraal Economisch Plan omvat 
onder meer verzamelingen van cijfers, be
trekking hebbende op de toekomstige grootte 
van de voortbrenging in den ruimsten zin, op 
de toekomstige hoogte en ontwikkeling van 
het prijsniveau, van het nationale inkomen 
en zijn componenten, op de besteding van 
dat inkomen en op alle verdere grootheden, 
die voor een goede coördinatie van het eco
nomisch, sociaal en financieel beleid van be
lang zijn. 

4. 1. Er is een Centrale Plancommissie, 
waarvan het aantal leden, dat ten minste 
vijftien en ten hoogste vijf en twintig be
draagt, wordt vastgesteld door Onze Minis
ters gezamenlijk. 

2. In deze commissie heeft zitting een 
vertegenwoordiger van ieder van Onze Mi
nisters. 

3. Voorts is de commissie samengesteld 
uit vertegenwoordigers van andere ambte
lijke organen en uit personen, die uit hoofde 
van hun wetenschappelijke hoedanigheid of 
hun positie in het bedrijfsleven, dan wel op 
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ander gebied geacht kunnen worden het werk 
van het Centraal Planbureau te kunnen be
oordeelen en daarvoor richtlijnen te kunnen 
aangeven. 

4. D e in het derde lid bedoelde leden 
worden benoemd en ontslagen door Onzen 
Minister van Economische Zaken, in overleg 
met de overige in artikel 1 genoemde Mi
nisters. 

5. Onze Minister van Economische Za
ken wijst in overleg met de overige in artikel 
1 genoemde Ministers een lid als voorzitter 
van de commissie aan. 

6. De directie van het Centraal Planbu
reau is bevoegd de vergaderingen van de 
commissie bij te wonen. 

5. D e Centrale Plancommissie adviseert 
Onzen Minister van Economische Zaken of 
de directie van het Centraal Planbureau met 
betrekking tot de werkzaamheden van het 
Bureau. 

6. 1. Onze Minister van Economische 
Zaken kan. in overleg met dengene Onzer 
Ministers, wien het aangaat, na de Centrale 
Plancommissie te hebben geraadpleegd, voor 
het uitwerken van onderdeelen van het Cen
traal Economisch Plan werkcommissies in
stellen. 

2. E en werkcommissie bestaat uit: 
a. een of meer vertegenwoordigers van 

het Centraal Planbureau; 
b. een of meer vertegenwoordigers van 

dengene Onzer Ministers, wien het aangaat; 
c. een of meer vertegenwoordigers van 

het bedrij fsleven of andere belanghebbenden 
in het betrokke n onderdeel. 

• .l• D e voorzitter en de overige leden van 
een werkcommissie worden benoemd en ont
slagen door Onzen Minister van Economi
sche Zaken, in overleg met dengene Onzer 
Ministers, wien het aangaat. 

7. D e werkcommissies adviseeren en steu_ 
nen de directie van het Centraal Planbureau 
bij de uitwerking van de onderdeelen van 
het Centraal E conomisch Plan. 

8. D eze wet t reedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
G egeven ten Paleize H et Loo, den 2 1sten 

April 1947. 
WILHELMINA. 

De Minister-President, BEEL. 

De Min. van Econ. Zaken, HuYSMANS. 

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

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. v . Wederopb. en Volksh. L . NEHER. 

De Min. v. Financiën, P . LIEFTINCK. 

De Minister van Binn. Zaken, BEEL. 

De Min. v. Buitenl. Z., W. V. BOETZELAER. 

De Min. van Overzeesche Gebiedsdeelen, 
J. A. J ONKMAN. 

De Minister van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 20 M ei 1947.) 
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S, H 128 

a1 A pril 1947. WET tot vaststelling van het 
Tiende Hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1947 (Departement 
van Economische Zaken) . 

Bijl. Hand . Il 46/47, 300; 
H BJ1d. Il 46/47, bladz. 754-815; 
Bijl. HBJ1d. I 46/47, 300; 
HBJ1d. I 46/47, bladz. 6oo-635. 

. H 129 

:11 April 1947. BESLUIT in zake het ver
leenen van een tijdelijken toeslag aan 
de personen, die een uitkeering ontvan
gen als bedoeld is in de wet van den 
26sten Juni 1q26 (Staatsblad No. 210), 
houdende nadere bestemming van de 
bezittingen van het K oninklijk Natio
naal Steuncomité. 

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

Financiën, van Sociale Zaken, van Oorlog en 
van Marine en van Binnenlandsche Zaken 
van 6 Maart 1947, No. 255, Generale The
saurie, Afdeeling Economische Zaken en So
ciale Zaken; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 April 1947, no. 23); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 14 April 1947, No. 99, 
Generale Thesaurie, A!deeling Economische 
en Sociale Zaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig artikel. 

Te rekenen van 1 Januari 1947 wordt op 
de uitkeeringen, als bedoeld zijn in de wet 
van den 26sten Juni 1q26 (Staatsblad No. 
210), houdende nadere bestemming van de 
bezittingen van het Koninklijk Nationaal 
Steuncomité, een tijdelijke toeslag toegekend, 
groot 25 % van die uitkeering. 

Onze Ministers voornoemd zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den anten April 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v . FinBJ1ciën, P. LIEFTINCK. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

De Min. VBJ'I OorloA. A. H. J. L. FIEVEZ. 

De Minister VBJ'I Marine, 
J. J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

De Minister van Binn. Zaken, BEEL. 

( Uitgeg. 16 M ei 1947). 
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. H 130 

:11 April 1947. BESLUIT tot wijziging van 
het besluit van den 27sten Juni 1918, 
Staatsblad no. 434, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuu~, 
als bedoeld in de artikelen 2 en 4 van de 
Wet op het Testam'enten register. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Justitie en van Finan
ciën van :12 Februari 1947, 6e Afdeeling, No. 
2079; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
Besluit van den 27sten Juni 1918, Staats
blad no. 434, te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord ( advies van 
25 Maart 1947, No. 20); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 9 April 1947, 6e Af
deeling A, No. 1784; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
Artikel 2 van Ons Besluit van den 27sten 
Juni 1q18, Staatsblad no. 434, wordt inge
trokken. 

In artikel 3 van genoemd Besluit wordt de 
zinsnede: .,in de beide vorige artikelen ver
meld", vervangen door "in artikel 1 ver
meld" 

Onz~ Ministers van Justitie en van Fi
nanciën zijn, ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Het Loo, den 21sten April 1947. 

W I LHELMINA. 
De Min. van Justitie, J. H. v. MAARSEVEEN. 

De Min. v. FinBJ'lciën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 6 Mei 1947). 

. II 131 

:12 April 1947. BESLUIT, houdende rege
ling van openstelling van de kantoren 
van de hypotheken, het kadaster en de 
scheepsbewijzen voor het publiek. 

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

Financiën van 21 Februari 1947, afdeeling 
Organisatie van den Belastingdienst, no. 133; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 1 Au
gustus 1828 (Staatsblad no. 52), zooals dat 
laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 28 
December 1933 (Staatsblad no. 749); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Maart 194 7, no. 24); 

Overwegende, dat het gewenscht voorkomt 
aan Onzen Minister van Financiën de be
voegdheid te verleenen om vast te stellen de 
dagen en uren waarop de kantoren van de 
hypotheken, het kadaster en de scheepsbe
wijzen zijn geopend voor het publiek; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
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voomoemden Minister van 10 April 1947, no. 
193, afdeeling Organisatie van den Belas
tingdienst; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

E enig artikel. 
Artikel 21 van het Koninklijk besluit van 

1 Augustus 1828 (Staatsblad no. 52) wordt 
gelezen als volgt: 

De dagen en uren waarop de kantoren 
voor het publiek zijn geopend worden door 
Onzen Minister van Financiën vastgesteld. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer 

H et Loo, den 22sten April 1947. 

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

(Uitgeg. 13 Mei 1947). 

S. H 132 

24 April 1947. WET tot wijziging van ar-
tikel 45 van de provinciale wet. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 422; 
Hand. Il 46/47, bladz. 1410; 
Bijl. Hand. 1 46/47, 422; 
Hand. 1 46/47, bladz. 637. 

Wij WILHELMINA,enz .... doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het gewenscht is het aantal leden van 
het college van Gedeputeerde Staten van 
Drenthe te bepalen op zes; 

Zoo is het,datWij,denRaad vanState, enz. 
Art. 1. Het tweede lid van artikel 45 der 

provinciale wet wordt gelezen: 
Dit college bestaat uit zes leden. 
2. De plaatsen, welke ingevolge het vo

rig artikel in de provincie Drenthe moeten 
worden vervuld, worden geacht op den ge
wonen tijd van aftreding der leden van Ge
deputeerde Staten, of zooveel eerder als voor 
iedere plaats door de Staten wordt bepaald, 
te zijn opengevallen. 

3. Deze wet treedt in werking m et ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin zij zal wor
den afgekondigd. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

April x947. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binn. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 29 April 1947). 

s. JC 133 

24 April 1947. WET, houdende voorzienin
gen onder den vijand aangetroffen goe
deren. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 353; 
Hand. Il 46/47, bladz. 554; 
Bijl. Hand. 1 46/47, 353; 
Hand. 1 46/47, bladz. 637-642. 
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Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is nadere voorzieningen 
te treffen ten aanzien van roerende goede
ren, welke in handen van den vijand zijn 
aangetroffen; . 

Zoo is het,datWij,den Raad vanState,enz. 
Art. 1. Voor de toepassing van de bij of 

krachtens deze wet uitgevaardigde bepalin
gen wordt verstaan onder: 

1. vijand: elke militaire of paza-militaire 
organisatie van Duitschland of van zijn 
bondgenooten, alsmede de leden daarvan; 

2. goederen: roerende goederen, welke na 
9 Mei 1940 al dan niet rechtmatig uit Neder
landsch bezit in handen van den vijand zijn 
overgegaan; 

3. oorspronkelijke rechthebbende: hij, die 
goederen, waarop hij eenig recht had, heeft 
verloren door handelingen als omschreven in 
artikel 25 van het Besluit herstel rechtsver
keer. 

2. 1. Voorzoover zulks niet reeds uit 
hoofde van het bepaalde bij artikel 3 van het 
Besluit Vijandelijk Vermogen is geschied, zijn 
op na te noemen tijdstippen van rechtswege 
in eigendom op den Staat overgegaan: 

a. alle goederen, welke door de Neder
Jandsche strijdkrachten in handen van den 
vijand zijn aangetroffen en in bezit genomen, 
zulks op het tijdstip van de inbezitneming; 

b. alle hier t e lande aangetroffen goede
ren, welke door den vijand wazen afgezonderd 
om ten behoeve van de oorlogvoering te die
nen, zulks op het tijdstip van de bevrijding 
van het gebied, waar deze goederen zich be
vonden; 

c. alle goederen, welke hier te lande in 
handen van den vijand zijn aangetroffen en 
door de Geallieerden aan Nederlandsche in
stanties zijn overgedragen, zulks op het tijd
stip van de overdracht. 

2. H et bepaalde in Hoofdstuk 111 van 
het Besluit herstel rechtsverkeer, alsmede 
het bepaalde in aztikel 26 van het Besluit 
Vijandelijk Vermogen vindt geen toepassing 
ten aanzien van de in het vorige lid onder a 
tot en met c bedoelde goederen. 

3. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid van het vorige artikel, onderschei
denlijk van artikel 3 van het Besluit Vijan
delijk Vermogen wordt de oorspronkelijke 
rechthebbende op goederen, als onder a, b 
en c van eerstgenoemde bepaling bedoeld, 
ingeval hij vóór het inwerlcingtreden dezer 
wet de feitelijke heerschappij over het goed 
heeft herkregen, van rechtswege in zijn recht 
hersteld, mits hij: 

a. aan den Staat a fdraagt het bedrag, 
waarmede hij voor het verlies zijner rechten 
is schadeloosgesteld of, ingeval het goed aan
merkelijk in waarde is verminderd, een naar 
billijkheid verminderd bedrag, onderschei
denlijk afstand doet tot op het hiervorenbe-
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doeld bedrag van de rechten, welke hij uit 
hoofde van het verlies van het goed kon doen 
gelden; 

b . aan den Staat afdraagt het bedrag van 
de waardevermeerdering van het goed ten
gevolge van verbeteringen of toevoegingen, 
anders dan te zijnen laste aangebracht; 

c. aan den Staat de kosten vergoedt, wel
ke door of vanwege den Staat terzake van het 
goed zijn gemaakt; 

een en ander onder verrekening van het
geen de Staat uit hoofde van de terbeschik
kingstelling van de feitelijke heerschappij 
aan den oorspronkelijken rechthebbende van 
dezen heeft genoten. 

,1. Met betrekking tot goederen, als be
doeld in artikel 2, eerste lid, onder a, b of c, 
welke bij het inwerkingtreden van deze wet 
direct of indirect onder beheer staan van het 
Bureau Oorlogsbuit van het Ministerie van 
Financiën of na het inwerkingtreden van 
deze wet onder beheer van dit Bureau ko
men, onverschillig of de eigendomsovergang 
op den Staat heeft plaats gevonden ingevolge 
artikel 2 dezer wet dan wel ingevolge artikel 
3 van het Besluit Vijandelijk Vermogen, wor
den de oorspronkelijke rechthebbenden op 
hun daartoe strekkend schriftelijk verzoek 
bij beslissing van Onzen Minister van Fi
nanciën in hun recht hersteld, voorzoover 
deze goederen naar het oordeel van Onzen 
voomoemden Minister hun oorspronkelijken 
aard hebben behouden en mits voldaan is 
aan de voorwaarden, als bedoeld in artikel 3, 
onder a, b en c. 

5. 1. Geschillen ter zake van de uitvoe
ring van deze wet worden uitsluitend beslist 
door een nader door Ons aan te wijzen or
gaan. 

2. Dit orgaan beslist in hoogste instantie 
bij met redenen omkleed besluit. 

1. De beslissing van een geschil kan wor
den gevraagd bij verzoekschrift, in te dienen 
binnen drie jaar na de inwerkingtreding van 
deze wet. 

6. Wij behouden Ons voor, bij algemee
nen maatregel van bestuur nadere voorzie
ningen te treffen ter uitvoering van deze wet. 

7. Deze wet, welke kan worden aange
haald als "Wet voorzieningen onder den 
vijand aangetroffen goederen", treedt in wer
king met ingang van den dag, volgende op 
dien harer afkondiging. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 24sten 

April 1947. 
WILHELMINA. 

D e Min. v. Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. van Justitie, J. H. v. MAARSEVEEN. 

De Min. v. Buitenl. z., W. v. B OETZELAER. 

De Min. van Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

(Uitgeg. , 2 M ei z947). 
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24 April ,947. WET tot tijdelijke conti
nueering van opcenten op den tabaks
accijns. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 423; 
Hand. Il 46/47, bladz. z4zo; 
Bijl. Hand. l 46/47, 421; 
Hand. l 46/47, bladz. 642. 

Wij WILHELMINA,enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de thans geheven wor
dende opcenten op den tabaksaccijns tijdelijk 
te continueeren; 

Zoo is het,datWij,den Raad vanState,enz. 
Art. 1. In artikel 1 der wet van II Mei 

1946 (Staatsblad 1946, no. G ng) wordt in 
plaats van den daarin tweemaal voorkomen
den datum van "30 April 1947" gelezen: 30 
April nJ48. 

2. I n artikel 2 dier wet wordt in plaats 
van " 1 Mei 1q47" gelezen: 1 Mei 1948. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen. enz. 
Gegeven ten Paleize H et Loo, den 24sten 

April 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 29 April ,947). 

S. H 135 

24 April ,947. WET, betreffende instelling 
van een Ziekenfondsraad. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 321; 
Hand. Il 46/47, bladz. 122g--1241; 
Bijl. Hand. l 46/47, 321; 
H and. l 46/47, bladz. 642. 

Wij WILHELMINA,enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, dat het Ziekenfond
senbesluit en de Uitvoeringsbesluiten inge
volge het Ziekenfondsenbesluit worden ver
vangen door een wettelijke regeling; dat in 
afwachting daarvan de bestaande regelingen 
worden gezuiverd van het niet Nede rland
sche leidersbeginsel en dat derhalve thans 
een College wordt ingesteld, genaamd Zie
kenfondsraad. ter uitvoering der bestaande 
regelingen e n tot het geven van adviezen bij 
de voorbereiding van nieuwe wettelijke re
gelingen op het gebied van het Ziekenfonds
wezen. 

Zoo is het,datWij,denRaad vanState,enz. 

§ I. Algemeene bepalingen. 
Art. 1. 1. Er is een Ziekenfondsraad, die 

zijn zetel heeft ter plaatse door Onzen M i
nister van Sociale Zaken vast te stellen en 
waarvan de leden door Ons worden benoemd, 
geschorst en ontslagen. 

2. De Ziekenfondsraad bestaat in hoofd
zaak uit vertegenwoordigers van bij het Zie
kenfondswezen betrokken maatschappelijke 
groepen. 
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2. I n deze wet, of in een krachtens deze 
wet uitgevaardigd besluit, wordt verstaan 
onder: 

A. ,,Onze Minister": Onze Minister van 
Sociale Zaken; 

B. ,.Vereveningsfonds": het verevenings
fonds, bedoeld in artikel 21, lid 1, van het 
Tweede Uitvoeringsbesluit van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken ingevolge het Ziekenfondsen
besluit (Verordeningenblad voor het bezette 
Nederlandsche gebied 1941, no. 201). 

§ 2. Taak van dan Ziekenfondsraad. 
3. x. De bevoegdhede n en verplichtin

gen, bij of krachtens het Ziekenfondsenbe
sluit toegekend of opgelegd aan Onzen Mi
nister of aan den Commissaris, belast met het 
toezicht op de Ziekenfondsen, gaan, onver
minderd het bepaalde in lid 2, met ingang 
van het in werking treden van deze wet over 
op den Ziekenfondsraad. 

2. Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur voor te schrijven, dat 
bepaalde bevoegdheden of verplichtingen, 
als bedoeld in lid 1, blijven berusten bij, dan 
wel overgaan op Onze.n Minister, op den 
Voorzitter van den Ziekenfondsraad of op 
Commissies uit den Ziekenfondsraad. 

3. De Ziekenfondsraad kan bepaalde, 
hem toekomende bevoegdheden door zijn 
Voorzitter of door Commissies, als bedoeld 
in l id 2, doen uitoefem;n. 

4. 1. Over alle onderwerpen, welke het 
Ziekenfondswezen raken, dienen de Zieken
fondsraad of zijn Voorzitter Onzen Minister 
desgevraagd van voorlichting. 

2. Zij zijn bevoegd aan Onzen Minister 
ook eigener beweging over alle onderwerpen 
v an dien aard voordrachten te doen. 

3. De Ziekenfondsraad wordt gehoord 
over a lle ontwerpen van maatregelen van 
wetgevenden aard, welke het Ziekenfonds
wezen raken. 

5. De Ziekenfondsraad draagt zorg voor 
het beheer van het vereveningsfonds. 

6. De Ziekenfondsraad verricht voorts 
alle werkzaamheden, hem bij de wet of door 
Ons opgedragen. 

7. 1. Door Ons worden regelen vastge
steld met betrekking tot de samenstelling 
van den Ziekenfondsraad, de benoeming, de 
schorsing en het ontslag der leden, de ver
tegenwoordiging van den Ziekenfondsraad 
en de vergoeding der onkosten van de leden 
van den Ziekenfondsraad. 

2. Door Ons kunnen bepaalde der in lid 
1 vermelde onderwerpen ter nndere regeling 
aan Onzen Minister worden opgedragen. 

3. De Ziekenfondsraad stelt, onder na
dere goedkeuring van Onzen Minister, rege
len vast betreffende zijn inrichting en werk
wijze. 

8, Onverminderd zijn eigen verantwoor'
delijkheid kan de Ziekenfondsraad bepalen, 
dat het beheer van het vereveningsfonds, met 
inachtneming van door hem te stellen richt
lijnen, wordt gevoerd door zijn Voorzitter of 
door een ambtenaar van zijn bureau, in welk 
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geval de Voorzitter of de aangewezen amb
tenaar verantwoordelijk en rekenplichtig is 
aan den Ziekenfondsraad, onverminderd zijn 
verantwoordelijkheid en rekenplichtigheid 
ingevolge andere wettelijke voorschriften. 

§ 3. Rekenin,:!. en verantwoording. 
9. 1. De Ziekenfondsraad is voor zijn bé

leid en beheer verantwoordelijk tegenover 
Onzen Minister en verstrekt hem alle ge
vraagde inlichtingen over dat beleid en be
heer. 

2. De Ziekenfondsraad biedt Onzen Mi
nister vóór d en 1ste n Mei van elk jaar een 
verslag aan omtrent zijn werkzaamheden in 
het laatst verstreken kalenderjaar, alsmede 
een verslag omtrent den toestand van het 
vereveningsfonds met de rekening van dat 
fonds over dat jaar. 

§ 4. Schorsin,:!. en vernietihn/1 van besluiten 
van den Ziekenfondsraad en van den Voor-

zitter van den Ziekenfondsraad. 
10. De besluite n van den Ziekenfonds

raad, van den Voorzitter van den Zieken
fondsraad en van de Commissies, als bedoeld 
in artikel 3, lid 2, kunnen, voor zoover zij 
met een wettelijk voorschrift of het algemeen 
belang in strijd zijn, door Ons worden ge
schorst of vernietigd. 

11. De schorsing of vernietiging geschiedt 
bij een met redenen omkleed, in de Neder
landsche Staatscourant te plaatsen besluit, 
dat in geval van schorsing den duur h iervan 
bepaalt. · 

12. 1. Schorsing stuit onmiddellijk de 
werking van het geschorste besluit. 

2. Zij kan niet langer duren dan drie 
maanden. 

3. I s binnen den voor de schorsing be
paalden tijd de vernietiging van het beslu it 
niet uitgesproken, dan wordt dit geacht gel
dig te zijn. 

4. Een besluit, dat geschorst is geweest 
kan niet opnieuw wo rden geschorst. 

13. x. Vernietiging werrens strijd met de 
wet brengt mede vernietiging van alle gevol
gen van het vernietigde besluit, voor zoov,r 
die voor vernietiging vatbaar zijn. 

2. Bij vernietiging wegens strijd met het 
algemeen belang kunnen de niet met dat be
lang strijdige gevolgen in stand blijven. 

14. De Ziekenfondsraad of de Voorzitter 
v an dien Raad draagt er in geval van ge
heele of gedeeltelijke schorsing of vernieti
ging van zijn besluit zorg voor, dat aan het 
bepaalde in artikel 12, lid 1, en in artikel 13 
wordt voldaan en opnieuw in hetgeen het 
geschorste of vernietigde besluit regelde, 
voor zooveel noodig, wordt voorzien. 

15. x. De Voorzitter van · den Zieken
fondsraad geeft, wannee~ een besluit van den 
Raad naar zijn oordeel in strijd is met een 
wettelij k voorschrift of het algemeen be
lang, van dit rrevoelen binnen tweemaal vier 
en twintig uur na het nemen van dat besluit 
kennis aan den Ziekenfondsraad en <loet 
daarvan terstond verslag aan Onzen Minister. 

2. I n dit geval wordt het besluit eerst 
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uitgevoerd, wanneer dertig dagen na de dag
teekening der kennisgeving zijn verloopen, 
zonder dat schorsing of vernietiging is uit
gesproken. 

16. De Raad van Bijstand, bedoeld in 
artikel 13 van het Ziekenfondsenbesluit, is 
opgeheven. 

§ 5. Slotbepalingen. 
17. Onze Minister kan nadere voorschrif

ten geven ter uitvoering van deze wet. 
18. 1. Deze wet kan worden aangehaald 

onder den titel van " Wet op den Zieken
fondsraad". 

2. Zij treedt in werking op een nader door 
Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Het Loo, de n 24sten 

April 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. va:n Sociale Zaken, W. DREES. 
(Uitgeg. 16 Mei 1947.) 

S. H 136 

1 Mei 1947. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk Besluit van 14 Sep
tember 1921, Staatsblad Nr. 1057, tot 
vaststelling van een algemeenen maatre
regel van bestuur, als bedoeld bij artikel 
4, eerste lid, der Ongevallenwet 1921. 

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

Sociale Zaken van 24 Maart 1947, no. n51, 
afdeeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 4, eerste lid, der Ongeval
lenwet 1921; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 April 1947, no. 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister v an 23 April 1947, no. 
1854, afdeeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het besluit van den Secretaris

Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van 13 November 1940, Verordenin
genblad 1940, no. 223, vervalt. 

Il. Artikel 1 van Ons besluit van 14 Sep
tember 1921, Staatsblad no. 1057, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur. als bedoeld bij artikel 4, eerste lid, 
der Ongevallenwet 1921, laatstelijk gewij
zigd bij Ons besluit van 24 November 1931, 
Staatsblad no. 452, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het bepaalde onder 111, Illa en IV 
word t hetgeen volgt na de woorden "ver
d iend binnen een tijdvak van 6 maanden" 
telkens vervangen door : ,,of daarvoor op ten 
minste 50 dagen binnen een tijdvak van 6 
maanden arbeid in loondienst is of zal wor
den verricht.". 

2. I n het bepaalde onder V worden: 
a. de woorden "lossen van vaartuigen" 

vervangen door de woorden: ,,laden en los
sen van vaartuigen"; 

b. tusschen de woorden: ,,klinieken," en 
"krankzinnigengestichten" ingevoegd de 
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woorden: ,,poliklinieken, medische consulta
tie- en keuringsbureaux,". 

3. In het bepaalde onder V vervallen de 
woorden "verricht door arbeiders in d ienst 
van een coöperatieve of andere rechtsper
soonlijkheid bezittende vereeniging of stich
ting,". 

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

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

Het Loo, den 1sten Mei 1947. 

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

(Uitgeg. 27 Mei 1947). 

S. H 137 

1 Mei 1947. BESLUIT, betreffende toeken
ning van eene uitkeering in eens aan 
hen, die ingevolge de Wet van 3 Decem
ber 1931 (Staatsblad no. 489) en de 
Koninklijke besluiten van 9 Mei 1931 
(Staatsbladen nos. 186 en 187) eene gel
delijke uitkeering ontvangen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers v an Oorlog, van Marine en 
van Financiën van 15 Maart 1947, Afdeeling 
B IV, bureau 3, no. 350; 

Gelet op de bepa)ingen van Ons besluit 
van 2 September 1946 (Staatsblad no. G 232) 
en van de Wet v an 28 Februari 1947 (Staats
blad no. H 73); 

Overwegende, dat het noodzakelijk is in 
afwachting van nadere voorzieningen ook 
over het jaar 1946 eene uitkeering in eens toe 
te kennen aan hen, die ingevolge de Wet 
van 3 December 1931 (Staatsblad no. 489) 
en Onze besluiten van 9 Mei 1931 (Staats
blad nos. 186 en 187) eene geldelijke uitkee
ring ontvangen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 April 1q47, no. 22); 

Gezien het nader gemeenschappelijk rap
port van Onze voornoemde Ministers van 
24 _April 1947, no. 164, Afd. B IV. 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Over het jaar 1946 wordt eene 

uitkeering in eens toegekend aan de perso
nen, die over het jaar 1946 aanspraak had
den op eene uitkeering ingevolge : 

a. de Wet van 3 December 1931 (Staats
blad no. 489); 

b. Ons besluit van 9 M ei 1931 (Staats-
blad no. 186); 

c. Ons besluit van 9 Mei 1931 (Staats
blad no. 187). 

2. 1. De uitkeering in eens, welke zal 
worden toegekend aan de personen, bedoeld 
in artikel 1, onder a, bedraagt 2 5 % van het 
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bedrag, dat als n orm krachtens het Negende, 
Uitvoeringsbesluit van den Commissaris voor 
de belangen van de Nederlandsche W eer
macht (Staatsblad 1942, no. S. 503) voor 
ieder hunner over het jaar 1946 heeft ge
golden. 

2. De uitkeering in eens, welke zal wor
den toegekend aan de personen, bedoeld in 
artikel 1, onder b, wordt gevormd door het 
verschil tusschen de gratificatie, eventueel 
verhoogd met een bijslag, waarop zij over 
het jaar 1946 aanspraak zouden hebbe n ge
had, indien het pe nsioen, bedoeld in artikel 
2 en de bedragen genoemd in artikel 5 van 
Ons besluit van 9 Mei 1931 (Staatsblad no. 
186) 25 % hooger waren geweest en de gra
tificatie, eventueel verhoogd met een bijslag, 
waarop zij over het jaar 1946 aanspraak had
den. 

3. D e uitkeering in eens, welke zal wor
den toegekend aan de personen, bedoeld in 
artikel 1, onder c, wordt gevormd door het 
verschil tusschen de uitkeering, waarop zij 
over het jaar 1946 aanspraak zouden hebben 
gehad, indien de bedrage n genoemd in de ar
tikelen 3 en 4 van Ons besluit van 9 Mei 
1931 (Staatsblad no. 187) 25 % hooger wa
ren geweest en de uitkeering, waarop zij over 
het jaar 1946 aanspraak hadden. 

3, De uitkeeringen in eens, in artikel 1 
bedoeld, komen ten laste van de Hoofdstuk
ken VIII A en VIII B der Rijksbegrooting. 

4. Onze Ministers van Oorlog en van Ma
rine geven zoo noodig voorschriften met be
trekking tot de wijze van uitbetaling van de 
uitkeeringen in eens en stellen de tijdstippen 
vast, waarop deze uitkeeringen betaalbaar 
worden gesteld. 

5. Dit besluit treedt in werking op cten 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad waarin het is geplaatst. 

Onze Ministe rs voornoemd zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad. alsmede in de Nederlandsche Staats
courant zal worde n geplaatst en waarvan af_ 
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 1sten Mei 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van Oorlog, A. H . J. L. FIEVEZ. 

De Minister van Marine, 
J. J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

De Min. v. Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 23 M ei 1947.) 

S. IC 138 

z Mei 1947. BESCHIKKING van den Mi
nister van Financiën, houdende vast
stelling van de Veertiende Aanvullings
beschikking D eblokkeering 1945. 

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

dere voorzieningen te treffen ter zake van de 
geldzuivering; 
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Gelet op de Wet van 8 Augustus 1946 
(Staatsblad no. G 203), houdende verlen
ging van de machtiging, bedoeld in artikel 1, 
lid 1, van het Machtigingsbesluit Geldzuive
ring (Staatsblad no. F 133); 

H eeft goedgevonden te bepalen: 
Art. 1. Voor zover nodig in afwijking van 

het bepaalde in de artikelen 6b, 7 en 14 der 
Beschikking D eblokkering 1945 (Staatsblad 
no. F 332) kunnen gelden, vrijwillig gedepo
neerd bij de ontvangers der directe belastin
gen op de voet van de resolutie van de Mi
nister van Financiën d.d. 16 Juni 1945, no. 5 
(Nederlandse Staatscourant dd. 19 Juni 1945, 
no. 9), gewijzigd bij de resolutie van de Mi
nister van Financiën dd. 22 October 1945, 
no. 228 (Nederlandse Staatscourant dd. 25 
October 1945, no. 07) en bij beschikking van 
de Minister van Financiën dd. 2 7 December 
1946, no. 22.1 (Nederlandse Staatscourant dd. 

6 Januari 1947, no . . 1 ), worden verrekend met: 
1. na de deponering ten kohiere gebrach

te aanslagen ten name van de deposant of 
van zijn erfgenamen in: 

a. de ondememini::-sbelasting over het be
lastingjaar 1947 of later; 

b. de vennootschapsbelasting over boek
jaren, welke na 1 Januari 1946 zijn geëin
digd; 

c. inkomstenbelasting en de beide vermo
gensbelastingen over de belastingjaren, wel
ke op of na 1 Januari 1946 zijn aangevan
gen; 

2. hetgeen de e rfgenamen van de depo
sant v erschuldigd mochten worden aan suc
cessierecht of recht van overgang. 

2. Deze beschikking, die kan worden aan
gehaald als Veertiende Aanvullingsbeschik
king D eblokkering 1945, zal in het Staats-
blad worden geplaatst en treedt in werking 
met ingang van de dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, de 1ste Mei 1947. 
De Min. v. Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 8 M ei 1947). __ ,_ 
S. H 1 39 

2 Mei .~917• BESLUIT tot hernieuwde aan
w1Jzmg overeenkomstig artikel 157 der 
hoogeronderwijswet van de Afdeeling 
Gymnasium van het R.K. Lyceum voor 
meisjes te Amsterdam, uitgaande van 
het Zedelijk Lichaam "Vereeniging van 
Vrouwe n tot bevordering van huiselijk 
Geluk", gevestigd te H eythuizen. 

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

Onderwijs, K unsten en W etenschappen van 
12 Februari 1947, no. 1821 III, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar On
derwijs; 

Gelet op artikel 157 der hoogeronderwijs
wet· 

Gezien het besluit van 3 September 1940, 
No. 68 O.K.W. van den waarnemend Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
1 April 1947, No. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 April 1947, No. 
6157, afdeeling Voorbereidend H ooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 September 1946 de af

deeling Gymnasium van het R.K. Lyceum 
voor meisjes te Amsterdam. uitgaande van 
het Zedelijk Lichaam "Vereeniging van 
Vrouwen tot bevordering van huiselijk Ge
luk", gevestigd te H eythuizen, opnieuw voor 
een tijdvak van zes jaren aan te wijzen als 
bevoegd om, met inachtneming der desbe
treffende wettelijke voon;chriften, aan haar 
leerlingen die het onderwijs tot aan het einde 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van 
bekwaamheid tot universitaire studiën af te 
geven, dat met het getuigschrift in artikel 11 

der hoogeronderwijswet vermeld, wordt ge
lijkgesteld. 

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

Het Loo, den 2den Mei 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van 0., K. en W ., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 6 Juni 1947.) 

S. H 140 
a Mei 1947. BESLUIT, houdende aanwij

zing vertegenwoordigers Conferentie tot 
herziening van het Internationaal Ver
drag betreffende de Verreberichtgeving. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op de uitnoodiging van de Regee

ring van de Vereenigde Staten van Amerika 
tot deelneming aan de Conferentie tot her
ziening van het Internationaal Verdrag be
treffende de Verreberichtgeving, Madrid 
1932, welke op 1 Juli 1947 te Atlantic City 
(New Jersey) zal aanvangen; 

Gezie n het gemeenschappelijk rapport van 
Onze Ministers van Wederopbouw en Volks
huisvesting van 28 April 1947, Hoofdbestuur 
der P osterijen, Telegrafie en Telefonie No. 
2, van Overzeesche Gebiedsdeelen van 28 
April I<J47, 5de Afdeeling No. 4 en van Bui
tenlandsche Zaken van .'\O April 1947, Direc
tie Verkeer en Groote Rivieren, No. 40194; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
aan te wijzen a ls vertegenwoordigen; op 

vorengenoemde Conferentie tot herziening 
van het Internationaal Verdrag betreffende 
de Verreberichtgeving, Madrid 1932: 

1 ° . voor Nederland: 
a. als Hoofd der delegatie: 
Ir. J. D. H. van der Toom, Hoofddirec

teur der Telegrafie, Telefonie en Radio; 
b. als leden der delegatie: 
A. Spaans, Inspecteur der Posterijen, Te

legrafie en Telefonie in Algemeenen Dienst 
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(tevens plaatsvervangend Hoofd der dele
gatie); 

A. C . den Hartog, Referendaris der Pos-
terijen, Telegrafie en Telefonie. 

2 °. voor Nederlamlsch-1 ndië: 
a. als Hoofd der delegatie: 
H. J. Schippen;, Inspecteur bij den Post-, 

Telegraaf- en Telefoondienst in Neder
landsch-Indië; 

b. als leden der delegatie: 
Ir. H. van der Veen, gewezen Hoofdinge

nieur bij den Post-, Telegraaf- en Telefoon
dienst in Nederlandsch-Indië (tevens plaats
vervangend Hoofd der delegatie); 

Ir. J. J . van Rijsinge, H oofdingenieur bij 
,den Post- , Telegraaf- en Telefoondienst in 
Nederlandsch-Indië; 

G. Coenen, Inspect eur bij den P ost-, T e 
legraaf_ en T elefoondienst in Nederlandsch
Indië; 

F. Leiwakabessy, Hoofdopzichter bij den 
Post-, Telegraaf_ en Telefoondienst in Ne
derlandsch-Indië. 

3°. voor Suriname en Curaçao: 
Ir. H. van der Veen, voornoemd. 
Onze voornoemde Ministers zijn ieder voor 

zooveel hem betreft belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

H et Loo, den 2den Mei 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Wederopb. en Volksh. L. NEHER. 

De Min. van Over2eesche Gebiedsdeelen a.i., 
W. VAN BOETZELAER. 

De Min. v. Buiten/. z., W. v. BOETZELAER. 

(Uitgeg. 30 Mei 1947.) 

S. H 141 

8 Mei 1947. BESLUIT, houdende vaststel
ling van "Het Voorlopig Uniformbesluit 
Nederlandse Rode Kruis, Souvereine 
Orde van M alta, Balije Nederland e n · 
Orde van St. Jan 1947". 

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

Oorlog van 1 Mei 1947, No. 51. 
Hebben goedgevonden en ven;taan: 
I. In te trekken: 
H et gestelde in het Besluit van 5 Juli 1915 

(Staatsblad no. 306), zoals dit is gewijzigd 
en aangevuld bij Koninklijk Besluit van 17 
December 1q24 (Staatsblad no. 553), van 9 
Mei 1928 (Staatsblad no. 148), van 3 Ja
nuari 1934 (Staatsblad no. s) en van 21 
J anuari 1935 (Staatsblad no. 24); 

Houdende regeling van de uniform van de 
Vereniging "Het Nederlandse Rode Kruis", 
van de Vereniging ,,De souvereine Orde van 
Malta, Balije Nederland" en van de Vereni
ging "De Orde van St. Jan". 

Il. Te bepalen: 
Art. 1, Onze Minister van Oorlog is ge

rechtigd, na gepleegd overleg met de betref-
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fende Verenigingen, vast te stellen, de voor
lopige samenstelling van de uniform en de 
daarbij behorende onde~cheidingstekenen 
van de Vereniging "Het Nederlandse Rode 
Kruis", van de Vereniging "De Souvereine 
Orde van Malta, Balije Nederland" en van 
de Vereniging " D e orde van St. J an". 

2. De uniform, vastgesteld bij Ons be
sluit van s Juli 1915 (Staatsblad no. 306), 
zoals dit is gewijzigd en aangevuld bij Ko
ninklijk Besluit van 17 December 1924 
(Staatsblad no. 553), van 9 Mei 1928 (Staats-
blad no. 148), van 3 Januari 1934 (Staatsblad 
no. 5) en van 21 Januari 1935 (Staatsblad 
no. 24), mag worden gedragen tot één jaar 
na datum van inwerkingtreding van dit Be
sluit. 

3. Dit besluit kan worden aangehaald als: 
"Het Voorlopig Uniformbesluit Nederlandse 
Rode Kruis, Souvereine Orde van Malta, 
Balije Nederland en Orde van St. Jan 1947". 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staats
blad en in de Staatscourant zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan Onze Ministers van Marine, van 
Binnenlandse Zaken, van Sociale Zaken en 
van Overzeese Gebiedsdelen, aan de Chef 
van Ons Militair Huis en aan de Algemene 
Rekenkamer. 

Het L oo, de 8ste Mei 1947. 

W ILHELMINA. 
De Min. van Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

(Uitgeg. 23 Mei 1947.) 
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9 Mei 1947. WET tot vaststelling van de 
Pachtvoorziening 1947. 
Bijl. Hand. II 46/47, 390; 
Hand. Il 46/47, bladz. II96-1200; 
Bijl. Hand. I 46/47, 390; 
Hand. I 46/47, bladz. 719. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, in afwachting van een 
nieuwe wettelijke regeling van d e pacht, de 
Pachtregeling 1945 te hanhaven, en een aan
vullende voorziening te treffen voor de ver-
pachting van waterstaatsgrond; · 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 16, lid 3, van de Pacht

regeling 1945 (Besluit van 17 November 
,945, Staatsblad No. F 279) wordt in plaats 
van 1947 gelezen 1950. 

2. In een pachtovereenkomst betreffende 
waterstaatsgrond van het Rijk, een provincie, 
een waterschap, een veenschap of een veen
polder, kan bedongen worden, dat indien e n 
voor zoover het waterstaatsbelang zulks 
noodzakelijk maakt: 

a. los land verpacht wordt voor korteren 
duur dan zes jaren; 

b. de opzegging van de pachtovereen
komst betreffende los land op elk tijdstip 
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wordt voorbehouden, ook in het geval be
doeld onder a; 

c. de verpachter de beslissing, o f de pach
ter bevoegd is de bestemming, inrichting of 

. gedaante van het gepachte geheel of gedeel
telijk te veranderen, uitsluitend aan zich 
voorbehoudt. 

De Grondkamer treedt bij een verzoek tot 
goedkeuring van een pachtovereenkomst 
niet in de beoordeeling van een in het vorige 
lid bedoeld beding, noch in de overweging of 
het waterstaatsbelang zoodanig beding nood
zakelijk maakt. 

3. Indien een pachtovereenkomst krach
tens een in artikel 2 onder b bedoeld beding 
geheel of ten deele is ogezegd, stelt de Pacht. 
kamer op verzoek van de meest gereede par: 
tij, een billijke vergoeding voor den pach
ter vast. 

4. H et besluit van de Secretarissen-Ge
neraal van de Departementen van Justitie 
en van Landbouw en Visscherij betref~ende 
verpachting van gronden. welke in beheer 
zijn b ij den Rijkswaterstaat, d.d. 20 M ei 1942, 
(Nederlandsche Staatscourant 21 Mei 1942, 
no. 97) vervalt. 

5. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondigjng. Indien deze wet na 1 April 
1947 wordt afgekondigd, werkt zij terug tot 
1 April 1947. 

Zij kan worden aanghaald als "Pachtvoor
ziening 1947". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 9den 

Mei 1947. 
WILHELMI NA. 

De Min. van justitie, J. H . v. MAARSEVEEN. 

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

(Uitgeg. 20 Mei 1947). 
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9 Mei r947. WET tot vaststelling van het • 
Z esde Hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het Dienstjaar 1947. (Departement 
van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen.) · 

B ijl. Hand. II 46/47, 300; 
Hand. II 46/47, bladz. 937-IO0I, IOIJ

Io36, ro6')--Io72, ro82-ro93; 
Bijl. Hand. I 46/47, 300; 
Hand. I 46/47, bladz. 644-7I9. 

Titel A. Gewone dienst . . . f 267,627,557 
Titel B . Buitengewone dienst f 3,424,,20 

Geheele dienst f 271 ,osr ,877 
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9 Mei 1947. BESLUIT, tot vastst elling van 
het Politieambtenarenreglement. 

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

Justitie en van Binnenlandsche Zaken van 4 
D ecember 1946, Afd. Politie, Bureau Rijks
politie, No. Org. 434- 10/46 en van 6 Decem-
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ber 1946, Afd. Openbare Orde en Veiligheid, 
Bureau A, No. 39799; 

Gelet op artikel 4, eerste lid, aanhef en 
onder a, van het Politiebesluit 1945; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
II Februari 1947, No. 17); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 2 Mei 1947, Afd. Po
litie, Bureau Rijkspolitie, no. 3047 en Afd. 
Openbare Orde en Veiligheid, Bur. A, no. U 
3021; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

HOOFDSTUK I. 

Alllemeene bepalinllen. 
Art. 1. r. Ambtenaar in den zin van dit 

besluit is hij, die door het bevoegd gezag is 
aangesteld om hier te lande in bezoldigden 
burgerlijken openbaren dienst werkzaam te 
zijn bij het Korps Rijkspolitie of bij de ge
meentepolitie. 

2. Niet is ambtenaar in den zin van dit 
besluit, hij met wien een a rbeidsovereen
komst naar burgerlijk recht is gesloten. 

2. 1. Dit besluit is niet van toepassing 
op den Algemeen Inspecteur van Rijkspo
litie en den ambtenaar, die bij het Korps 
Rijkspolitie of bij de gemeentepolitie is aan
gesteld om uitsluitend administratief of tech
nisch werkzaam te zijn. 

2 . D e hoofdstukken III, IV en V zijn niet 
van toepassing op den ambtenaar met een 
gedeeltelij ken dag-, week- of jaartaak, die 
niet regelmatig dienst doet. Ten aanzien van 
de in die hoofdstukken geregelde onderwer
pen worden voor hem voor zooveel het Korps 
Rijkspolitie.betreft door Onze Ministers van 
Justitie en van Binnenlandsche Zaken, en, 
voor zoover de gemeentepolitie betreft door 
den burgemeester, de noodige bepalingen 
vastgesteld. 

HOOFDSTUK II. 

Aanstelling en bevorderinll. 
3. D e aanstelling in politiedienst ge

schiedt in vasten dienst a l of niet met een 
proeftijd. D eze proeftijd duurt voor ambte
naren beneden den rang van adspirant-offi
cier of surnumerair ten hoogste twee jaren en 
voor ambtenaren boven den rang van adju
dant ten hoogste drie jaren. 

4. 1. Alvorens zijn ambt te aanvaarden 
legt de ambtenaar den volgenden eed (ver
klaring en belofte) van zuivering af: 

" Ik zweer/verklaar, dat ik middellijk of 
,,onmiddellijk onder welken vorm of voor
,,wendsel, tot het verkrijgen mijner aanstel
"ling, aan niemand, wie hij ook zij, iets heb 
,,gegeven of beloofd, of zal geven of beloven. 

,.Ik zweer/beloof, dat ik, om iets hoege
,,naamd in mijn betrekking te doen of te la
"ten, van niemand hoegenaamd middellijk 
,,of onmiddellijk eenige beloften of geschen
,,ken aannemen zal. 

,,Zoo waarlijk helpe mij God almachtig!" 
(.,Dat verklaar en beloof ik!") 
Daarna wordt door den ambtenaar de vol

gende eed of belofte afgelegd: 
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,,Ik zweer/beloof trouw aan de Koningin, 
"aan de Grondwet en aan de wetten des 
.,Rijks en dat ik mij als nauwgezet en ijve
" rig politieambtenaar zal gedragen, de mij 
"verstrekte opdrachten zal volbrengen en de 
"zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis 
,,draag en die mij als geheim zijn toever
,,trouwd, of waarvan ik het vertrouwelijk ka
" rakter moet begrijpen, niet zal openbaren 
,,aan anderen dan aan hen, aan wie ik vol
"gens de wet of ambtshalve tot mededeeling 
,,verplicht ben. 

,,Zoo waarlijk helpe mij God almachtig!" 
(,,Dat beloof ik!") 
2. De eeden (verklaringen en beloften) 

worden door de ambtenaren van het Korps 
Rijkspolitie afgelegd in handen van den Al
gemeen Inspecteur van Rijkspolitie of van 
een door dezen aan te wijzen dirigeerend of
ficier, door de ambtenakren van gemeente
politie boven den rang van adjudant in han
den van Onzen Commissaris in de provincie 
en door de overige ambtenaren van gemeen
tepolitie in handen van den chef van het 
korps. 

5. 1. De ambtenaar ontvangt zoo spoe
dig moelijk een schriftelijke aanstelling, die 
zijn naam, voornamen en geboortedatum v e r_ 
meldt, alsmede, onverminderd hetgeen in de 
Pensioenwet 1gn (Staatsblad no. 240) om
trent den pensioensgrondslag is bepaald, in 
elk geval: 

a. dat hij in vasten dienst al of niet met 
een proeftijd wordt aangesteld als ambtenaar 
van politie in den zin van het Politiebesluit 
1945; 

b. den dag van ingang van de aanstelling 
en den rang, waarin hij is aangesteld; 

c. de bezoldiging en de andere voordee
len, in geld of anderszins, welke den ambte
naar worden toegekend. 

2. Alle wijzigingen, welke worden ge
bracht in de punten, in het vorige lid ver
meld, worden den ambtenaar schriftelijk me
dee-edeeld. 

6. r. De ambtenaar ontvangt voorts een 
exemplaar van dit besluit alsmede van de 
schriftelijk vastgestelde en voor hem gelden
de regelingen, die hij bij de vervulling van 
zijn dienst heeft na te leven, tenzij laatstbe
doelde regelingen op een voor hem gemak
kelijk toegankelijke plaats ter inzage liggen. 

2. Wanneer zoodanige regelingen niet 
schriftelijk zijn vastgesteld, worden deze be
hoorlijk te zijner kennis gebracht. 

7. r. D e Algemeen Inspecteur van Rijks
politie e n de burgemeester doen voor het 
Korps Rijkspolitie, onderscheidenlijk de ge
meentepolitie, voor eiken rang een ranglijst 
aanhouden. De ambtenaren worde n op deze 
lijst geplaatst in volgorde van de tijdstip
pen waarop zij in hun rang zijn aangesteld. 
Worden twee of meer personen, die nog niet 
bij de politie werkzaam waren op denzelf
den dag in denzelfden rang benoemd, dan 
wordt de oudere boven de jongere geplaatst. 
Worden twee of meer ambtenaren op den
zelfden dag tot denzelfden rang bevorderd, 
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dan wordt hun onderlinge rangorde in den 
n ieuwen rang bepaald naar de rangorde in 
den vorigen rang of de te voren door hen be
kleede rangen. W orden op denzelfden dag 
zoowel personen, die reeds bij de politie 
werk zaam waren a ls personen, die nog niet 
bij de politie werkzaam waren, aangesteld, 
dan worden de eersten boven de laatsten ge
plaatst. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
vorig lid worden op de ranglijsten van de 
adspirant-officieren en adspiranten der 
Rijkspolitie en op de rangl ijsten van de sur
numerairs en adspiranten v an gemeente-

. _politie zij die geslaagd ziin onderscheidenlijk 
bij het examen voor officier 2e klasse en 
wachtmeester dan wel onderscheidenlijk bij 
het examen voor ambtenaar .~e klasse en 
agent van gemeentepolitie geplaatst boven 
hen met wie dit niet het geval is. D e volg
orde der geslaagden wordt bepaald door de 
volgorde der data waarop de uitslagen hun
ner examens zi jn vastgesteld. 

-~- Wanneer voor twee of meer adspirant. 
officieren, surnumerairs of adspiranten de 
uitslag op denzelfden dag is vastgesteld 
wordt hun onderlinge rangorde bepaald naar 
het aantal be haalde punten. Hij , die het 
hoogste aantal punten behaalt wordt het 
h oogst in de ranglijst geplaatst. Behale n 
twee of meer adspirant-officieren, sumume
rai rs of adspirante n hetzelfde aantal punten 
dan blijft hun onderl inge rangorde zooals die 
voor het examen was. 

4. Van de hiervoren genoemde regeling 
kan, wanneer een candidaat tengevolge van 
ziekte of a ndere zeer bijzondere omstandig
heden niet aan een examen heeft kunnen 
deelnemen. door den Algemee n Inspecteur 
v a n Rijkspolitie onderscheidenlijk den bur
gemeester worden afgeweken. 

8. 1. D e bevordering geschiedt door het 
gezag, dat bevoegd is. tot de benoeming in 
den rang, waartoe bevorderd wordt. 

2 . Bij bevordering wordt rekening ge
houden met a ncienniteit en m et bekwaam
heid en geschiktheid voor den nieuwe n rang 
e n de te bezetten plaats, zulks ter beoordee
ling van het in he t eerste lid bedoelde gezag. 

~- De bekwaamheid, bedoeld in het twee
de lid, wordt, wanneer Onze Minist ers van 
Justitie en van Binnenlandsc he Zaken zulks 
noodig achten, mede beoordeeld naar den 
uitslag van een daartoe af te nemen examen. 

HOOFDSTUK 111. 

Bezoldiging. 

9. t. De bezoldiging geschiedt overeen
k omstig door Ons vastgestelde regelen. 

2. De ambtenaar ontvangt over den tijd, 
gedurende welken hij in strijd met zijn ver
plichtingen opzettelijk nalaat zijn dienst te 
verrichten, geen bezoldiging. 

10. 1. De ambtenaar, wiens wedde per 
maand of na afloop van langere termijnen 
wordt uitbetaald, en d ie is aangewezen om 
een hoogeren ambtenaar buiten.het geval van 

I 
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vacantie volledig te vervangen. ontvangt ge
durende den tijd van deze vervanging, mits 
deze ten minste een maand onafgebroken 
heeft geduurd, een tijdelijke vergoeding, be
rekend naar het verschil tusschen de e igen 
wedde e n de wedde, die hij zou genieten bij 
bevordering tot het ambt, waarin h ij ver
vangt. 

2. De ambtenaar, wiens wedde per week 
wordt uitbetaa ld en die is aangewezen om een 
hoogeren ambtenaar, wiens wedde eveneens 
per week wordt u itbetaald, buiten het geval 
van vacantie, volledig te vervangen, ontvangt 
gedurende den tijd der vervanging boven zijn 
wedde een tijdelijke vergoeding, berekend 
naar het verschil tusschen het minimum van 
de aan e igen ambt verbonden wedde en dat 
van de wedde, verbonden aan het ambt, 
waarin hij vervangt. 

-~- De ambtenaar, wiens wedde per week 
wordt uitbetaald en die is aangewezen om 
een hoogeren ambtenaar, wiens wedde per 
maand of na a floop van langere termijnen 
wordt uitb etaald, buiten het geval van va
cantie, volledig te vervangen, ontvangt een 
door of vanwege den Algemeen Inspecteur 
van Rijkspolitie, voor zooveel het Korps 
Rij kspolitie betreft. e n den burgemeester: 
voor zooveel de gemeentepolitie betreft, 
vast te stellen tijdeli jke vergoeding. 

11. r. Aan den ambtenaar , d ie m et Onze 
machtiging een functie als lid van Gedepu
teerde Staten eener provincie of van wethou
der eener gemeente heeft aanvaard, wordt, 
indien hij in verband daarmede van de waar_ 
neming van zijn ambt tijdelijk wordt onthe
ven, gedurende zijn non-activiteit een non
activiteitswedde toegekend op den voet van 
het bepaalde in de artikelen 4, eerste lid, 
onder b, en tweede l id, en _c; van de wet van 
17 J uli IQ2.~ (Staatsblad no. :-164). 

2. Onder "schadeloosstelling" als bedoeld 
in a rtikel 4 , eerste lid, onder b, van genoem
de wet. worden voor de toepassing van dit 
artikel verstaan, a lle inkomsten iian de func
tie van lid van Gedeputeerde Staten of van 
wethouder verbonden. 

12. 1. De ambtenaar, die als militair in
gevolge een uit de wet of uit een verbintenis 
voortvloeiende verplichting in werkelijken 
dienst is, wordt geacht in zi.in burgerlijke be
trekking met verlof te zijn. Hij behoudt over 
den tijd van dezen dienst het genot van de 
aan zijn ambt verbonden bezoldiging, voor 
zoover hij k rachtens de artikelen 13 en 14 
daarop aanspraak kan maken, dan wel voor 
zoover die werkelijke dienst wordt vervuld 
gedurende het aan hem verleende vaca ntie
verlof. 

2. I n alle andere gevallen wordt hem de 
bezoldiging over den tijd van het verblijf in 
werkelijken dienst niet uitbetaald. 

13. r. D e ambtenaar, die voor herha
lingsoefeningen in werkelijken d ienst, be
houdt over den tijd van dezen dienst het vol
le genot van de aan zijn ambt verbonden be
zoldiging. 

2. Voor zooveel noodig, bepalen Onze 
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Ministers van Oorlog en van Marine geza
menlijk, welke dienst als herhalingsoefening 
wordt beschouwd. 

3. Voor de toepassing van het eerste lid 
wordt met herhalingsoefening gelijkgesteld de 
werkelijke dienst, vervuld krachtens: 

a. artikel s, vijfde lid, onder a, der Wet 
voor het reserve personeel der landmacht 
1905 (zooals dit sedert is gewijzigd), voor 
zooveel ziekte betreft; 

b. artikel .H, eerste lid, onder a, der 
Dienstplichtwet, of artikel 5, onder 3de, sub 
a, der Wet voor de Koninklijke marine
reserve 1924 (Staatsblad no .. ~69), indien het 
niet tijdig bereiken van den vereischten 
graad van geoefendheid het gevolg is van 
ziekte; 

c. artikel 34, eerste lid, onder c, der 
Dienstplichtwet, artikel 5, vijfde lid, onder b, 
der Wet voor het reserve-personeel der land
macht 1905 (zooals die sedert is gewijzigd) 
of artikel 5, onder 3de, sub c, der Wet voor 
de K oninklijke marine-reserve 1924 (Staats
blad no. 36g), voor zoover betreft den, tijd, 
doorgebracht tot het ondergaan van het 
daarbedoelde onderzoek, indien dat onder
zoek geen krijgstuchtelijke straf of veroor
deelend vonnis ten gevolge heeft; 

d. artikel 34, eerste lid, onder e en f , der 
Dienstplichtwet, artikel 5, vijfde lid, onder c 
en d, achtste en negende lid, der Wet voor 
het reserve-personeel der landmacht 1905 
(zooals die sedert is gewijzigd) of artikel 5, 
onder 3de, sub e en f , der Wet voor de Ko
ninklijke Marine-reserve 1924 (Staatsblad 
no. 369); 

e. artikel 34, tweede lid, der Dienstplicht.
wet, artikel 5, zevende lid der Wet voor het 
reserve-personeel der landmacht 1905 (zoo
als die sedert is gewijzigd) of artikel 5, on
der 4de, der Wet voor de Koninklijke ma
rine-reserve 1924 (Staatsblad no. 369), mits 
de oproeping in werkelijken dienst niet plaats 
heeft voor het ondergaan van straf en het 
bedoelde onderzoek geen krijgstuchtelijke 
straf of veroordeelend vonnis tengevolge 
heeft. 

14. 1. De ambtenaar, die in verband met 
oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone 
omstandigheden verolichte n werkelijken 
dienst verricht, geniet, zoo hij gehuwd is, 
gedurende 30 dagen de volle aan zijn ambt 
verbonde n bezoldiging en daarna hetgeen 
deze meer bedraagt dan zijn militaire beloo
ning. 

I s hij ongehuwd, dan geniet hij gedurende 
30 dagen de volle aan zijn ambt verbonden 
bezoldiging en daarna hetgeen 70 ten hon
derd van die bezoldiging meer bedraagt dan 
zijn militaire belooning. 

2. Ongehuwde eenige kostwinners wor
den voor de toepassing van het eerste lid ge
lijkgesteld met gehuwden. Onze Minister van 
Justitie voor zooveel het betreft het Korps 
Rijkspolitie en Onze Minister van Binne,n
landsche Zaken voor zooveel het betreft de 
gemeentepolitie beslist, of een ongehuwde als 
eenig kostwinner beschouwd wordt. 
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3. Het bepaalde in het eerste en tweede 
lid is eerst van toepassing, nadat de militair, 
hetzij v66r, hetzij gedurende de buitenge
wone omstandigheden een werkelijken dienst 
van II maanden of, indien hij een eerste oe
fening van karteren duur te vervullen had, 
deze oefening heeft volbracht. 

4. Het bepaalde in het derde l id geldt 
niet: 

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

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

5. Het bepaalde in het tweede en derde 
lid wordt ten aanzien van den ambtenaar, die 
als oorlogsvrijwilliger in militairen dienst is 
getreden, buiten toepassing gelaten tot aan 
het tijdstip, waarop de jaarklasse, waartoe 
de ambtenaar behoort, tot het verrichten van 
verplichten militairen dienst onder de wa
penen wordt geroepen. 

HOOFDSTUK IV. 

Dienst en werktijden. 

15. 1. De gewone dienst- en werktijden 
worden b ij het Korps Rijkspolitie door of 
namens den Algemeenen Inspecteur van 
Rijkspolitie en bij de gemeentepolitie door 
den burgemeester, den chef van het korps 
gehoord, zoodanig geregeld, dat over een pe
riode van zeven weken per etmaal gemiddeld 
niet meer dan acht uur achtereen wordt 
dienst gedaan en per week gemiddeld niet 
meer dan acht en veertig uur. 

2. In standplaatsen met stedelijk karak
ter wordt de gewone dienst zooveel mogelijk 
aaneengesloten verricht. 

3. Bij de regeling van den werktijd wordt 
in acht genomen, dat deze in verband met 
den aard der werkzaamheden niet overmatig 
zij en behoorlijk door rusttijd wordt onder
broken; alsmede, dat op Zondag alleen de 
noodzakelijke dienst wordt geëischt. Den 
ambtenaar wordt gemiddeld per week een ge
heele vrije dag toegekend. 

4. Bij de regeling van d en werktijd en bij 
haar toepassing wordt voorts ten aanzien van 
iederen. ambtenaar zooveel mogelijk gezorgd, 
dat hij op Zondag en de voor hem geldende 
kerkelijke feestdagen zijn kerk kan bezoe
ken. 

5. H etgeen in dit artikel ten aanzien van 
het verrichten van arbeid op Zondag is be
paald, geldt mede voor het verrichten van 
a rbeid op den Nieuwjaarsdag, den tweeden 
Paaschdag, den H emelvaartsdag, den twee
den Pinksterdag en de beide K erstdagen. 

6. H et bepaalde in dit artikel vindt voor 
hem, die tot een kerkgenootschap behoort, 
da~ den wekeliikschen rustdag op den Sabbat 
of den Zevendedag viert, overeenkomstige 
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toepassing onderscheidenlijk ten aanzien v'an 
den Sabbat of den Zevendedag. 

16. r. Voor het verrichten van werk
zaamheden, waardoor de werktijden, bedoeld 
in artikel 15, eerste lid, worden overschreden 
met meer dan tien uren berekend over een 
periode van zeven weken, ontvangt de amb
tenaar van het Korps Rijkspolitie of van de 
gemeentepolitie beneden den rang van 
wachtmeester re klasse of van hoofdagent 
voor de controleerbare overuren een onder
scheidenlijk door den Algemeen Inspecteur 
van Rijkspolitie of den burgemeester toe te 
kennen tegemoetkoming, bestaande in een 
evenredige verkorting van de werktijden in 
de eerstvolgende een en twintig dagen. 

2. Zoo noodig wordt voor de in het eerste 
lid bedoelde werkzaamheden een geldelijke 
uitkeering gegeven, bedragende per uur het 
uurloon berekend naar het normale aantal 
werkuren per week vermeerderd met 50 % 
voor dienst op een dienstvrijen dag, op een 
feestdag als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, 
en tusschen Zondag 18 uur en Maandag 6 
uur. 

3. Geen uitkeering voor overwerk, bere
kend per uur, wordt door ambtenaren, be
doeld in het eerste lid, genoten, indien zij 
de beslissing hebben ten aanzien van het 
verrichten van overwerk of zelfstandig over
werk verrichten. In dit geval kan hun voor 
overwerk een tijdelijke vergoeding worden 
toegekend. 

4. Voor zoover de belangen van den 
dienst en die van de andere ambtenaren dit 
toelaten, wordt bij de keuze van de uren, 
bedoeld in het eerste lid, zooveel mogelijk 
rekening gehouden met de wenschen van den 
ambtenaar. 

HOOFDSTUK V. 

Verlof en vacantie. 

17. 1. In elk kalenderjaar wordt aan den 
ambtenaar, die tenminste zes maanden 
dienst heeft gedaan voor den in het volgende 
artikel te bepalen tijdsduur, vacantieverlof 
met behoud van bezoldiging verleend, tenzij 
de belangen van den dienst zich daartegen 
verzetten of tenzij naar het oordeel van den
gene, die het verlof verleent, voor den ambte
naar geldige redenen van verhindering be
staan. 

2. Dit verlof wordt verleend door of van
wege den Algemeen Inspecteur van Rijks
politie, voor zoover het Korps Rijkspolitie 
betreft en door of vanwege den chef van het 
korps, voor zoover de gemeentepolitie be
treft. Indien de belanghebbende zelf chef 
van een gemeentelijk korps is, wordt het ver -
lof door den burgemeester verleend. 

18. De duur van het verlof bedraagt voor 
de ambtenaren van het K orps Rijkspolitie en 
van de gemeentepolitie: 

18 dienstdagen in de rangen van adspirant 
tot en met den rang van adspirant-officier 
en surnumerair; 

24 dienstdagen in de rangen van officier 
2e en xe klasse en van ambtenaar 2e en 3e 
klasse; 
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30 dienstdagen in de rangen van dirigee
rend officier 3e klasse tot en met dirigeerend 
officier xe klasse en van ambtenaar xe klasse 
tot en met hoofdambtenaar 1e klasse. 

19. Voor den ambtenaar, die niet gedu
rende het volle kalenderjaar werkelijk dienst 
zal hebben gedaan, wordt de duur van het 
vacantieverlof, zoo mogelijk van het loopen
de en overigens van een volgend kalender
jaar, naar evenredigheid verminderd, met 
dien verstande, dat het resteerend gedeelte 
tot heele dagen naar boven wordt afgerond 
en dat zoodanige vermindering in geval van 
afwezigheid wegens ziekte of wegens verblijf 
onder d e wapenen, anders dan voor eerste 
oefening, alleen zal worden toege past, bijal
dien de afwezigheid la nger dan onderschei
denlijk .1 maanden en 6 weken al of niet zon
der onderbreking heeft geduurd. 

20. Indien aan den ambtenaar in eenig 
kalenderjaar het vacantieverlof niet of niet 
geheel is kunnen worden verleend, wordt 
hem dit nog niet genoten verlof zooveel mo
gelijk verleend in een volgend kalenderjaar, 
met dien verstande, dat de ambtenaar nim
mer in eenig kalenderjaar recht kan doen 
gelden op een langer vacantie-verlof dan x½ 
maal het hem volgens het artikel 18 toeko
mend verlof. 

21. 1. De beslissing omtrent de tijdstip
pen, waarop het vacantieverlof zal ingaan, 
alsmede die omtrent de tijdvakken, waarin 
het den ambtenaar toekomende verlof even
tueel zal worden gesplitst, berust bij den
gene, die het verlof verleent. Daarbij wordt, 
voor zoover de belangen van den dienst en 
die van de andere ambtenaren dit toelaten, 
zooveel mogelijk rekening gehouden met de 
wenschen van den ambtenaar. 

2. Wanneer de ambtenaar dit verzoekt 
en de dienst het toelaat, wordt hem het va
cantieverlof onafgebroken gegeven. Bij split
sing van dit verlof wordt zooveel mogelijk 
tenminste de helft daarvan aaneensluitend 
verleend. 

22. Het vacantieverlof zal desverlangd 
zooveel mogelijk verleend worden in het tijd
vak loopende van 1 Mei tot 1 October. 

23. x. Verleend verlof kan worden inge
trokken, wanneer dringende redenen van 
dienstbelang zulks noodzakelijk maken. In 
zoodanig geval komt een dag, waarop de 
ambtenaar dientengevolge slechts gedeelte
lijk verlof e:enoot, niet in aanmerking bij het 
berekenen van het aantal genoten verlofda
gen. 

2. Indien de ambtenaar tengevolge van 
de intrekking van he t verlof op geld waar
deerbare schade lijdt, wordt deze schade hem 
vergoed. 

24. Aan den ambtenaar, die tijdens zijn 
vacantie-verlof bepaalde voordeelen, welke 
aan zijn ambt zijn verbonden en in de akte 
van aanstelling zijn vermeld, derft, kan des
wege een vergoeding worden toegekend. 

25. x. Tenzij de belangen van den dienst 
zich daartegen verzetten, wordt aan den 
ambtenaar buitengewoon verlof met behoud 
van volle bezoldiging verleend: 
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a. voor de uitoefening van kiesrecht, voor 
zooveel dit niet in vrijen tijd kan geschieden 
of omzetting van dienst niet mogelijk is; 

b. voor het voldoen aan een wettelijke 
verplichting, tenzij deze is ontstaan door 
schuld of nalatigheid van den ambtenaar en 
voor zoovcel zulks niet in vrijen tijd kan 
geschieden of omzetting van dienst niet mo
gelijk is; 

c. voor het bijwonen van vergaderingen 
of zittingen van of het verrichten van werk
zaamheden voor publiekrechtelijke colleges, 
waarin de ambtenaar is benoemd of verko
zen, en voor zooveel zulks niet in vrijen tijd 
l<an geschieden; 

d. voor het bijwonen van algemeene ver
gaderingen van vakvereenigingen, indien de 
ambtenaar lid van het hoofdbestuur of af
gevaardigde van een afdeeling is, met dien 
verstande. dat van elke afdeeling voor iedere 
50 leden of gedeelte daarvan, aan ten hoogste 
2 afgevaardigden, tot een maximum van 4 
afgevaardigden per korps of voor wat het 
Karos Rijkspolitie betreft, oer door den Al
gemeer. I nspecteur van Rijkspolitie aan te 
wijzen onderdeel van het Korps, verlof wordt 
verleend; 

e. voor het bijwonen van ten hoogste één 
bondsraadvergadering aan leden van een 
bondsraad, van ten hoogste 6 hoofdbestuurs
vergaderingen aan leden van het hoofdbe
-stuur en van ten hoogste 6 vakgroepsbe
stuursvergaderingen aan bestuursleden van 
-een la.ndelijke vakgroep, alles per kalender
jaar; alsmede voor het bijwonen van de ver
gaderingen van het dagelij ksch hoofdbestuur, 
"indien de ambtenaar lid is van dat bestuur 
en voor het b ijwonen van vergaderingen van 
het bestuur van de Centrale van Politie
organisaties, indien de ambtenaar deel uit
maakt van dat bestuur; 

/. voor het bijwonen van één a lgemeene 
vergadering van de centrale organisatie, 
waarbij de vakvereeniging van den ambte
naar is aangesloten, indien hij als vertegen
woordiger van zijn vakvereeniging aan die 
vergadering deelneemt; 

g. voor het bijwonen van vergaderingen 
van commissiën voor georganiseerd overleg; 

h. voor gehuwden of voor hen, die een 
e igen huishouding hebben, b ij verhuizing in 
geval van verplaatsing, voor 2 dagen, zoo 
noodig te verlenge n tot .1 en in zee r bijzon
dere gevallen tot 4 dagen, en bij verhuizing 
niet in een geval van verplaatsing, eenmaal 
per jaar voor één dag; 

i. voor ongehuwden, niet vallende onder 
h, bij verhuizing in geval van verplaatsing 
voor één dag; 

j . bij verplaatsing voor het zoeken van 
een woning voor ten hoogste 2 dagen; 

k . bij ondertrouw van den ambtenaar 
voor één dag en bij zijn .huwelijk voor 4 da
gen; uitgezonderd de huw~nde vrouwelijke 
ambtenaar, die in verband met haar huwelijk 
den dienst moet verlaten; 

/. bij huwelijk van bloed- en aanverwan-
1:en van den eerst en en den tweeden graad 

voor één dag, indien dit huwelijk word t ge
sloten in-, en voor ten hoogste 2 dagen, in
dien het huwelijk wordt gesloten buiten de 
standplaats van den ambtenaar ; 

m. bij ernstige ziekte van echtgcnoote, 
ouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, 
stief- en behuwdkinderen; 

n. bij overlijden van echtgenoote, ouders 
of kinderen 4 dagen en van overige bloed- en 
aanverwanten tot den vierden graad ingeslo
ten voor ten hoogste één dag, tenzij de amb
tenaar belast is met de regeling van de be
grafenis of (en) de nalatenschap, in welk 
geval eveneens verlof voor ten hoogste 4 
dagen wordt verleend; 

o. bij bevalling van de echtgenoote voor 
ten hoogste 2 dagen; 

p. bij 25_ en 40-jarig ambts- of huwe
lijksjubileum voor één dag; 

q. bij kerkelijke bevestiging en bij Eerste 
Communie van den ambtenaar, diens echt
genoote, kinderen en stiefkinderen en bij 
kerkelijke retraite van den ambtenaar voor 
één dag; 

r. voor het afleggen van een examen voor 
een diploma, dat voor de uitoefening van zijn 
betrekking van belang kan worden geacht; 

s. voor het zitting nemen in examencom
missies op politiegebied voor ten hoogste tien 
dagen. 

2. Buitengewoon verlof, al dan niet met 
behoud van bezoldiging, kan bovendien wor
den ve rleend in de geva llen, waarin hij, die 
tot verleening van dat verlof bevoegd is, oor
deelt dat daartoe aanleiding bestaat. 

3. Indien het verleenen van buitenge
woon verlof, als bedoeld in het eerste lid, 
onder c, voor den d ienst kosten ten gevolge 
heeft, worden deze kosten voor de helft ten 
laste van den ambtenaar gebracht. 

26. Behoudens in dringende gevallen moet" 
buitengewoon verlof ten minste 24 uren te
voren worden aangevraagd bij dengene, die 
dat verlof moet verleenen. 

27. Het krachtens artikel 25 verleende 
verlof wordt niet in mindering gebracht op 
het vacantie-verlof, behoudens in het geval, 
bedoeld in het tweede lid van dat artikel, 
indien zulks, bij het verleenen van dat verlof, 
is bepaald. 

28. 1. De Algemeen I nspecteur van R ijks
politie in overleg met den burgemeester van 
d e gemeente, waarin de desbetreffe nde amb
tenaar dienst doet, en de burgemeester k un
nen, indien daartoe naar hun oordeel termen 
bestaan, aan een ambtenaar van het K orps 
Rijkspolitie, onderscheidenlijk de gemeente
politie, op diens verzoek, al dan niet met be
houd van bezoldiging en a l dan niet ond er 
bepaalde nadere voorwaarden en met behoud 
van zijn p laats op de ranglijst, bijzonder ver
lof verleenen. Bijzondere verloven van lan
ger dan een jaar, worden in elk geval buiten 
genot van bezoldigin g verleend , tenzij het 
verlof in het openbaar belang gegeven wordt. 

2. Aan den ambtenaar, benoemd tot be
zoldigd bestuurder eener organisatie van 
ambtenaren , kan op zijn verzoek bijzonder 
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verlof buiten genot van bezoldiging, doch 
met behoud van zijn plaats op de ranglijst, 
worden verleend voor den duur van de 
waarneming der functie, evenwel slechts voor 
ten hoogste 2 jaren. 

HOOFDSTUK VI. 

Aanspraken in geval van ziekte. 

29. r. Onverminderd het bepaalde in het 
derde lid e n in de artikelen 30 e n 3 1, geniet 
de ambtenaar die wegens ziekte of ongeval 
verhinderd is zijn dienst te verrichten, ge
durende de maand, waarin de arbeid is op
gegeven, de volle bezoldiging en vervolgens: 

a. voorzoover het betreft een ambtenaar, 
d ie 10 jaren of korter in overheidsdienst is, 
gedurende 12 maanden de volle bezoldiging, 
gedurende de daarop volgend e 12 maanden 
2/3 gedeelten van zijn bezoldiging en gedu
rende de daarop volgende 12 maanden de 
helft van zijn bezoldiging; 

b. voorzoover h et betreft een ambtenaar, 
-die meer dan 10 jaren in overheidsdienst is, 
gedurende 10 maanden de volle bezoldiging, 
-gedurende de daaropvolgende 18 maanden 
2/3 gedeelten van zijn bezoldiging, gedurende 
de daaropvolgende 18 maanden de helft van 
zijn bezoldiging. 

2. Na het verstrijken van d en termijn, 
waarover voor het laatst de helft der be- 1 
zoldiging werd genoten, kan de uitbetaling 
daarvan worden voortgezet. • 

3. D e ambtenaar, belast met een gedeel
telijke dag-, week- of jaartaak, die niet re
gelmatig dienst doe t , geniet in geval van ver
hindering om dienst te verrich ten wegens 
ziekte of ongeval , gedurende 6 maanden 4'5 
gedeelten van de bezoldiging, welke hij ge
durende den tijd, dat deze verhindering 
duurt, zou hebbe n genoten. In geval van 
twijfel omtre nt de vraag of gedurende den 
t ijd van verhindering al dan niet dienst zou 
zijn verricht, staat de beslissing, indien het 
betreft een ambtenaar van het Kor ps Rijks
politie aan Onzen Minister van Justitie en, 
indien het betreft een ambtenaar van de ge
m eentepolitie aan Onzen Minister van Bin
nenlan dsche Zaken. 

4. Wanneer de ziekte o f het ongeval van 
den ambtenaar is ontstaan in verband met 
zijn dienstbetrekking, geniet hij gedurende 
den tijd, dat hij verhinderd is zijn dienst te 
verrichten, de volle bezoldiging. Indien de 
ziekte of het ongeval, bedoeld in den vori
gen volzin, ook na het ontslag van d en amb
tenaar nog gedeel telijke of geheele onge
schiktheid tot werken tengevolge heeft, ont
vangt hij , wanneer hij te dier zake geen aan
spraak op een uitkeering krachtens een wet
telijke ziekte- of ongevalle nverzekering of 
op een pensioen krachtens de Pensioenwet 
1922 (Staatsblad no. 240), gedurende d en 
tijd van zijn gedeeltelijke of geheele onge
schiktheid tot werken een uitkeering t ot zoo
danig bedrag als hem krachtens de Ongeval-
1enwet 1921 zou toekomen, indien hij daaraan 
recht op uitkeering kan ontleenen. 

L. & S. 1947 

1947 

5. Op de bezoldiging van den ambtenaar 
wordt de uitkeering, welke hij krachtens een 
wettelijke verzekering ontvangt, in minde
ring gebracht. 

6. I ndien de ambtenaar ten gevolge van 
de ziekte of het ongeval, bedoeld in het vier
de lid, overlijdt, ontvangen zijn nagelaten 
betrekkingen, wanneer zij te dier zake geen 
aanspraak op een uitkeering krachtens een 
der Ongevallenwetten o f op een pensioen 
krachtens de P ensioenwet 1922 (Staatsblad 
no. 240) hebben, een uitkeering tot zooda
nig bedrag en tot zoodanig tijdstip als hun 
krachtens de Ongevallenwet 192 1 zou toe
komen. indien zij daaraan recht op uitkee
ring ko nden ontleenen. 

30. r. Ter beantwoording van de vraag, 
of d iensthervatting al dan niet is uitgesloten, 
kan op last van of vanwege den Algemeen 
I nspecteur van Rij kspolitie, voor zooveel het 
K orps R ijkspolitie betreft, en den chef van 
het korps, voor zooveel de gemeentepolitie 
betreft, o f , indien de belanghebbende zelf 
chef van een gemeentelijk korps is, van den 
burgemeester, een geneeskundig onderzoek 
worden ingesteld. Zoodanig onderzoek wordt 
in e lk geval ingesteld, indien de betrokkene 
langer dan een jaar onafgebroken wegens 
ziek te of ongeval verhinderd is zijn dienst 
te verrichten of wanneer de verhindering 
binnen een tijdvak van anderhalf jaar meer 
dan 365 kalenderdagen heeft geduurd. 

2. Blijkt bij het in het vorige lid bedoel
de onderzoek, dat diensthervatting niet is 
uitgesloten, dan wordt de uitbetaling van be
zoldiging volgens artikel 29 voortgezet en het 
geneeskundig onderzoek, telkens wanneer 
zulks gewenscht wordt geacht, herhaald. 

3. Blijkt bij het geneeskundig onderzoek, 
dat diensthervatting is uitgesloten, dan 
wordt de uitbetaling van bezoldiging vol
gens a r tikel 29 voortgezet tot aan den dag 
van ingang van het on tslag. 

31. r. E en geneeskundig onderzoek kan 
mede worden ingesteld ten aanzien van een 
a mbtenaar, die niet wegens ziekte buit en 
dienst is, maar van wien nochtans op goede 
gronden wordt verondersteld, dat zijn licha
melijke of geestelijke toestand een beletsel 
vormt om zijn dienst naar behooren t e ver
richten. 

2. B lijkt bij het onderzoek, dat zoodanige 
dienstverrichting is uitgesloten, dan heeft de 
betrokkene, indien hij op grond van den uit
slag van het geneeskundig onderzoek buiten 
dienst wordt gesteld, aanspraak op uitbeta
ling van bezoldiging volgens artikel .29, tot 
aan den dag van ingang van ontslag. 

32. x. , Een ambtenaar, die op grond van 
den uitslag van een geneeskundig onderzoek, 
als bedoeld in de artikelen 30 en 31, niet 
reeds op last van het bevoegd gezag aan een 
geneeskundig onderzoek volgens de bepalin
gen van de Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
no. 240) wordt o nderwo rpen, kan, indien hem 
op grond van den uitslag van het onderzoek 
eervol ontslag wordt aangezegd, binnen 14 
dagen na de dagteekening van deze aanzeg-

12 
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ging aan het bevoegd gezag verzoeken aan 
een herkeuring te worden onderworpen. Van 
de mogelijkheid daartoe wordt den ambte
naar bij de aanzegging mededeeling gedaan. 

2. Zoodanige herkeuring heeft in elk ge
val plaats, indien, nadat een geneeskundig 
onderzoek volgens de bepalingen van de 
Pensioenwet r922 (Staatsblad no. 240) niet 
tot afkeuring heeft geleid, desondanks naar 
het oordeel van den Algemeen Inspecteur van 
Rijkspolitie, voor zooveel het Korps Rijks
politie betreft, en den chef van het korps, 
voor zooveel het Korps Rijkspolitie betreft, 
en den chef van het korps, voor zooveel de 
gemeentepolitie betreft, of, indien belang
hebbende zelf chef van een gemeentelijk 
korps is, van den burgemeester, de toestand 
van den ambtenaar tot ontslag aanleiding 
moet geven. 

:I· De herkeuring geschiedt door een of 
meer daartoe door het bevoegd gezag aange
wezen deskundigen, welke niet aan het voor
afPegaan geneeskundig onderzoek van den 
ambtenaar hebben deelgenomen, eventueel 
bijgestaan door een, door den ambtenaar en 
voor zijn rekening aan te wijzen geneeskun
dige, aan wien adviseerende stem wordt toe
gekend. 

33. Op grond van den uitslag van een ge
neeskundig onderzoek of een herkeuring, als 
bedoeld in de artikelen .~o, -~ 1 en 32 kan de 
ambtenaar binnen een jaar na het ontstaan 
van de verhindering niet worden ontslagen, 
tenzij hij aanspraak heeft op pensioen ten 
laste van het algemeen burgerlijk pensioen
fonds of op een uitkeering, als bedoeld in ar
tikel 34. 

34. 1. D e ambtenaar. die op grond van 
de herkeuring, bedoeld in artikel 31, tweede 
lid, wordt ontslagen en die, indien ook de 
Pensioenraad hem uit hoofde van ziekte of 
gebreken ongeschikt zou hebben verklaard 
voor de verdere waarneming van zijn be
trekking, op grond van de bepalingen van de 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad no. 240) zou 
zijn gepensionneerd, heeft na zijn ontslag aan
spraak op een uitkeering ten bedrage en op 
den voet als voor zijn pensioen zou gelden, 
indien hij op den dag, waarop hem ontslag 
werd verleend, gepensionneerd zou zijn ge
worden. Maakt in dit geval de ambtenaar 
gebruik van de hem bij ge noemde wet gege
ven gelegenheid om het behoud van uitzicht 
op pensioen voor zijn na te laten betrekkin
gen zich te verzekeren, dan wordt te zijnen 
behoeve voorzien in de daarvoor vastge
stelde bijdrage aan het algemeen burgerlijk 
pensioenfonds. 

2. De op grond van het vorige lid toege
kende uitkeering vervalt zoodra en voor zoo
ver door den ambtenaar na zijn ontslag als
nog pensioen, op grond van de bepalingen 
van de Pensioenwet 1922 (Staatsblad no. 
240) wordt genoten. 

3. De ambtenaar, aan wien een uitkeering, 
als in het eerste lid bedoeld, toegekend is, is 
verplicht de reserve, welke hij bij zijn pen
sionneering overeenkomstig artikel 12 van 
'ons Besluit van 22 December 1922 (Staats-
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blad no. 684), laatstel ijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 8 December 1938 (Staatsblad no. 
357), ontvangt, terug te betalen aan het li
chaam, dat in de bijdragen van het algemeen 
burgerlijk pensioenfonds, bedoeld in het eer
ste lid, voorzien heeft. 

4. Hij is voorts verplicht zich ten aan
zien van zijn lichamelijke of geestelijke ge
schiktheid om arbeid te verrichten te onder
werpen aan een controle op de wijze, als door 
Onzen Minister van Justitie voorzooveel het 
Korps Rijkspolitie betreft en Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken voorzooveel de 
gemeentepolitie betreft, te bepalen, en des
verlangd, bij den Pensioenraad een hernieuwd 
onderzoek naar zijn lichamelijke of geeste
lijke gesteldheid aan te vragen, hetwelk tot 
toekenning van een pensioen op grond van 
de Pensioenwet 1922 (Staatsblad no. 240) 
zou kunnen leiden. 

5. Bij niet nakomen van de verplichting, 
in het vorige lid genoemd, vervalt de aan
spraak op de uitkeering in dit artikel bedoeld. 

35. Voor de toepassing van artikel 29 
wordt ten aanzien van den ambtenaar, die na 
een ziekte of een ongeval den dienst heeft 
hervat en binnen 30 kalenderdagen daarna 
tengevolge van dezelfde ziekte of hetzelfde 
ongeval wederom verhinderd wordt zijn 
dienst te verrichten, de tweede verhindering 
als een voortzetting van de eerste aange
merkt. 

36. Onverminderd het bepaalde in artikel 
30, kan de ambtenaar, die wegens ziekte of 
ongeval verhinderd is zijn dienst te verrich
ten, geneeskundig worden onderzocht, ter be
antwoording van de vraag, of de verhindering 
om den dienst te verrichen al of niet bestaat, 
dan wel wat in het belang van een goede be
handeling of genezing noodig is. Het onder
zoek geschiedt op last van of vanwege den 
Algemeen Inspecteur van Rijkspolitie, voor 
zooveel het Korps Rijkspolitie betreft, en 
den chef van het korps, voor zooveel de ge
meentepolitie betreft of, indien de betrok
kene zelf chef van een gemeentelijk korps is, 
op last van den burgemeester. 

37. 1. Indien een ambtenaar, die wegens 
ziekte of ongeval verhinderd is zijn dienst te 
verrichten, bezwaar heeft hetzij tegen de 
vóorschriften, welke een door of vanwege den 
Algemeen Inspecteur van Rijkspolitie, voor 
zooveel het korps Rijkspolitie betreft, en 
den chef van het korps, voor zooveel de ge
meentepolitie betreft of, indien de ambtenaar 
zelf chef van een gemeentelijk korps is, den 
burgemeester aangewezen deskundige in het 
belang van een goede behandeling of gene
zing · noodzakelijk acht, hetzij tegen de op
dracht om arbeid te verrichten, hem na over
leg met zulk een geneeskundige gegeven, is 
hij verplicht dit schriftelijk ter kennis van 
den in den aanhef bedoelden meerdere of, in
dien de ambtenaar zelf chef van een gemeen
telijk korps is, den burgemeester te brengen 
binnen 3 maal 24 uur na ontvangst van een 
zoodanig voorschrift of een zoodanige op
dracht. 

2. Hij kan daarbij den naam van een ge-



179 

neeskundige opgeven, die alsdan door den in 
het eerste lid bedoelden meerdere of, indien 
de ambtenaar zelf chef van een gemeentelijk 
korps is, den burgemeester met één of meer 
andere geneeskundigen wordt aangewezen 
voor een nieuw onderzoek. Maakt de amb
tenaar van deze bevoegdheid geen gebruik of 
weigert de door den ambtenaar gewenschte 
geneeskundige aan het onderzoek deel te ne
men, dan wordt door den in het eerste lid be
doelden meerdere of, indien de ambtenaar 
zelf chef van een gemeentelijk korps is, den 
burgemeester zoo spoedig mogelijk, in het 
laatste geval in overleg met den ambtenaar, 
een andere geneeskundige aangewezen. 

3. Verklaren de geneeskundigen of de 
meerderheid hunner de bezwaren van den 
ambtenaar ongegrond, dan wordt hem daar
van mededeeling gedaan. 

4. De kosten van dit onderzoek, de even
tueele reis_ en verblijfkosten van den amb
tenaar zelven inbegrepen, komen niet te zij
nen laste. Hetzelfde geldt ten aan.zien van 
de geneeskundige onderzoeken, bedoeld in 
de a rtikelen 30, 31 en 36 en van de herkeu
ring, bedoeld in artikel 32, behoudens het be
paalde in het derde lid van dat artikel. 

38. Geen aanspraak op bezoldiging be
staat: 

a. indien de ambtenaar de ziekte of het 
ongeval. ten gevolge waarvan hij verhinderd 
is zijn dienst te verrichten, met opzet heeft 
veroorzaakt; 

b. indien àe ambtenaar, blijkens ambte
lijk geneeskundig advies, de ziekte of het on
geval heeft gesimuleerd, althans zoodanig 
geaggraveerd, dat verhindering tot dienst
verrichting niet kan worden aangenomen; 

c. indien de ziekte of het ongeval het i;e
volg is van een misdrijf, door den ambtenaar 
begaan, van misbruik van alcoholische dran
ken of !x-dwelmende middelen of, indien hij 
een bekend on.zedelijk gedrag leidt, van zijn 
onzedelijkheid. 

39. De aanspraak op bezoldiging vervalt 
met ingang van den dag, waarop: 

a. de ambtenaar weigert zich te onder
werpen aan een onderzoek, als bedoeld in een 
der artikelen 30, 31, 32, 36 of 37, of, na voor 
zulk een onderzoek te zijn opgeroepen, zonder 
geldige redenen niet verschijnt; 

b. de ambtenaar niet opvolgt voorschtif
ten of opdrachten, als bedoeld in het eerste 
lid van artikel 3 7, n adat deze onhertoepelijk 
zijn geworden; 

c. de ambtenaar tijdens de verhindering 
om dienst te verrichten, voor zichzelf o f voor 
derden arbeid verricht, tenzij hem zulks blij
kens een geneeskundige verklaring is toege
staan; 

d . de ambtenaar zich schuldig maakt aan 
gedragingen, waardoor zijn genezing wordt 
belemmerd. 

40. In bijzondere omstandigheden kunnen 
Onze Minister van Justitie op vooratel van 
den Algemeen Inspecteur van Rijkspolitie 
voor zooveel het Korps Rijkspolitie betreft, 
en Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
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op voorstel van den burgemeester voor zoo
veel de gemeentepolitie betreft, gelasten, dat 
in de gevallen, b ~doeld in artikelen 38 en 39, 
de uitbetaling van bezoldiging geheel of ge
deeltelijk aan anderen dan aan de n ambte
naar zal geschieden. 

41. 1. Ingeval van ziekte of ongeval, 
ontstaan in verband met zijn dienstbetrek
king, heeft de ambtenaar aanspraak op vrije 
genees- en heelkundige behandeling op den 
voet van de bepalingen der Ongevallenwet 
1921, voor zoover hij niet tegen een derde 
rechten kan doen gelden, welke kunnen wor
den geacht verband te houden met de nood
zakelijkheid van genees- en heelkundige be
handeling. 

2. Wanneer de ambtenaar zijn aan het 
slot van het voorgaande lid bedoelde rechten 
aan een publiekrechtelijk lichaam cedeert, 
heeft hij volledig a anspraak op vrije genees
kundige en heelkundige behandeling op den 
voet van de bepalingen der Ongevallenwet 
1921. 

42. 1. Aan den ambtenaar, die aan tu
berculose lijdt, kunnen, indien na een genees
kundig onderzoek, ingesteld door een tuber
culose-arts, blijkt, dat opneming in een in
richting tot verpleging van lijders aan die 
ziekte genoegzaam uitzicht op herstel geeft, 
de kosten van verpleging in zoodanige in
richting, geheel of gedeeltelijk worde n ver
goed, totdat herstel is ingetreden of zich 
verschijnselen voordoen, waaruit blijkt, dat 
verdere verpleging aldaar van geen nut meer 
is. 

2. Bij uitzondering kan ook voor andere 
ziekte n een tegemoetkoming worden gege
ven in de kosten van verpleging in een zie
kenin richting of van een andere behandeling; 
ook dan is vereischt, dat uit een geneeskun
dig onderzoek blijkt, dat verpleging of an
dere behandeling genoegzaam uitzicht op 
herstel geeft. 

.1. Tegemoetkoming in de kosten van 
verpleging in een inrichting in het buiten
land of van een andere behandeling in het 
buitenland kan slechts worden gegeven, in
dien uit een v erklaring van een in Nederland 
gevestigden ambtelijken geneeskundige zon
der eenig voorbehoud blijkt, dat alleen zoo
danige verpleging of andere behandeling ge
noegzaam uitzicht op herstel heeft. 

4. De ambtenaar, die weigert zich te ge
dragen naar de voorschriften der inrichting, 
waarin hij is opgenomen, of bij andere be
handeling naar de daarvoor gegeven voor
schrifte n, verliest zijn recht op de hem toe
gekende vergoeding van kosten, ongeacht de 
mogelijkheid van toepassing van het bepaal
de onder d, van artikel ~9. 

43. 1. Met verhindering om dienst te 
verrichten wegens ziekte wordt voor de toe
passing van de voorafgaande artikelen van 
dit hoofdstuk ten aanzien van gehuwde 
vrouwelijke ambtenaren gelijkgesteld ver
hindering wegens zwangerschap of bevalling. 

2. De verhindering wegens zwangerschap 
wordt geacht te bestaan van den eersten 
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dag af, dat de betrokkene een verklaring var, 
een geneeskundige of vroedvrouw overlegt, 
inhoudende, dat haar bevalling waarschijn
lijk binnen een tijdsverloop van 6 weken zal 
plaats hebben. 

3. De verhindering wegens bevalling 
wordt geacht te bestaan, zoolang de verhin
dering om dienst te verrichten uit die oor
zaak duurt en in elk geval gedurende 6 we
ken na den dag der bevalling. 

HOOFDSTUK VII. 

Overige rechten en verplichtingen van den 
ambtenaar. 

44. H et is den ambtenaar verboden om 
in dienst of bij gekleed gaan in uniform in
signes of andere ondersçheidingsteekenen of 
niet met den dienst verband houdende uni
formkleedingstukken te dragen, een en an
der voor zoover die niet van Regeeringswege 
zijn verstrekt of voorgeschreven of tot het 
dragen daarvan niet door Onze Ministers van 
Justitie en van Binnenlandsche Zaken ver
gunning is verleend. Dit verbod is niet toe
passelijk ten aanzien van vreemde ordete~
k enen met Ons verlof aangenomen. 

45. D e ambtenaar kan zich nimmer be
roepen op de omstandigheid niet in dienst te 
zijn, in die gevallen, waarin zijn optreden 
redelijkerwijze vereischt is. 

,16. Ter zake van niet-naleving van be
palingen, welke redelijkerwijs niet kunnen 
worden geacht den ambtenaa r bekend te zijn, 
worden hem geen voordeelen onthouden of 
nadeelen toegebracht. 

47. I ndien de ambtenaar door ziekte of 
anderszins verhinderd is zijn dienst te ver
richten, is hij verplicht daarvan, onder op
gave van redenen, zoo tijdig mogelijk, althans 
voor den aanvang van den di";nst, mededee
ling te doen op de in de dienstvoorschriften 
aangegeven wijze. 

48. r. D e ambtenaar is verplicht te wo
nen in de gemeente, die hem als standplaats 
is aangewezen of waartoe zijn standplaats 
b ehoort; hem kan door of vanwege den Al
gemeen Inspecteur van Rijkspolitie, voor 
zooveel het Korps Rijkspolitie betreft, en 
den chef van het korps, voor zooveel de ge
meentepolitie betreft, of indien hij zelf chef 
van een gemeentelijk korps is, door den bur
gemeester de verplichting worden opgelegd, 
in een bepaald deel van een gemeente te 
wonen. 

2. Echter kan hem door of vanwege den 
Algemeen I nspecteur van Rijkspolitie, voor 
zooveel het K orps Rijkspolitie betreft, en 
den chef van het korps, v oor zooveel de ge
meentepolitie betreft, of indien hij zelf chef 
van een gemeentelijk korps is, door den 
burgemeester vergunning worden verleend 
om buiten de in het eerste lid bedoelde plaats 
te wonen. Een verleende vergunning kan, 
met inachtneming van redelijke overgangs
bepalingen, worden ingetrokken, wanneer 
het dienstbelang het wonen buiten de in het 
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eerste lid bedoelde plaats niet b lijkt te ge
doogen of niet langer gedoogt. Recht van 
vergoeding ter zake van de verhuizing be
staat in dit geval niet, tenzij de vergunning 
ter zake van woningnood is verleend. 

49. 1. D e ambtenaar is verplicht, indien 
hem een ambts- of dienstwoning ter bewo
ning is aangewezen, deze te betrekken e n 
zich ter zake van de bewoning en het ge
bruik te gedragen naar de voorschriften, die 
daaromtrent zijn gesteld. 

2. Hij draagt de onderhoudskosten, welke 
volgens de wet en het plaatselijk gebruik ge
meenlijk voor rekening van den huurder zij11, 
tenzij ter zake een afwijkende regeling is 
vastgesteld. 

50. De ambtenaar onthoudt zich van het 
uitsteken of hijschen van andere dan natio
nale of oranjevlaggen, Uit het uiterlijk aan
zier. van zijn woning of van het daarbij be
hoorend erf mag niet blijken van de poli
tieke gezindheid van den ambtenaar of zijn 
huisgenooten. 

51. Wanneer het belang van den dienst 
zulks vordert, kunnen Onze Ministers van 
Justitie en van Binnenlandsche Zaken geza
menlijk een ambtenaar, al of niet op zijn ver
zoek, van het Korps Rijkspolitie naar de ge
meentepolitie of van de gemeentepolitie naar 
het Korps Rijkspolitie verplaatsen of daarbij 
detacheeren. Gelijke bevoegdheid komt On
zen Minister van Binnenlandsche Zaken toe 
met betrekking tot het verplaatsen of deta
cheeren van een ambtenaar van gemeente
politie naar of bij de gemeentepolitie in een 
andere gemeente. 

52. Voorts zijn Onze Minister van Ju
stitie, voor zooveel het Korps Rijkspolitie 
betreft, en Onze Minister van Binnenland
sche Zaken, voor zooveel de gemeentepolitie 
betreft, bevoegd, indien het belang van den 
dienst zulks vordert, een ambtenaar, al of 
niet op zijn verzoek met behoud van bezol
diging te hunner beschikking te stellen. 

53. Onze Ministers van Justitie en van 
Binne nlandsche Zaken gaan tot de in de twee 
voorgaande artikelen bedoelde maatregelen 
niet over dan op schriftelijk advies van den 
Algemeen Inspecteur van Rijkspolitie en van 
de n burgemeester na overleg met den chef 
van het korps, zulks al naar gelang het Korps 
Rijkspolitie of de gemeentepolitie bij den 
maatregel betrokken is. 

54. De ambtenaar is verplicht, wanneer 
een meerdere hem zulks opdraagt, ten be
hoeve van den politiedienst andere ambte
lijke werkzaamheden te verrichte n dan die, 
welke hij gewoonlijk verricht, zulks voor zoo
ver die werkzaamheden, gelet op den door 
hem bekleeden rang, redelijkerwijze vad hem 
gevorderd kunnen worden. 

55. r. De ambtenaar is verplicht tot ge
heimhouding van hetgeen hem in zijn ambt 
is ter kennis gekomen, voor zoover die ver
plichting uit den aard der zaak volgt of hem 
uitdrukkelijk is opgelegd. 

2. De in het vorige lid bedoelde verplich
ting bestaat niet tegenover een meerdere en 
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hem, aan wien de ambtenaar volgens de wet 
tot mededeeling verpl icht is. 

56. 1. H et is den ambtenaar verboden 
een uit een Rijks-, provinciale- , gemeente
of andere openbare kas bezoldigd ambt, waar
toe de benoeming niet door Ons geschiedt, 
te gelijk met zijn ambt te bekleeden, anders 
dan met Onze machtiging. 

2. Het weigeren van een gevraagde of 
het intrekken van een reeds verleende mach
tiging wordt door Ons, bij een met redenen 
omkleed besluit, ter kennis van den betrok
ken ambtenaar gebracht. 

3 . Bij aanvaarding van een ambt, als be
doeld in het eerste lid, zonder Onze machti
ging, of voortgezette bekleeding daarvan, na
dat Onze machtiging is ingetrokken, wordt 
de ambtenaar geacht zijn ontslag te hebben 
gevraagd. 

57. Het is den ambtenaar verboden: 
a. een nevenbetrekking te aanvaarden of 

nevenwerkzaamheden t e verrichten dan wel 
nering en handel te drijven of in zijn woning 
te doen drijven op zijn naam of op naam van 
eenig lid van zijn gezin; 

b. geld of geschenken, van welken aard, 
onder welken vorm, of van wien ook, met 
uitzondering van door justitie- of politie
autoriteiten uitgeloofde premiën, aan te ne
m en in of ten gevolge van zijn dienst. 

58. 1. Het is den ambtenaar verboden te 
wonen in een perceel. waar eenige handel ge
dreven of eenig beroep uitgeoefend wordt. 

2. Van dit verbod kan ontheffing worden 
verleend door of vanwege den Algemeen In
specteur van Rijkspolitie, voor zooveel het 
Korps Rijkspolitie betreft, en door of van
wege d en burgemeester, voor zooveel de ge
meentepolitie betreft. 

59. H et is den a mbtenaar verboden in te 
wonen bij of samen te wonen met personen, 
wier woning binnenshuis gemeenschap heeft 
met een ruimte, waar een inrichting, waar 
men gelagen zet, of een nering wordt gedre
ven. 

60. Het is den ambtenaar verboden, in te 
wonen bij of samen te wonen m et personen 
van slecht levensgedrag of dezen bij zich te 
laten inwonen. 

61. De ambtenaar is aansprakelijk, dat 
zijn _ echtgenoote geen beroep uitoefent of 
diensten verricht, die naar het oordeel van 
den Algemeen Inspecteur van Rijkspol itie of, 
wat de gemeentepol itie betreft, den burge
meester, met zijn dienstverrichtingen strij
dig zijn. 

62. 1. D oor of namens Onzen Minister 
van J ustitie voor zooveel .het betreft ambte
naren van het Korps Rijkspolitie en door of 
namens Onzen MÏ)1ister van Binnenlandsche 
Zaken voor zooveel het betref t ambtenaren 
van de gemeentepolitie, kan on theffing wor
den verleend van het bepaalde bij de artike
len 57, 59 en 61. 

2. De in het eerste lid bedoelde onthef
fing van het bepaalde in artikel 57, onder a, 
wordt niet gegeven, indien de nevenbetrek
king of de nevenwerkzaamheden hetzij scha-
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<lelijk kunnen zijn voor de behoorlijke ver
vulling van het politieambt, hetzij niet in 
overeenstemming zijn met de waardigheid 
van dat ambt. 

63. 1. De ambtenaar is verplicht de 
dienstkleeding en de ond erscheidingsteeke
nen te drage n , indien e n voor zoover dit voor 
hem voorgeschreven is. 

2. H et buiten dienst gekleed gaan in uni
form is geoorloofd. behalve bij betoogingen 
e n optochten, tenzij daarvoor door of van
wege Onzen Minister van Justitie voor zoo
veel betreft het Korps Rijkspolitie e n door of 
vanwege Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken voor zooveel betreft de gemee nte
politie, bijzondere vergunning wordt gegeven. 

3. H et dragen van dienstkleeding of on
derscheidingsteekenen buiten model is ver
boden, behoudens door of vanwege Onzen 
Minister van Justitie voor zooveel betreft het 
Korps Rijkspolitie en van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken voor zooveel be
treft de gemeentepolitie te verleenen onthe f_ 
fing. 

64. 1. De ambtenaar kan door den Alge
meen Inspecteur van Rijkspolitie of den bur
gemeester, al naar gelang het een ambtenaar 
van het Koros Rijkspolitie o f der gemeente
politie betreft, worden verplicht tot geheele 
of gedeeltelijke vergoeding van de door den 
dienst geleden schade, voor zoover deze aan 
hem is te wijten. 

2. Het bedrag van de schadevergoeding 
wordt niet vastgesteld dan nadat d e ambte
naar in de gelegenheid is gesteld zich schrif
telijk of mondeling te verantwoorden. 

65. 1. D e ambtenaar heeft recht op ver
goeding wegens reis- e n verblijfkosten ter 
zake van dienstre izen. 

2. Deze vergoeding wordt vastgesteld 
overeenkomstig het R e isbesluit 1916. 

66. 1. I ndien een persoon, die hetzelfde 
perceel bewoont als de ambtenaar of ten 
hoogste 14 dagen te voren bewoond heeft, lij
dende is aan pest, cholera, gele koorts, vlek
typhus, febris recurrens of variola major, is 
het d en ambtenaar verboden aan den dienst 
deel te nemen. 

2. Indien een persoon , die hetzelfde per
ceel bewoont als d e an:,btenaar of ten hoog
ste 14 dagen te voren bewoond heeft, lijden
de is aan een besmettelijke ziekte van groep 
B . bedoeld in het tweede lid van artikel 1 van 
de besmettelijke Ziektenwet 1928 (Staats
blad no. 26~), is het den ambtenaar verboden 
aan den dienst deel te nemen, tenzij uit een 
geneeskundige verklaring blij kt, dat gevaar 
voor o verbrengin g der ziekte niet bestaat. 
De ambtenaar is verplicht bij het waarnemen 
in het perceel van een ziekte, als in dit of in 
het vorige Jid bedoeld, hiervan ten spoedig
ste kennis te geve n aan den onmiddellijk bo
ven hem gestelden meerdere, of, indien de 
ambtenaar chef van een gemeentelijk ko rps 
is, aan den burgemeester. 

3. Aan den ambtenaar kan d oor of van
wege den chef van het korps in geval van 
ziekten, die voor de omgeving gevaar ople-
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veren, de deelneming aan den dienst worden 
verboden, of indien de ambtenaar chef van 
een gemeentelijk korps is, door den burge
meester. 

4. H et verbod tot deelneming aan den 
dienst houdt tevens in het verbod tot het 
betreden van dienstlokalen of terreinen. 

5. D e ambtenaar ontvangt over den t ijd, 
gedurende welken het hem, overeenkomstig 
het bepaalde in dit artikel, verbode n is aan 
den dienst deel te nemen, zijn volle bezoldi
ging. 

67, r. Indien Onze Minister van Justitie 
voor zooveel het Korps Rijkspolitie betreft 
en Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
voor zoóveel de gemeentepolitie betreft voor
schrijven beoordeelingslijsten (conduitesta
ten) aan te houden, moet de ambtenaar in de 
gelegenheid worden gesteld, zoo spoedig mo
gelijk kennis te nemen van beoordeelingen, 
voorzoover deze niet gunstig luiden , door een 
hooger geplaatste daarin over hem uitge
bracht. D e ambtenaar is, desgevorde rd, ver
plicht, schriftelijk te verklaren, dat hij van 
de beoordeeling heeft kennis genomen e n is 

1 bevoegd, zijne bezwaren tegen de beoordee
ing schriftelijk in te brengen. 

2. Klachten en anonieme mededeelingen, 
welke niet hebben geleid tot een onderzoek 
of strafoplegging, als bedoeld in het Politie
tuchtreglement, worden aan den betrokken 
ambtenaar medegedeeld, indien zij zijn aan
zien kunnen schaden. 

68. 1. Aan den ambtenaar kan door of 
vanwege de n Algemeen Inspecteur van Rijks_ 
politie, voor zooveel het Korps Rijkspolitie 
betreft, of de n chef van het korps, voor zoo
veel de gemeentepolitie betreft, de toegang 
tot de dienstlokalen, dienstgebouwen, dan wel 
het verblijf aldaar, worden ontzegd. 

2. Hij is verplicht zich te gedragen naar 
de maatregelen van orde die ten aanzien 
van het verblij f aldaar zijn vastgesteld. 

3. Hij is verplicht zich aldaar te onder
werpen aan een door of vanwege den Alge
mee n Inspecteur van Rijkspolitie, voor zoo
veel het Korps Rijkspolitie betreft, of den 
chef van het korps, voor zooveel de gemeen
tepolitie betreft, gelast onderzoek aan zijn 
lichaam of aan zijn kleeding of van zijn al
daar aanwezige goederen. Degene, op wiens 
last het onderzoek plaats heeft, neemt de 
noodige mJ,lotregele n, ten einde daarbij niet 
redelijke en niet behoorlijke bejegening te 
voorkomen. 

69. 1. De ambtenaar kan wegens buiten
gewone toewijding of bijzondere loffelijke 
dienstverrichtingen worden beloond. 

2. De belooningen zijn: 
a. tevredenheidsbetuiging; 
b. extra verlof; 
c. gratificatie; 
d. buitengewone verhooging van bezoldi

ging op den voet van de in artikel 9, eerste 
lid, bepaalde regeling; 

e . buitengewone bevordering. 
3. D e belooningen, bedoeld in het vorige 

lid, onder a en b , worden toegekend door of 

182 

vanwege den Algemeen Inspecteur van Rijks_ 
politie, voor zooveel het Korps Rijkspolitie 
betreft, of den chef van het korps, voor zoo
veel de gemeentepolitie betreft, die, bedoeld 
onder c e n d, onderscheidenlijk voor wat be
treft het Korps Rijkspolitie en de gemeente
politie door of vanwege den Algemeen In
specteur e n den burgemeester en die, be
doeld onder e, door het in artikel 8, eerste 
lid, bedoelde gezag. 

HOOFDSTUK VIII. 

Buiteniunctiestelling en ontslag. 

70. 1. De ambtenaar kan buiten functie 
worden gesteld: 

a. wanneer een strafrechtelijke vervol
ging tegen hem wordt ingesteld; 

b . wanneer hem door de daartoe bevoeg
de macht het voornemen tot bes traffing met 
onvoorwaardelijk ontslag is te ke nnen gege
ven of hem van de oplegging van deze straf 
mededeeling is gedaan; 

c . wanneer het belang van den dienst 
zulks vordert. 

2. In afwachting v an een buitenfunctie
stelling kan de ambtenaar voorloopig buiten 
functie worden gesteld door de n chef van het 
korps. 

71. De ambtenaar is van rechtswege bui
ten functie gesteld, indien hij: 

a. zich in verzekerde bewaring bevindt; 
b . in een krankzinnigengestich t wordt 

verpleegd. 
72. r. Gedurende den tijd, dat de amb

tenaar ingevolge artikel 70, aanhef en onder 
a, of ingevolge artikel 71, aanhef en onder a, 
buiten functie is gesteld, wordt de bezoldi
ging voor één derde gedeelte ingehouden; 
na verloop van een termijn van zes weken 
kan een verdere inhouding, ook van het volle 
bedrag, plaats vinden. H et niet ingehouden 
gedeelte van de bezoldiging kan aan anderen 
dan aan den ambtenaar worden uitbetaald. 

2. D e ingevolge het eerste lid ingehoude n 
bezoldiging wordt alsnog uitbetaald, indien 
de buitenfunctiestelling niet door een door 
den strafrechter opgelegde straf wordt ge
volgd of ook indie n en in zooverre op andere 
gronden a lsnog tot uitbetaling wordt beslo
te n. 

3. Gedurende den lijd, dat de ambtenaar 
ingevolge artikel 70, aanhef en onder b, bui
ten functie is gesteld kan tot den in de 
strafaanzegging of -oplegging genoemden da
tum van ingang van het ontslag de bezoldi
ging geheel of gedeeltelijk worden ingehou
den. Van bedoelde n datum van ingang van 
het ontslag af wordt de bezoldiging geheel in
gehouden. H et niet ingehouden gedeelte van 
de bezoldiging kan aan anderen dan aan den 
ambtenaar worden uitbetaald. 

4. De ingevolge het derde lid ingehouden 
bezoldiging wordt alsnog uitbetaald, indien 
op de buite nfunctiestelling bestraffing van 
den ambtenaar met onvoorwaardelijk ont
slag niet volgt. 
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73. 1. De ambtenaar wordt buiten func
tie gesteld en ontslagen door het gezag, dat 
bevoegd is tot de benoeming of bevordering 
tot het ambt, laatstelijk door den ambtenaar 
bekleed. Het ontslag wordt schriftelijk ver
l eend. 

2. Bij ongevraagd ontslag wordt den 
ambtenaar de reden van het ontslag schrif
telijk medegedeeld. 

74. 1. Den ambtenaar wordt op zijn ver
zoek eervol ontslag verleend. 

2. Het ontslag wordt verleend met in
gang van een dag, niet vroeger dan een 
maand of later dan 3 maanden na den dag, 
waarop het verzoek om ontslag is ingeko
men; op verzoek van den ambtenaar of om 
dringende redenen van openbaar belang kan 
hiervan worden afgeweken. 

3. Is een strafvervolging tegen den amb
tenaar aanhangig of wordt overwogen hem 
in aanmerking te brengen voor een discipli
naire straf, dan kan het nemen van een be
slissing op een verzoek om ontslag worden 
aangehouden, totdat de uitspraak van den 
strafrechter of de beslissing in zake de disci
plinaire straf onherroepelijk is geworden. 

75. 1. Aan den ambtenaar kan eervol 
ontslag worden verleend wegens opheffing 
van zijn betrekking of wegens verandering in 
de inrichting van den dienst. 

2. Bij ontslag wegens verandering in de 
inrichting van den dienst geschiedt het ont
slag. behoudens het bepaalde in het derde 
lid, in de volgende rangorde: 

a zij, die zulks wenschen; 
b. zij, die 35 of meer voor pe nsioen gel

dige dienstjaren hebben, waarbij ongehuw
den, die geen kostwinner var! een gezin zijn, 
vóór de overigen en in beide groepen ouderen 
in leeftijd v66r jongeren gaan ; 

c. zij, die de n leeftijd van 35 jaren nog 
niet hebben overschreden en niet 6 maanden 
of langer hetzij gehuwd, hetzij kostwinner 
van een gezin zijn, te beginnen met hen, die 
de minste dienstjaren hebben; 

d. zij, die de minste dienstjaren sebben. 
3. Wanneer het dienstbelang zulks vor

dert, kan bij de verleening van ontslag, van 
de rangorde, bedoeld in het vorige lid, wor
den afgeweken. met dien verstande, dat in
dien de omvang van de voorgenomen af
vloeiing daartoe aanleiding geeft, deze ge
schiedt naar een bepaald vooraf vastgesteld 
en aan de betrokkenen kenbaar gemaakt 
plan. 

76. Indien de ambtenaar, die met Onze 
machtiging een functie a ls lid van Gedepu
teerde Staten eener provincie of van wet
houder eener gemeente heeft aanvaard en in 
verband daarmede van de waameiping van 
zijn ambt tijdelijk is ontheven, ophoudt lid 
van Gedeputeerde Staten of wethouder te 
ziin en hij naar het oordeel van het bevoegd 
gezag niet in actieven dienst kan worden 
hersteld, wordt hem eervol ontslag verleend. 

77. 1. De vrouwelijke ambtenaar, die in 
het huwelijk treedt, wordt met ingang van 
den dag van haar huwelijk eervol ontslagen. 
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2. De in het eerste lid gestelde regel lijdt 
uitzonderingen: 

a. wanneer de betrokkene den 45-jarigen 
leeftijd heeft vervuld; 

b. wanneer dit door Ons wordt bepaald; 
een dergelijke bepaling kan als regel slechts 
worden getroffen, indien de betrekking als 
een bijbetrekking kan worden waargenomen. 

3. Een besluit, als bedoeld in het vorige 
lid, onder b, wordt genomen op voordracht 
van Onzen Minister van Justitie voorzooveel 
het K orps Rijkspolitie betreft, en van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken, voor
zooveel de gemeentepolitie betreft. 

78. 1. Anders dan op eigen verzoek, bij 
wijze van straf overeenkomstig het Politie
tuchtreglement of ingevolge het bepaalde bij 
artikel 7 van de wet van 17 Juli 1923 (Staats
blad no. 364) en bij de artikelen 74, 75 en 
76 van dit besluit, kan de ambtenaar slechts 
worden ontslagen op grond van: 

a. verlies van een vereischte voor de be
noembaarheid, door het bevoegd gezag ge
steld bij een regeling aan de benoeming voor
afgegaan, tenzij het vereischte alleen voor 
den aanvang van het ambt geldt ; 

b. staat van curateele krachtens onher
roepelijk geworden rechterlijke uitspraak; 

c. toepassing van lijfsdwang, wegens 
schulden, krachtens onherroepelijk geworden 
rechterlijke uitspraak; 

d. onherroepelijk geworden veroordee
ling tot vrijheidsstraf wegens misdrijf; 

e. bereikt hebben van den 55-jarigen 
leeftijd, of het op grond van ziekten of ge
breken in een toestand van ongeschiktheid 
voor de verdere waarneming van zijn be
trekking geraakt zijn, behoudens het bepaal
de in artikel :n; 

f. onbekwaamheid of ongeschiktheid voor 
het door hem bekleede ambt, anders dan op 
grond van ziels- of lichaamsgebreken. 

2. De adspirant-officier der Rijkspolitie, 
de surnumerair van gemeentepolitie en de 
adspirant der Rijkspolitie of van gemeente- • 
politie kunnen bovendien worden ontslagen, 
indien zij bij het einde van hun proeftijd niet 
voldoen aan de eischen van bekwaamheid en 
geschiktheid onderscheidenlijk voor de ran
gen van officier 2e klasse, ambtenaar 3e klas
se, wachtmeester en agent. 

3. Behalve in het geval, onder d van het 
eerste lid bedoeld, wordt een ontslag op 
grond van dit artikel steeds eervol verleend. 
H et kan, onverminderd het bepaalde onder e 
van het eerste lid, niet vroeger ingaan dan 
den dag, volgende op dien, waarop de reden 
voor het ontslag voor het eerst aanwezig was. 

79. Aan den ambtenaar, wie n eervol ont
slag is verleend krachtens artikel 75, eerste 
lid, of artikel 76 wordt een wachtgeld toege
kend op den voet van de bepalingen van Ons 
besluit van 3 Augustus 1922 (Staatsblad no. 
4 79), zooals dat sindsdien is gewijzigd, tot 
regeling van de toekenning van wachtgeld 
aan burgerlijke Rijksambtenaren. 

80. 1. De bezoldiging van den ambtenaar 
wordt niet langer uitbetaald dan tot en met 
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den dag van zijn overlijden. 
2. Zoo spoedig mogelijk na het overlijden 

van den ambtenaar wordt aan zijn weduwe 
een bedrag uitgekeerd, gelijkstaande met de 
wedde met inbegrip van de woningtoelage 
van den overledene over een tijdvak van 6 
weken. Laat de overledene geen weduwe na, 
dan geschiedt de uitkeering ten behoeve van 
de minderjarige wettige e n erkende natuur
lij ke kinderen van den ambtenaar. 

Ontbreken ook zoodanige kinderen, dan 
geschiedt de uitkeering, indien de overledene 
kostwinner was van ouders, broeders, zusters 
of meerderjarige kinderen, ten behoeve van 
deze betrekkingen. 

3. Indien de overleden ambtenaar geen 
betr.ekkingen, als bedoeld in het tweede lid, 
nalaat, kan het daarbedoelde bedrag door het 
bevoegd gezag geheel of ten dee le worden 
uitgekeerd voor de betaling van de kosten 
der laatste ziekte en der begrafenis, zoo de 
nalatenschap van den overledene voor de 
betaling dier kosten ontoereikend is. 

81, 1. Gedurende de maand van het over
lijden en de volgende 3 maanden behouden 
de achterblijvende gezinsleden het gebruik 
der ambts- of dienstwoning, waarin zij met 
den ambtenaar woonden. Daarvan kan ech
ter worden afgeweken, indien Onze Minister 
van Justitie, voorzooveel betreft het Korps 
Rijkspolitie, en Onze Minister van Binnen
landsche Zaken, voorzooveel betreft de ge
meentepolitie, dat in het belang van den 
dienst noodzakelijk achten. 

In zoodanig geval wordt door onzen Minis
ter naar billijkheid een schadevergoeding ge
geven. 

2. Bij vrijwillig verlaten van de ambts- of 
dienstwoning binnen den termijn, gedurende 
welken de woning nog mag worden gebruikt 
kan Onze Minister te zijner beoordeeling een 
vergoeding geven. 

82. Indien door den ambtenaar voor het 
gebruik der ambts- of dienstwoning een ver
goeding verschuldigd was, voldoen de achter
gebleven gezinsleden deze over den tijd, ge
durende welken zij het gebruik dier woning 
behouden. 

HOOFDSTUK IX. 

Georganiseerd over/eg. 

83. De wijze, waarop aan vereenigingen 
van ambtenaren gelegenheid wordt gegeven 
ten aanzien van de de zen betreffende alge
m een verbindende voorschriften haar gevoe
len te doen kennen wordt bij afzonderlijk be
sluit geregeld. 

HOOFDSTUK X . 

Slot- en overgangsbepalingen. 

S4. Op personen, die op het tijdstip van 
inwerkingtreding van dit besluit in het genot 
zijn van een wachtgeld, toegekend krachtens 
het K oninklijk besluit van 24 Juli 1869 
(Staatsblad no. 142), zooals dat besluit laat
stelijk is gewijzigd, blijven de bepalingen van 
dat besluit van toepassing. 
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85. De op het tijdstip van inwerking
treding van dit besluit werkzaam zijnde amb
tenaar ontvangt uiterlijk binnen twee maan... 
den na het in werking treden van dit besluit 
een schriftelijke aanstelling, welke voldoet 
aan het bepaalde bij artikel s. 

86. De op het tijdstip van inwerking
treding van dit besluit werkzaam zijnde amb
tenaar, die bij zijn in dienst treden geen 
eeden ( verklaringen en beloften) waarvan 
de strekking overeenkomt met die, genoemd 
in artikel 4 , heeft afgelegd, legt deze alsnog 
uiterlijk binnen twee maanden van dit besluit 
naar den voorgeschreven vorm af. 

87. Voor zooveel voor ambtenaren bij 
eenig o nderdeel van het Korps Rijkspolitie 
of van de gemeentepolitie nadere algemeene 
voorschriften ter uitvoering van dit besluit 
worden vereischt, worden deze door Ons of 
met Onze machtiging door of vanwege Onze 
Ministers van Justitie en van Binnenland
sche Zaken vastgesteld. 

S8. Voor zooveel betreft ambtenaren van 
het K orps Rijkspolitie, die te werk zijn ge
steld bij de afdeeling Politie van het Minis
terie van Justitie of bij de rechtstreeks daar
onder ressorteerende diensten, worden de 
door dit reglement aan den Algemeen In
specteur van Rijkspolitie toegekende be
voegdheden of opgelegde verplichtingen met 
uitsluiting van dien Algemeen Inspecteur uit
geoefend, onderscheidenlijk nagekomen door 
of vanwege het Hoofd van de afdeeling Poli
t ie. Aan dezen of den door hem aangewezen 
ambtenaar geschieden met betrekking tot het 
genoemde personeel de mededeelingen of 
kennisgevingen, die volgens dit reglement 
overigens moeten worden gedaan aan dezen 
Algemeen Inspecteur van Rijkspolitie of de 
legere commandanten van het Korps Rijks
politie. 

89. 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien zijner 
bekendmaking. Met ingang van hetzelfde 
tijdstip vervallen: 

a. het "Rechtstoestandsreglement H oofd_ 
commissarisse n en Commissarissen van poli
tie"· 

b.' Ons besluit van 29 Juli 1935 (Staats
blad 4;17). 

2. Dit besluit kan worden aangehaald als 
,,Politieambtenarenreglement''. 

Onze Ministers van Justitie en van Bin
nenlandsche Zaken zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belcst met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst e n waarva n afschri ft zal worden 
gezonden aan den Raad van State en de Al
gemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 9den M ei 1947. 

W I LHELMINA. 
De Min. van Justitie, J . H . v. MAARSEVEEN. 

De Min. van Binn. Zaken a.i., W. DREES. 

(UitAeg. 3 Juni 1947.) 
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9 Mei z947. BESLUIT tot vaststelling van 
het Politietuchtreglement. 

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

Justitie en van Binnenlandsche Zaken van 
4 December 1946, afd. Politie, Bureau Rijks
politie, No. org. 434-II/46 en van 6 Decem
ber 1946, afd. Openbare Orde en Veiligheid, 
Bureau A, No. 39799; 

Gelet op artikel 4, eerste lid, aanhef c:, 
onder b , van het Politiebesluit 1945; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
II Februari 1947, No. 19); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministen; van 2 Mei 1947, Afd. P o
litie, Bur. Rijkspolitie, no. 3048, en Afd. 
Openbare Orde en Veiligheid, Bur. A, no. 
U 3021; 

Hebben goedgevonden en verntaan: 
Art. 1. 1. Ambtenaar, in den zin van dit 

besluit, is hij, die door het bevoegd gezag is 
aangesteld om hier te lande in bezoldigden 
burgerlijken openbaren dienst werkzaam te 
zijn bij het Korps Rijkspolitie of bij de ge
meentepolitie. 

2. Niet is ambtenaar in den zin van dit 
besluit, hij, met wien een arbeidsovereen
komst naar burgerlijk recht is gesloten. 

3. Dit besluit is niet van toepassing op 
den ambtenaar, die bij het Korps Rijkspolitie 
of bij de gemeentepolitie is aangesteld om 
uitsluitend administratief of technisch werk
zaam te zijn. 

2. 1. De ambtenaar, die de hem opge
legde verplichtingen niet nakomt of zich 
overigens aan plichtsverzuim schuldig maakt, 
kan deswege worden gestraft. 

2. Plichtsverzuim omvat zoowel het over
treden van eenig voorschrift als het doen of 
nalaten van iets, hetwelk een goed ambte
naar in gelijke omstandigheden behoort na 
te laten of te doen. 

3. 1. De tuchtstraffen, welke kunnen 
worden opgelegd, zijn: 

a. schriftelijke berisping; 
b. buitengewone dienst; 
c. beperking van het vacantieverlof; 
d. geldboete; 
e. inhouding van bezoldiging; 
f. terugzetting in bezoldiging of stilstand 

van periodieke verhooging van bezoldiging; 
g. verplaatsing of opwachtgeldstelling ter 

beschikking; 
h. uitsluiting van bevordering; 
i. terugzetting in rang, a l of niet voor een 

bepaalden tijd en met of zonder verminde
ring van bezoldiging; 

j. schorsing; · 
k. ontslag. • 
2. D e straffen, bedoeld in het eerste lid 

onder a, b, c en d, worden voor wat betreft 
ambt enaren van de gemeentepolitie door den 
chef van het korps, indien deze hoofdcom
missaris of commissaris van politie is en in 
andere gevallen door den burgemeester, en 
voor wat betreft ambtenaren van het Korps 
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Rijkspolitie door den Algemeen-Inspecteur 
den commandant van een gewest of van een 
d istrict of een anderen door Onzen Minister 
van Justitie daartoe aangewezen officier van 
het Korps Rijkspolitie opgelegd; de straffen, 
hiervoren bedoeld onder e, f, g, h en i wor
den, voor zooveel betreft de ambtenaren van 
het Korps Rijkspolitie opgelegd door den 
Algemeen-Inspecteur of een anderen door 
Onzen Minister van Justitie daartoe aan ge
wezen officier van het Korps Rijkspolitie en 
voor zooveel betreft de ambtenaren van de 
gemeentepolitie door den burgemeester; de 
straffen , bedoeld onder j en k, worden opge
legd door het gezag, dat bevoegd is tot aan
stelling in het ambt, laatstelijk door den 
ambtenaar bekleed. 

3. D e oplegging van de in het een;te lid 
onder b tot en met i genoemde straffen ge
schiedt met inachtneming van het volgende: 

1 ° . buitengewone dienst, wordt opgelegd 
ten minste voor één en ten hoogste voor twee 
uren per dag gedurende te n hoogste 14 da
gen; deze straf wordt niet op Zondar:en en 
voor den ambtenaar geldende kerkelijke 
feestdage n ondergaan of ten uitvoer gelegd; 

2 °. beperking van het vacantieverlof 
wordt opgelegd voor ten hoogste 1/3 van het 
aantal dagen, waarop per kalenderjaar aan
spraak bestaat; 

3° . geldboete bedraagt ten minste f 1 en 
ten hoogste f 50; 

4 °. inhouding van bezoldiging geschiedt 
ten hoogste tot het bedrag, dat den ambte
naar over één maand zou worden uitbetaald; 

5°, terugzetting in bezoldiging geschiedt 
voor ten hoogste h et bedrag van de twee 
laatste periodieke verhoogingen; 

6°. stilstand v an periodieke verhooging 
van bezoldiging wordt opgelegd voor niet 
lang~r dan vier jaren; 

7°. verplaatsing en opwachtgeldstelling 
ter beschikking geschiede n met inachtneming 
van het bepaalde in de artikelen 51, 52 en 
53, eerste lid van het Politie-ambtenaren
reglement; artikel 8, eerste lid, van de Be
zoldigingsregeling Politie 1947 is n iet van 
toepassing; 

8° . uitsluiting van bevordering geschiedt 
voor i;iiet langer dan vier jaren; 

9° . terugzetting in rang bestaat in het 
overbrengen van den gestrafte naar den on
middellijk onder zijn rang volgenden rang 
met of zonder vermindering van zijn bezol
diging tot de aan dien rang verbonden bezoL 
diging. 

4. 1. Schorning geschiedt met inachtne
ming van het bepaalde in d e artike le n 70, 
eerste lid, aanhef e n onder b, en tweede lid, 
en 72, derde lid, van het Politie-ambtena
renreglement. 

2. Ontslag wordt gegeven met inachtne
ming van het bepaalde in de artikelen 70, 
eerste lid, aanhef en onder b, 72, derde en 
vierde lid, e n 73, eerste lid, tweede volzin, 
van het Politie-ambtenarenreglement. 

5. Bij het opleggen van een straf kan 
worden bepaald, dat zij niet ten uitvoer zal 
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worden gelegd, indien betrokkene zich ge
durende den bij het opleggen van de straf te 
bepalen termijn niet schuldig maakt aan 
soortgelijk plichtsverzuim, als waarvoor de 
bestraffing plaats vindt, noch aan eenig an
der ernstig p lichtsverzuim en zich houdt aan 
bij het opleggen van de straf eventueel te 
stellen bijzondere voorwaarden. 

6. 1. De betrekkelijke zwaarte der tucht
straffen wordt bepaald door de volgorde, 
waarin zij voorkomen in artikel 3. 

2. Bij de bepaling van de soort en de 
mate van een straf is de strafoplegger ver
plicht rechtvaardigheid naast gestrengheid te 
betrachten en zoowel de omst andigheden, 
waarond er het vergrijp is begaan als de per
soonlijkheid en het doorgaand gedrag van 
den betrokken ambtenaar in aanmerking te 
nemen. 

7. 1. De straf wordt niet opgelegd, dan 
nadat de ambtenaar in de gelegenheid ge
steld is, zich mondeling te verantwoorden. 

2. Van deze verantwoording wordt aan
stonds proces-verbaal opgemaakt, dat na 
voorlezing wordt geteekend door hem, te 
wiens overstaan de verantwoording plaats 
heeft, en door den ambtenaar. Weigert de 
ambtenaar de onderteekening, dan wordt 
daarvan in het proces-verbaal, zoo mogelijk 
m et ve rmelding der redenen, melding ge
maakt . 

. :\• Indien de ambtenaar zulks verlangt, 
wordt hij in de gelegenheid <>"esteld kennis te 
nemen van de ambtelijke rapporten of an
dere bescheiden, welke op de hem t en laste 
gelegde feiten betrekking hebben. 

8. D e straf, behalve die van schriftelijke 
berisping, wordt niet ten uitvoer gelegd, zoo
lang zij niet onherroepelijk is geworden, ten
zij bij de strafoplegging onmiddellijke ten
uitvoerlegging is bevolen. 

9. Van het oplel1'<>'en van een straf ont
vangt de ambtenaar onverwijld kennis door 
toezending van een afschrift van het besluit 
tot strafoplegging Daarbij wordt tevens me
degedeeld , binnen welken termijn en bij 
welk orgaan beroep open staat. 

10. Dit besluit, hetwelk kan worden aan
gehaald als "P olitietuchtreglement", t reedt 
in werking met ingang van den tweeden dag 
na dien zijner afkondigin11:. 

Onze Ministers van Justitie en van Bin
n enlandsche Zaken zijn, iede r voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan a fschrift zal worden 
gezonde n aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

H et Loo, den 9den M ei 1g4'>. 
WILHELMI NA. 

De Min. van Justitie, J. H. v. MAARSEVEEN. 

De Min. van Binn. Zaken a.i., W. DREES. 

(Uitgeg. 3 Juni 1947.) 
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9 M ei 1947. BESLUIT tot vaststelling van 
h et besluit aanstellingseischen politie
personeel. 

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

J ustitie en Binnenla ndsche Zaken van 4 D e
cember 1946, afd. P olitie, Bureau Rij kspoli
tie, No. Org. 434-8/46, en van 6 D ecember 
x946 afd. Openbare Orde en Veiligheid, Bu
reau A, No. -'979g; 

Gelet op a rtikel 4, eerste l id, aanhef en 
onder c, van het P olitiebesluit 1945; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
11 Februari 1947, No. 18); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 2 Mei 1947, Afd. Po
litie, Bur. Rijkspolitie, no. 3046, en Afd. 
Openbare Orde e n Veiligheid, Bur. A , no. 
U 3021; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1) Voor aanstelJing tot adspirant

officier der Rijkspolitie of surnumerair van 
gèmeentepolitie komen in aanmerking zij , 
die: 

1. de Nederlandsche nationaliteit bezit
ten; 

2. van onbesproken levensgedrag zijn; 
3. voldoen aan door Onze Ministers van 

Justitie en van Binnenla ndsche Zaken vast 
te stelJen eischen bij de geneeskundige en 
psychologische e n psychotechnische keuring 
en aan een antecedentenonderzoek; 

4. blootsvoets. een lengte van ten minste 
1.75 meter hebben, met dien verstande. dat 
in zeer bijzondere gevaJJen m et een lengte 
van 1.72 meter genoegen kan worden geno
me n en voor vrouwelijke personen deze be
paling niet geldt ; 

5. een leeftijd van ten minste een en 
twintig en ten hoogste acht en twintig jaar 
hebben; 

6 . voldoen aan door of vanwege Onze 
voornoemde Ministers te steJJen eischen van 
a lgemeene ontwikkeling; 

7. voldoen aan de v oor een leidende po
litiefunctie te stellen eischen van karakter 
en beschaving. 

2) In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid onder 5 en 6 kunnen ambtenaren 
in den rang van agent of wachtmeester tot 
en met den rang van adjudant op grond van 
bijzondere karaktereigenschappen, prestaties, 
capaciteiten en beschaving, na het met goed 
gevolg afleggen van nader door Onze voor
noemde Ministe rs vast te stellen examens tot 
de hoogere rangen worden toegelaten na ver
kregen machtiging van, v<;>or zooveel betreft 
het korps Rijkspolitie, Onzen Minister van 
Justitie en, voor zooveel betreft de gem een
tepolitie, Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken. 

2. Voor aaf1$telling tot adspirant der 
Rijkspolitie of adspirant van gemeentepolitie 
komen in aanmerking zij, die 

1. voldoen aan de eischen, genoemd in 
artikel x, onder I tot en met 5; 
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2. ten minste voldoen aan eischen van 
algemeene ontwikkeling, blijkende onder 
meer uit: 

a. duidelijk leesbaar, vlot handschrift; 
b. voldoende bekendheid met de Neder

landsche taal, hetgeen zal moeten blijken uit 
het zonder storende fouten make n van een 
opstel over een opgegeven onderwerp en een 
dictee; 

c. bekendheid met de vier hoofdbewer, 
kingen der rekenkunde met geheele getallen, 
tiendeelige- en gewone breuke n, en kennis 
van het metrieke stelsel ; 

d. kennis van de voornaamste plaatsen, 
de eilanden, de groote rivieren, de belang
rijke kanalen, spoorwegverbindingen en 
grensstations in Nederland en eenige kennis 
van de vaderlandsche en a lgemeene geschie
denis en van de aardrijkskunde van Europa 
en de andere werelddeelen. 

3. Voor het beëindigen van den proeftijd 
moet de adspirant-officier, de surnumerair en 
de adspirant: 

r. voldoen aan de door Onze voornoemde 
Ministers vast te stellen g raad van alge
meene o ntwikkeling e n vakbekwaamheid; 

2. in het bezit zijn van een bij of krach
tens de wet vastgesteld of erkend diploma 
voor eerste hulp b ij ongelukken; 

3. met goed gevolg hebben afgelegd de 
proeven van rijvaardigheid door de wet ge
eischt voor het verkrijgen van een rijbewijs 
voor het besturen van motorrijtuigen op 
twee wielen en van motorrijtuigen op meer 
dan twee wielen; 

4. hebben voldaan aan door Onze voor
noemde Ministers nader vast te stellen 
vaardigheidseischen op het gebied van licha
melijke oefening en sport. 

4. 1) In bijzondere gevallen kunnen On
ze voornoemde Ministers afwijken of afwij
king toestaan van de in de a rtikelen r, eerste 
lid, 2 en 3 bedoelde eischen. 

2) Met betrekking tot de aanstelling in 
vasten dienst van he n, die bij het in werking 
treden van dit besluit reeds in tijdelijken 
dienst bij de politie werkzaam zijn, kunnen 
Onze voornoemde Ministe rs beslissen, dat de 
voorwaarden, waarop de tijdelijke aanstel
ling is geschied, gehandhaafd blijven. 

5. I ndien zij voldoen aan de bij of inge
volge de artikelen 1, 2 en 4. eerste lid, ge
stelde eischen, hebben voorrang zij, die in het 
bezit zijn van hetzij het diploma voor ad
spirant-inspecteur van politie in Nederland, 
ingesteld door den Bond van H oogere Po
litie -ambtenaren, hetzij van het volledig di
ploma, ingesteld door de R . K. Vereeniging 
van Hooger Politiepersoneel, den Algemee
n en Nederlandschen Politieborrd, hetzij van 
het diploma, al of niet met aanteekening, af
gegeven door den Algemeenen Nederland
schen Politiebond, d en Bond van Christelijke 
Politieambtenaren in Nederland, vanwege 
den Nederlandschen R. K. Politiebond "St. 
Michael" of door den Algemeenen Bond van 
Politiepersoneel in Nederland, hetzij van een 
ander door Onze voornoemde Ministers als 
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daarmede overeenkomend aangemerkt poli
tiediploma. 

6. Dit besluit. hetwelk kan worden aan
gehaald als "Besluit aanstellingseischen po
litiepersoneel", treedt in werking met ingang 
van de n tweeden dag na dien zijner afkon
diging. 

Onze Minister van Justitie en Binnen
landsche Zaken zijn, ieder voor zooveel hen 
betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aa~ den Raad van State. 

H et Loo, den 9den Mei 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Justitie, J. H. v. MAARSEVEEN. 

De Min. van Binn. Zaken a.i., W. DREES. 

(Uitgeg. 3 Juni 1947.) 

s. H 147 

10 Mei 1947. WET tot vaststelling van de 
begrooting van de Staatsmijnen in Lim
burg voor het dienstjaar 1947. 

Bijl. Hand. II 46/47, 300 J. 
Hand. Il 46/47, bladz. 801--809. 
Bijl. Hand. I 46/47, 300 J. 
Hand. I 46/47, bladz. 711)-748. 

s. H 148 

10 Mei 1947. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Vogelbesluit 1937. 

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

Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 
23 Januari 1947, no. 286884, afdeling Oud
heidkunde en Natuurbescherming ; 

Overwegende, dat het wenselijk is mede in 
verband met het bepaalde bij artikel 2 van 
de wet van ro Januari 1947 (Staatsblad no. 
H 12), houdende voorziening met betrekking 
tot e nige bezettingsregelingen op het gebied 
van de vogelbescherming, het Vogelbesluit 
1937 te wijzigen en aan te vullen; 

Gelet op de Vogelwet 1936; 
De Raad van State gehoord (adv ies van 

4 Maart x947, no. 2I); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Minister van 3 Mei 1947, no. 36r71, 
afdeling Oudheidkunde en Natuurbescher
ming; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Vogelbesluit 1937, zoals het 

sindsdien is gewijzigd, wordt nader gewijzigd 
en aangevuld als volgt: 

I. In artikel 3 wordt de aanhef van Lijst 
II gelezen: voor een of meer door Onze Mi
nister, in overleg met de Minister van Land
bouw, Visserij en Voedselvoorziening, voor 
elk hunner voor telkens ten hoogste twee ja
ren te bepalen tijdvakken en voor het gehele 
Rijk of voor een o f meer door hem voor elk 
hunner voor telkens ten hoogste twee jaren 
te bepalen gedeelten daarvan: 
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Aan die lijst wordt toegevoegd: de roek, 
species: Corvus lrugilegus L. 

II. De artikelen 4 tot en met 8 vervallen. 
111. In artikel II wordt in plaats van 

"praeparateurs" gelezen: houders van een 
vergunning. 

IV. Artikel 25 wordt gelezen: 
Vergunningen tot het onder zich hebben, 

tJ;: koop vragen, kopen en vervoeren van dode 
beschermde vogels, alsmede tot het te koop 
aanbieden, verkopen, afleveren, ten vervoer 
aanbieden en invoeren van gepraepareerde 
beschermde vogels, worden met inachtne
ming van de door Onze Minister te stellen 
regelen en voorwaarden, door die Minister 
verleend voor de duur van ten hoogste één 
jaar. 

V. Na artikel 25 wordt ingevoegd een ar
tikel, luidende: 

Art. 25bis. Vergunningen tot het onder 
zich hebben van gepraepareerde beschermde 
vogels, als bedoeld in artikel 15bis, lid 2, der 
Vogelwet 1936, worden met inachtneming 
van de door Onze Minister te stellen regelen 
en voorwaarden, door die Minister verleend. 

VI. In a rtikel 26 wordt in plaats van 
,,praeparateurs, als bedoeld in het v orige ar
tikel" gelezen: houders van een vergunning, 
als bedoeld in artikel 25. 

De woorden "het hoofd van plaatselijke 
politie der gemeente, waar het vervoer aan
vangt, of door" vervallen. 

VII. I n artikel 28 wordt in plaats van 
,,het onderwijs" gelezen: de opvoeding. 

VIII. Artikel 29 wordt gelezen: 
Vergunningen tot het vervoere n en t en 

vervoer aanbieden van op geoorloofde wijze 
voorhanden gehouden gepraepareerde be
schermde vogels en vogels, als b edoeld in 
artikel II der Vogelwet 1936, in geval van 
behoefte aan verplaatsing daarvan, worden 
met inachtneming van de door Onze Minis
ter te stellen regelen en voorwaarden, door 
die Minister of door de door hem aan te 
wijzen natuurlijke personen of rechtsperso
nen verleend. 

I) C Artikel 30 vervalt. 
2. D it besluit treedt in werking gelijk

tijd ig met de wet van 10 Januari 1947 
(Staatsblad no. H 12), houdende voorzie
ning met betrekking tot enige bezettings
regelen op het gebied van de vogelbescher
ming. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit beslu it, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan a fschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van State. 

Het Loo, de 10de Mei 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van 0., K. en W., J os. J . GIELEN. 

( Uitgeg. 3 Juni 1947.} 
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u M ei 1947. BESLUIT tot w1Jz1gm g v an 
het H uisa rbeidsb esluit 1936 (Koninklijk 
lijk besluit v an 6 M ei 1936, S taatsblad 
no. 853). 

Wij W I LH E LMINA, enz.; 
Op de voordracht v an Onzen M inister v an 

Sociale Zaken van 1 April 1947, no. 750, af
deeling Arbeid I ; 

Gelet op de artikelen x en 3 der Huisar-
beidswet 1933; . 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 April ,947, No. 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 Mei 1947, no. 991, 
a fdeeling Arbeid I ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. D e punt aan het slot van artikel 1 

van het Huisarbeidsbeslu i t 1936 wordt ver
vangen door eene kommapunt; aan het arti
kel wordt toegevoegd : 

,.13e. het breien v an vischnetten.". 
2. In artik el 6 van het H uisarbeidsbesluit 

1936 wordt in plaats van "artik el 1, sub 3, 4, 
5, 6 en 7" gelezen: 

,,artikel 1, sub 3, 4, 5, 6, 7 en 13". 
3. In artik el 7, tweede lid, v an het Huis

· a rbeidsbesluit 1936 wordt in plaats van "ar
tikel 1, sub 3 tot en met 8" gelezen: ,,artik el 
1, sub 3 tot en met 8 en sub 13". 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de u itvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaat st en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

H et Loo, den 12den M e i 1947. 

W ILHELMIN A. 
De Minister van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 30 M ei 1947). 

S. H 150 

19 Mei ,947. BESLUI T tot w1Jz1gmg van 
het Reglement op de maten, gewichten, 
meet- en weegwerktuigen 1939 (Staats
blad No. 664). 

Wij WILH ELMINA, e nz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Economische Zaken van 18 April 1947, No. 
30099 J.Z., Afdeling J uridische Zake n ; 

Gelet op artikel 6 van de IJkwet 1937 
(Staatsblad No. 627), zoals deze is gewijzigd 
b ij de wet van 23 November 1946 (Staats
blad No. G 328); 

De Raad van State gehoord (advies van 
6 Mei 1947, No. 20); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 13 Mei 1947, No. 38850 
J.Z., Afdeling J uridische Zaken ; 

Hebben goedgevonden e n verstaan: 
Art. 1. H et Reglement op de maten, ge

wichten, meet- e n weegwerktuigen 1939, zo
als dit is gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 
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17 December 1946 (Staatsblad No. G 365), 
wordt gewijzigd als volgt: 

In artikel 1 wordt onder het hoofd "C. 
Gewichten" de punt achter het gestelde on
der b vervangen door een komma-punt en 
wordt hierna een nieuw punt c opgenomen, 
luidende: 

,,c. de gewichten voor bijzond ere doel
einden.". 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van de tweede dag na die der dagte
kening van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

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

H et Loo, de 19de Mei 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

(Uitgeg. 6 Juni 1947.) 

s. H 151 
19 Mei 1947. BESLUIT tot wijziging van 

het IJktarievenbesluit 1946 (Staatsblad 
No. G 364). 

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

Economische Zaken van 18 April 1947, No. 
30099 J.Z., Afdeling Juridische Zaken; 

Gelet op artikel 19 van de IJkwet 1937 
(Staatsblad No. 627), zoals deze is gewijzi,gd 
bij de wet van 23 November 1946 (Staats
blad No. G 328) ; 

De Raad van State gehoord (advies van 
6 Mei 1947, No. 20); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 13 Mei 1947, No. 
38850 J.Z., Afdeling Juridische Zaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het IJktarievenbesluit 1946 wordt 

gewijzigd als volgt: 
In de tabel, behotende bij artikel 6, wordt 

onder het hoofd "Gewichten" na het punt "c. 
Metriekkaraatgewichten" opgenomen een 
nieuw punt d, luidende: 

d. Gewichten voor bijzondere 
doeleinden. 

Het keur- en het justeerloon zijn gelijk aan 
dat, verschuldigd voor de keuring en de 
justering van het naar zwaarte meest nabij
komende der gewichten voor gewone, onder
scheidenlijk voor fijne weging, naar gelang 
een nauwkeurigheid verlangd wordt gelijk 
aan, onderscheidenlijk groter dan die voor 
gewichten voor gewone weging". 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van de tweede dag na die der dagteke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

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

Het Loo, de 19e Mei 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Econ. Zaken, H UYSMANS. 

(Uitgeg. 6 Juni 1947). 

S. H 152 
21 Mei 1947. BESLUIT tot vaststelling 

van een algemene maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder 
a en d van de Mijnwet 1903 (Staatsblad 
1904, n° . 73), betreffende de electrische 
inrichtingen der mijnen (Electrotechnisch 
Mijnreglement 1947). 

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

Economische Zaken van 2 April 1947, n°. 
13540, Afdeling Mijnwezen; 

Gelet op artikel 9, eerste lid, onder a en 
d, van de Mijnwet 1903 (Staatsblad 1904, n°. 
73), zoals deze is gewijzigd laatstelijk bij de 
wet van 20 Juni 1938 (Staatsblad n°. 521); 

De Raad van State gehoord (advies van 
29 April 1947, n°. 24); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 12 Mei 1947, n°. 37652, 
Afdeling Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In dit 'besluit wordt verstaan on

der: electrische installatie voor lage span
ning: electrische installatie met een nom 
nale spanning van ten hoogste 500 volt tus
sen twee polen of phasen; 

electrische instatratie voor hoge spanning: 
electrische installatie met een nominale 
spanning van meer dan 500 volt tussen twee 
polen of phasen. 

2. Alle stukken, in dit besluit bedoeld, 
moeten te allen tijde op aanvrage, behalve 
aan de in artikel 7 van het Mijnreglement 
1939 genoemde ambtenaren, ter inzage wor
den verstrekt aan de toegevoegde Electro
technisch-Adviseur. 

3. De Inspecteur-Generaal der Mijnen is 
bevoegd, de bestuurders van de mijn ge
hoord, ter zake van het geven van nadere 
voorschriften, de onder- en bovengrondse 
werken in verband met de aard en de grootte 
van het ontploffingsgevaar in gevarenklas
sen in te delen. 

4. I. De Inspecteur-Generaal der Mijnen 
kan voor electrische machines, transforma
toren, schakel- en verdeelinrichtingen, toe
stellen en toebehoren van leidingen overleg
ging vorderen van een beproevingscertificaat, 
afg egeve n door een door hem erkende in
stelling. 

2. Een erkenning, als in het vorig lid 
bedoeld, kan door de Inspecteur-Ge neraal 
der Mijnen te allen tijde worden ingetrokken. 

5. De Inspecteur-Generaal der Mijnen is, 
indien gevaar bestaat voor het vrijkomen 
van grote hoeveelheden mijngas of kolenstof, 
bevoegd, de bestuurders van de mijn ge
hoord, het gebruik van electriciteit in de on
dergrondse werk en geheel of gedeeltelijk te 
verbieden of te beperken. 

6. Alvorens tot de aanleg, de uitbreiding 
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of de vernieuwing van belangrijke electri
sche installaties voor hoge spanning wordt 
overgegaan en, in die gevallen, waarin zulks 
door de Inspecteur-Generaal der Mijnen word 
verlangd, ook alvorens tot de aanleg, de uit
breiding of de vernieuwing van electrische 
installaties voor lage spanning wordt over
gegaan, moeten aan die Inspecteur-Generaal 
tijdig drie exemplaren van een duidelijke 
schematische voorstelling, volgens welke de 
installatie zal worden ingericht, worden 
overgelegd. 

7, Electrische installaties moeten zowel 
in het algemeen als in onderdelen zodanig 
zijn aangelegd, dat de mogelijkheid van het 
ontstaan van brand en ontploffing en van 
gevaarlijke stroomovergangen op of verwon
ding van personen, zowel bij het gebruik en de 
bediening als bij herstelJings-, onderhouds-, 
onderzoekings-, meet- en contrólewerkzaam
heden, zoveel mogelijk is uitgesloten. 

8. Electrische machines, transformato
ren, schakel- en verdeelinrichtingen, toestel
len, leidingen en toebehoren van leidingen 
moeten zodanig zijn samengesteld, ingericht, 
opgesteld, aangebracht, beschermd, aange
sloten en gebruikt, dat de mogelijkheid van 
het ontstaan van brand en ontploffing en 
van gevaarlijke stroomovergangen op of ver
wonding van personen, zowel bij het gebruik 
en de bediening als bij herstellings-, onder
houds-, onderzoekings-, meet- en contróle
werkzaamheden, zoveel mogelijk is uitge
sloten. 

9. Electrische machines, t ransformatoren, 
toestellen, leidingen en toebehoren van leidin
gen, welke zijn opgesteld, aangebracht of ge
bruikt op plaatsen, waar gevaar bestaat, dat 
een hoge omgevingstemperatuur kan ont
staan, moeten zodanig zijn samengesteld, dat 
hun temperatuur niet boven de hoogst toe
laatbare kan stijgen. 

10. Op plaatsen, waar de kans op me
chanische beschadiging groot is, moeten 
electrische machines, transformatoren, scha
kel- en verdeelinrichtingen, toestellen, lei
dingen en toebehoren van leidingen zodanig 
zijn beschermd, dat mechanische beschadi
ging zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

ll. Werkzaamheden bestaande uit het ge
bruik en de bediening, dan wel uit het aanleg
gen, uitbreiden, vernieuwen, wijzigen, herstel
len, onderhouden, onderzoeken, meten en con
troleren van electrische inrichtingen, moeten 
zodanig geschieden, dat de mogelijkheid van 
het ontstaan van brand en ontploffing en 
van gevaarlijke stroomovergang op of ver
wonding van personen zoveel mogelijk is 
uitgesloten. 

12. De Inspecteur-Generaal der Mijnen 
is bevoegd, de bestuurders van de mijn ge
hoord, betreffende de uitvoering van het 
bepaalde in de artikelen 7 tot en met II 
nadere voorschriften te geven. 

13. Met betrekking tot dit besluit en de 
ter uitvoering daarvan vastgestelde voor
schriften is het bepaalde in de hoofdstukken 
I , XV en XVIII van het Mijnreglement 1939 
(Staatsblad n°. 568) van toepassing. 

14. 1. Het besluit van de Secretaris
Generaal van het Departement van Water
staat van 16 Maart 1942 (Nederlandse 
Staatscourant 1942, n°. 104) tot vaststelling 
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van het Electrotechnisch Mijnreglement 
1942 wordt ingetrokken. 
· 2. Alle ingevolge het Mijnreglement 1906, 

(Staatsblad n°. 248) met betrekking tot de 
electrische inrichtingen der mijnen getroffen 
voorzieningen, alsmede die, getroffen inge
volge het Electrotechnisch Mijnreglement 
1939 (Staatsblad n°. 569) en het Electro
rechnisch Mijnreglement 1942, blijven voor 
zover zij niet met de bepalingen van dit be
sluit in strijd zijn, van kracht en worden 
geacht ingevolge dit besluit te zijn getroffen . 

15. 1. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder de titel "Electrotechnisch Mijnregle
ment 1947". 

2. Het treedt in werking met ingang van 
de tweede dag na die zijner afkondiging. 

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

Het Loo, den 215.,ten Mei 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. uan Econ. Zaken, HuYSMANS, 

(Uitgeg. 20 Juni 1947,) 
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22 M ei 1947. BESLUIT tot vaststelJing 
van een algemene maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 2, achtste 
lid, der Zeeongevallenwet 1919. 

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

Sociale Zaken van 21 Maart 1947, n°. 1298, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 2, achtste lid, de Zeeon
gevalJenwet 1919; 

De Raad van State gehoord (advies van 
22 April 1947, n°. 23); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 14 Mei 1947, n°. 1984, 
afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. 1. De in artikel 2, achtste Jid, der 

Zeeongevallenwet 1919 bedoelde genees- en 
heelkundige behandeling wordt, wanneer de 
getroffene aan boord van een schip is en 
niet in Nederland genees- en heelkundige 
behandeling kan ontvangen, verleend door 
een tot de bemanning van het schip beho
rende geneeskundjge. Kan de behandeling 
niet door een zodanige geneeskundige ver
leend worden, dan wordt zij, zo mogelijk, 
verleend door een in het verlenen van eerste 
hulp bij ongelukken geoefende opvarende. 

2. Indien de toestahd van de getroffene 
daartoe aanleiding geeft, wordt hij naar de 
eerstvolgende haven vervoerd om aldaar 
door een ter plaatse bevoegde geneeskun
dige te worden behandeld en aldaar tot zijn 
herstel, of, indien hij eerder kan worden 
vervoerd naar een bestemming, als bedoeld 
in het derde lid, tot het tijdstip, waarop dit 
vervoer plaats heeft, ter behandeling ach
tergelaten. 

3. Wordt de getroffene in het buitenland 
ter behandeling achtergelaten, dan heeft hij 
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te zijner keuze redht op vrij vervoer tot een 
haven in Nederland of tot een haven, welke 
degene, voor wiens rekening de genees- en 
heelkundige behandeling wordt verstrekt, 
met inachtneming van aJle omstandigheden, 
naar billijkheid zal bepalen. Onder het vrij 
vervoer zijn begrepen de kosten van onder
houd en nachtverblijf gedurende de reis. 

2. Wanneer de getroffene in Nederland 
de genees- en heelkundige behandeling kan 
ontvangen, wordt deze, of vergoeding daar
voor, verstrekt op de voet, waarop genees
en heelkundige behandeling of vergoeding 
daarvoor ingevolge de OngevaJlenwet 1921 
wordt verleend. 

3. Wanneer de getroffene in het buiten
land de genees- en heelkundige behandeling 
ontvangt, worden de kosten daarvan ver
goed met inachtneming van de ter zake gel
dende regelen ingevolge de Ongevallenwet 
1921 en de in het land, waar de behandeling 
wordt verleend, geldende tarieven. 

4. Wanneer de getroffene in Nederland 
de genees- en heelkundige behandeling ont
vangt, worden de door een geneeskundige 
voorgeschreven genees-, heel- en verband
middelen of vergoeding daarvoor verstrekt 
op de voet, waarop de genees-, heel- en ver
bandmiddelen of vergoeding daarvoor inge
volge de Ongevallenwet 1921 worden ver
leend. 

S. Wanneer de getroffene aan boord de 
genees- en heelkundige behandeling ont
vangt, worden de genees-, heel- en verband
middelen verstrekt, die door de behande
lende geneeskundige of degene, die de eerste 
hulp verleent, worden voorgeschreven. 

6. Wanneer de getroffene, die in het 
buitenland behandeld is, aldaar genees-, 
heel- en verbandmiddelen heeft ontvangen, 
worden de kosten daarvan vergoed met in
achtneming van de ter zake geldende rege
len ingevolge de Ongevallenwet 1921 en de 
in het land, waar de verstrekking heeft 
plaats gehad, geldende tarieven. 

7. Onder de kunstmiddelen, bedoeld in 
artikel 2, achtste lid, der ZeeongevaJlenwet 
1919, worden verstaan de kunstmiddelen, 
voorkomende op de door Onze Minister van 
Sociale Zaken ingevolge artikel 14, tweede 
lid, der Ongevallenwet 1921 vastgestelde 
lijst van kunstmiddelen. 

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

Het Loo, de 22ste Mei 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

( Uitgeg. 17 Juni 1947.) 
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22 Mei 1947. BESLUIT, houdende open
stelling van het grenskantoor Goirle o.m. 
als expeditie- en betalingskantoor. 

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

Financiën van 16 M ei 1947, no. 88, Afdeling 
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Invóerrechten; 
Gezien de artikelen 37, 38, 42, 43, 45, 63, 66 

en 75 der Algemene Wet van 26 Augustus 
1822 (Staatsblad No. 38), artikel 97 der wet 
van 20 Juni 1862 (Staatsblad no. 62) en 
artikel 35 de r wet van 20 Juli 1870 (Staats
blad no. 127) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Met afwijking in zoverre van Ons 
besluit van 16 Februari 1939 (Staatsblad no. 
480) wordt het grenskantoor Goirle voor het 
verkeer te lande opengesteld: 

a) als expeditiekantoor op de voet van 
artikel 3 7 en tevens als betalingskantoor op 
de voet van artikel 42 der voormelde Alge
mene Wet voor de invoer zowel van accijns
als accijnsvrije goederen; 

b) voor de uitvoer van alle goederen 
(met inbegrip van gedistilleerd en wijn), ook 
met afschrijving of teruggaaf van de accijns, 

c) voor de doorvoer. 
2. Dit besluit treedt in werking met in

gang van de dag na die zijner afkondiging. 
Onze Minister van Financiën is belast 

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

Het Loo, de 2ste Mei 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 13 Juni 1947). 
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24 M ei 1947. WET houdende een voorloo
pige regeling ter voorziening in den nood 
van ouden van dagen (Noodwet Ouder
domsvoorziening). 

Bijl. Hand. II 46/47, 362; 
Hand. II 46/47, bladz. 1351- 1400, 141~ 

1412; 
Bijl. Hand. 1 46/47, 362; 
Hand. I 46/47, bladz. 750-765. 

Wij WILHELMINA,enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is een voorloopige rege
ling te treffen ter voorziening in den nood 
van ouden van dagen in afwachting van de 
totstandkoming eener definitieve voorzie
ning door middel van verplichte verzekering; 

Zoo is het,datWij,denRaad vanState,enz. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 
Art . 1. In deze wet wordt verstaan onder: 
Onze Minister: Onze Minister van Sociale 

Zaken; 
Raad van Arbeid : de ingevolge artikel 25 

der Invaliditeitswet bevoegde Raad van Ar
beid; 

Ouderdomsuitkeering: de in artikel 4, eer
ste lid, bedoelde ouderdomsuitkeering. 

2. Voor de toepassing van deze wet wor
den van tafel en bed gescheiden echtgenoo
ten als ongehuwd aangemerkt. 

S. 1. Voor de toepassing van deze wet 
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worden de gemeenten onderscheiden in vijf 
klassen. Bij of krachtens algemeenen maat
regel van bestuur wordt de indeeling der ge
meenten in een dier klassen nader geregeld. 

2. Degenen, die in het Centraal Bevol
kingsregister zijn opgenomen, worden voor de 
toepassing van deze wet geacht hun woon
plaats te hebben in de gemeente 's-Graven
hage. 

§ 2. Van de ouderdomsuitkeering. 
4. 1. Aan den mannelijken, alsmede aan 

de ongehuwde vrouwelijke Nederl'.'nder, die 
den leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, wordt 
op aanvraag een ouderdomsuitkeering ver
strekt indjen de betrokkene naar het oordeel 
van den Raad van Arbeid overeenkomstig 
de bepalingen dezer wet daarvoor in aanmer
king komt. Het bepaalde in ~en vorigen v_ol
zin vindt uitsluitend toepassing ten aanzien 
van personen, die bij het in we~_king t~eden 
van dit artikel 6~ jaar of ouder zijn of binnen 
drie jaren daarna 65 jaar worden. 

2. Bij algemeenen maatregel van bes°:'ur 
kan worden bepaald, dat v oor de toepassing 
van het voorgaande lid met-Nederlanders 
met Nederlanders worden gelijkgesteld. 

5. Voor een ouderdomsuitkeering komt 
niet in aanmerking: . . .. 

a. degene, die niet binnen het R1~k z~jn 
woonplaats heeft, alsmede degi:ne, die met 
gedurende een tijdvak van ten minste zes aan 
den dag v an indiening de r in artikel 4, eerste 
lid bedoelde aanvraag onmiddellijk vooraf
gaande jaren onafgebroken binnen het Rijk, 
Neder/andsch-Indië. Suriname of Curaçao 
zijn woonplaats heeft gehad;_ degene, .. die 
tengevolge van oorlogsomstand1gheden __ !"jde
lijk buiten het Rijk, Nederlandsch-Indze, Su
riname of Curaçao heeft vertoefd, wor_dt voor 
de toepassing van de voorgaande zinsnede 
nochtans geacht gedurende dien tijd binnen 
een dier gebiedsdeelen zijn woonplaats te 
hebben gehad; . 

b. degene, die door het uitoef~~en van 
zijn ne ring, ambacht. of ander bednj[ o f be
roep als zelfstandige dan. w~l an~erszms door 
het verrichten van arbeid m zijn levenson
derhoud voorziet; 

c. degene, wiens jaarlijksch inkomen be
draagt of overschrijdt het in onderstaand_~ 
tabel voor de groep van personen, waartoe hij 
behoort, genoemde bedrag. Als jaarlijksch in
komen van een gehuwden man wordt voor de 
toepassing van deze wet aangemerkt het to
taal van de jaarlijksche inkomens van hem
zelf en van zijn echtgenoote; 

Gemeenteklasse, 
bedoeld in 
artikel 3, 

Klasse I 
Klasse II". 
Klasse III 
Klasse IV 
Xlasse V 

Jaarlijks inkomen 
in guldens. 

Onge- 1 
huwden. 

875.-
825.-
775.-
725.-
675.-

Gehuwde 
mannen. 

1375.-
1300.-
1225.
u50.-
1075.-
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d. degene, die, hoewel tot arbeid in staat, 
heeft nagelaten v66r het bereiken van den 
65-jarigen lee ftijd regelmatig in de behoef
ten van zich en zijn gezin te voorzien. 

6. 1. De ouderdomsuitkeering voor een 
gehuwden man bedraagt, indien hij zijn 
woonplaats heeft 

a. in een gemeente d er eerste klasse, 936 
gulden per jaar; 

b. in een gemeente der tweede klasse, 900 
gulden per jaar; 

c. in een gemeente der derde klasse, 864 
gulden per jaar; 

d. in een gemeente der vierde klasse, 828 
gulden per jaar; 

e. in een gemeente der vijfde klasse, 792 
gulden per jaar; 

2. De ouderdomsuitkeering voor een on
gehuwde bedraagt, indien ruj zijn woonplaats 
heeft 

a. in een gemeente der eerste klasse, 528 
gulden per jaar; 

b. in een gemeente de r tweede klasse, 504 
gulden per jaar; 

c. in een gemeente der derde klasse, 480 
gulden per jaar; 

d. in een gemeente der vierde klasse 456 
gulden per jaa r; 

e. in een gemeente der vijfde klasse, 432 
gulden per jaar. 

3. Op het bedrag der ouderdomsuitkee
ring, bedoeld in het eerste en tweede lid, 
wordt in mindering gebracht de helft van het 
bedrag van het jaarlijksch inkomen van den 
belanghebbende, tenzij diens jaarlijksch in
komen niet m eer dan f 50 bedraagt. 
Voor de berekening van de helft van 
het jaarlijksch inkomen, bedoeld in den vori
gen volzin, wordt dat inkomen naar bcme
den afgerond tot f 50 of een veelvoud daar
van. 

4. Bedraagt na de vermindering, bedoeld 
in het vorige lid, de som van de ouderdoms
uitkeering en het jaarlijksch inkomen van 
den belanghebbende meer dan het bedrag 
van het jaarlijksch inkomen, in artikel 5, on
der c, aangegeven voor de groep van per
sonen, ,waartoe de belanghebbende behoort, 
dan wordt de ouderdomsuitkeering met dat 
meerdere verminderd, met dien verstande 
evenwel, dat zij tenminste 24 gulden per jaar 
bedraaltt 

5. De ouderdomsuitkeering wordt na de 
vermindering, bedoeld in het de rde en vierde 
Jid, naar boven afgerond tot een veelvoud 
van 1:1 gulden. 

7, Door Onzen Minister worden voor
schriften gegeven omtrent de bepaling van 
het bedrag van het jaarlijksch inkomen, be
doeld in artikel 5, onder c, en artikel _6. Bij 
die voorschriften wordt bepaald. dat u,tkee 
ringen tot onderhoud ingevolge de bepalin
gen van de derde afdeeling van den vijftien
den titel van het eerste boek van het Bur
gerlijk Wetboek a lsmede bijdragen van ker
kelijke of particuliere instellingen van wel
dadigheid niet als inkomsten worden aange
merkt. 
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8. De aanvraag om ouderdomsuitkeering 1 

of verhooging dier uitkeering wordt inge
d iend bij den Raad van Arbeid. De aanvraag 
geschiedt op een formulier, waarvan het mo
del door het bestuur der Rijksverzekerings
bank wordt vastgesteld. 

9. Omtrent de juistheid van de op het 
aanvraagformulier, bedoeld in artikel 8, ver
melde gegevens wint de Raad van Arbeid 
het gevoelen in van de in artikel 25 bedoelde 
Commissie van Onderzoek. 

10. 1. De ouderdomsuitkeering gaat in 
op den eersten dag der kalendermaand, waar_ 
in de dag gelegen is, waarop de aanvrager 
ingevolge het bij of krachtens deze wet be
paalde daarvoor in aanmerking komt. Zij 
kan evenwel niet vroeger ingaan . dan een 
maand vóór den eersten dag der kalender
maand, waarin de aanvraag bij den Raad van 
Arbeid werd ingediend. 

2. In afwijking van het bepaalde in den 
eersten volzin van het eerste lid gaat de ou

<lerdomsuitkeering van de weduwe, wier echt
genoot in het genot van ouderdomsuitkeering 
was, niet eerder in dan op den eersten dag 
der zesde kalendermaand, volgende op die, 
waarin haar echtgenoot is overleden. 

11. 1. De ouderdomsuitkeering wordt 
vastgesteld en toegekend door den Raad vari 
Arbeid. 

2. De ouderdomsuitkeering kan door den 
Raad van Arbeid worden ingetrokken of her
zien, wanneer degene, aan wien zij is toege
kend, ingevolge het bij of krachtens deze wet 
bepaalde daarvoor niet meer in aanmerking 
komt, onderscheidenlijk voor een hoogere of 
lagere uitkeering in aanmerking komt. 

-~· Het bestuur der Rijksverzekerings
bank is bevoegd de ouderdomsuitkeering, 
1:oegekend aan een persoon, die gerechtigd is 
een rente ingevolge de Invaliditeitswet, de 
Ouderdomswet 1919, de Ongevallenwet 1921 
of de Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1 922, te herzien, indien dat bestuur uit voor
handen gegevens blijkt, dat de ouderdoms
uitkeering herziening behoeft. De beslissing 
van het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
treedt alsdan in de plaats van de beslissing 
van den Raad van Arbeid. Het bestuur de r 
Rijksverzekeringsbank doet van die herzie
ning terstond mededeeling aan den Raad 
van Arbeid. 

4. De intrekking of herziening der ouder
domsuitkeering gaat in op den eersten dag 
<Ier kalendermaand, volgende op die, waar
in de dag der dagteekening van de in het 
vijfde lid bedoelde mededeeling is gelegen. 
In afwijking van het bepaalde in den vorigen 
volzin heeft intrekking of herziening van de 
aan een gehuwden man toegekende ouder
domsuitkeering op grond van het overlijden 
zijner echtgenoote niet eerder plaats dan m et 
ingang van den eersten dag der zesde kalen
dermaand, volgende op die, waarin het over_ 
1ijden plaats vond. In de door Onzen Minis
ter aan te wijzen gevallen kan de intrekking 
o f de herziening op een vroeger tijdstip in
:gaan. 
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5. Van de toekenning, weigering, herzie
ning of intrekking der ouderdomsuitkeering 
wordt aan den belanghebbende schriftelijk 
mededeeling gedaan. 

6. Ter uitvoering van het bepaalde in dit 
artikel kunnen door Onzen Minister nadere 
voorschriften worden gegeven. 

12. x. De Raad van Arbeid is bevoegd 
een ouderdomsuitkeering te weigeren of een 
toegekende ouderdomsuitkeering met terug
werkende kracht te herzien of in te trekken, 
indien de belanghebbende ter verkrijging dier 
uitkering een onjuiste opgave heeft gedaan 
of de verplichting, bedoeld in artikel 23, niet 
is nagekomen. 

2. Aan dengene, die kennelijk met het 
oogmerk om in aanmerking te komen voor 
ouderdomsuitkeering of verhooging dier uit.. 
keering zijn vermogen een vermindering doet 
ondergaan of van hem toekomende inkom
sten afstand doet, wordt ouderdomsuitkeering 
of verhooging dier uitkeering geweigerd. 

3. Bij weigering of intrekking, als be
doeld in dit artikel, kan worden bepaald, dat 
een nieuwe aanvraag om uitkeering, gedaan 
binnen een door den Raad van Arbeid te be
palen tijdvak na den dag der dagteekening 
van de weigering of intrekking, enkel op dien 
grond niet ontvankelijk kan worden ver
klaard. Het tijdvak, bedoeld in den vorigen 
volzin, kan op ten hoogste vijf jaren worden 
bepaald. 

13. 1. Het bedrag der ouderdomsuit-
keering wordt betaalbaar gesteld door het be
stuur der Rijksverzekeringsbank of, met 
machtiging van dat bestuur, door den Raad 
van Arbeid. De betaling geschiedt maan
delijks. 

2. Wanneer degene, aan wien ouderdoms
uitkeering is toegekend, een ander mach
tigt om de uitkeering in ontvangst te ne
men, wordt daaraan gevolg gegeven met in
gang van een maandelijksche betaling. In
trekking eener machtiging is slechts moge
lijk met ingang van een maandelijksche be
taling. 

14. 1. Wanneer de echtgenooten niet 
duurzaam samenleven, kan het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank of, indien de Raad 
van Arbeid de ouderdomsuitkeering betaal
baar stelt, de Raad van Arbeid de aan den 
man toegekende ouderdomsuitkeering voor 
ten hoogste de helft betaalbaar stellen aan 
de vrouw. 

2. Wanneer aan ieder van hen, die in 
concubinaat leven, een ouderdomsuitkeering 
is toegekend, wordt aan beiden tezamen geen 
hooge re uitkeering verstrekt dan z ij zouden 
hebben ontvangen, indien zij gehuwd waren. 
Elk der uitkeeringen ondergaat daartoe zoo 
noodig een evenredige vermindering. 

15. Indien degene, aan wien ouderdoms
uitkeering is toegekend, en/of diens echtge
noote in een gesticht of door of vanwege een 
instelling van weldadigheid, door het open
baar gezag erkend, worden, onderscheiden
lijk wordt verzorgd of verpleegd en de kosten 
van verzorging of verpleging geheel of ge-

13 
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deeltelijk ten laste komen van een openbaar 
lichaam of een instelling van weldadigheid 
als vorenbedoeld, kan op verzoek van het 
desbetreffende orgaan de ouderdomsuitkee
ring over volle kalendermaanden, gelegen 
binnen den duur van de verzorging of de ver
p leging, voor zoover die over die maanden 
nog niet is uitbetaald, aan het desbetreffende 
orgaan worden uitbetaald, met dien verstan
de evenwel, dat: 

a. aan dat orgaan in elk geval niet meer 
wordt uitbetaald dan de te zijnen laste ko
mende kosten van verzorging of verpleging 
bedragen; 

b. indien de belanghebbende gehuwd is 
en 6f alleen hij óf alleen zijn echtgenoote een 
verzorging of verpleging . als vorenbedoeld 
geniet, aan dat orgaan slechts een derde ge
deelte der ouderdomsuitkeering wordt uitbe
taald. 

16. 1. Wanneer degene, aan wien ouder
domsuitkeering is toegekend, misbruik van 
drank pleegt te maken, alsmede wanneer het 
gezien diens maatschappelijke gedragingen en 
levenswiize redelijkerwijze te verwachten is, 
dat hij de hem toegekende uitkeering zal 
misbruiken, kan de Raad van Arbeid de ou
derdomsuitkeering intrekken. 

2. Indien in een geval, als bedoeld in het 
vorige lid; geen termen bestaan tot intrek
king der ouderdomsuitkeering, kan het be
stuur der Rijksverzekeringsbank of, indien de 
Raad van Arbeid de ouderdomsuitkeering 
betaalbaar stelt, de Raad van Arbeid de uit
keering ten behoeve van dengene, aan wien 
zij is toegekend, betaalbaar stellen aan een 
door genoemd bestuur onderscheidenlijk den 
Raad van Arbeid aan te wijzen persoon of 
instelling. . · 

17. 1. Na het overlijden van den gehuw
den man wordt de hem toegekende ouder
domsuitkeering tot en met den laatsten dag 
der vijfde kalenderi;naand, volgende op die, 
waarin het overlijden plaats vond, aan diens 
echtgenoote uitbetaald. Na het overlijden 
van een ongehuwde wordt de aan dezen toe
gekende ouderdomsuitkeering tot en met den 
laatsten dag der kalendermaand, waarin het 
overlijden plaats vond, uitbetaald aan den 
persoon of de personen, die daarvoor naar 
het oordeel van het bestuur der Rijksverze
keringsbank of van den Raad van Arbeid, 
indien de ze de ouderdomsuitkeering betaal
baar heeft gesteld, op billijkheidsgronden in 
aanmerking komt, onderscheidenlijk komen, 
mits deze daartoe binnen drie maanden na 
het overlijden een verzoek bij dat bestuur of 
b ij d en Raad van Arbeid heeft, onderschei
denlijk hebben ingediend. 

2. Voor zoover in verband met het be
paalde in artikel 15 de uitkeering niet werd 
uitgekeerd aan dengene, aan wien zij was 
toegekend, wordt zij in afwijking van het in 
het 1e lid bepaalde tot en met den laatsten 
dag der kalendermaand, waarin het overlij
den plaats vond, uitbetaald aan het in ar
t ikel 15 bedoelde belanghebbende orgaan. 

18. 1. Aan dengene, die is veroordeeld 
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tot gevangenisstraf van drie maanden , tot 
hechtenis van drie maanden, tot plaatsing in 
een Rijkswerkinrichting of tot eenige zwaa r_ 
dere straf, wordt over volle kalendermaan
den, gelegen binnen den tijd, dat hij zijn straf 
ondergaat of zich door de vlucht aan de ten
uitvoerlegging van het vonnis onttrekt, de 
ouderdomsuitkeering niet uitbetaald. Even
eens wordt de ouderdomsuitkeering niet uit. 
betaald aan dengene, die op grond van eeu 
uitspraak van een tribunaal is geïnterneerd 
of ingevolge het bepaalde in het Besluit po
litieke delinquenten 1945 in bewaring is ge
steld. 

2. Het bestuur der Rijksverzekerings
bank of de Raad van Aibeid, indien deze de 
ouderdomsuitkeering betaalbaar heeft ge
steld, is bevoegd over de ouderdomsuitkee
ring, welke op grond van het bepaalde in het 
eerste lid niet is uitbetaald, geheel of gedeel
telijk te beschikken ten behoeve van de echt
genoote van den betrokkene. 

19. De termijnen van een ouderdomsuit
k eering, welke niet zijn ingevorderd binnen 
een jaar na afloop van de kalendermaand, 
waarin zij voor het eerst betaalbaar waren, 
worden niet meer uitbetaald. 

20, 1. De ouderdomsuitkeering is: 
a. onvervreemdbaar; 
b. niet vatbaar voor verpanding of be

leening; 
c. niet vatbaar voor executoriaal of con

servatoir beslag noch voor faillissementsbe
beslag. 

2. Volmacht tot ontvangst der ouder
derdomsuitkeering, onder welken vorm of 
welke benaming ook verleend, is steeds her
roepelijk. 

3. Elk beding, strijdig met eenige bepa
ling van dit artikel, is nietig. 

21. 1. Behoudens het bepaalde in het 
volgende lid zijn de eenmaal uitbetaalde ter
mijnen eener ouderdomsuitkeering niet vat
baar voor terugvordering. 

2. Indien de ouderdomsuitkeering inge
volge het bepaalde in artikel 12, eerste lid, 
met terugwerkende kracht is herzien of in
getrokken, wordt het te veel genotene terug
gevorderd of op latere uitkeeringen in min
dering gebracht. Het te veel genotene kan 
bovendien in afwijking van het d ienaangaan
de bepaalde in de Invaliditeitswet, de Ou
derdomswet 1919. de Ongevallenwet 1921 en 
de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 
op rente n en uitkeeringen ingevolge die wet
ten verhaald worden. 

22. 1. De Raad van Arbeid is bevoegd, 
zoo dikwijls hij zulks noodig oordeel t, te doen 
onderzoeken, of de feiten en omstandighe
den, welke tot het toekennen der ouderdoms
ui tkeering hebben geleid, wijziging hebben 
ondergaan. 

2. I ndien degene, aan wien ouderdoms
uitkeedng is toegekend, weigert de hem door 
of vanwege den Raad van Arbeid o f de C om
missie van O nderzoek, bedoeld in artikel 25, 
gestelde v ragen te beantwoorden, is de Raad 
van Aibeid bevoegd de ouderdomsuitkeering 
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in te trekken. 
23. Degene, die in het genot is van ouder. 

domsuitkeering, is verplicht binnen veertien 
dagen aan den Raad van Arbeid schriftelijk 
mededeeling te doen van elke verandering 
van feiten en omstandigheden, welke tot in
trekking of vermindering der uitkeering aan. 
leiding kan geven. 

24. Een ieder is verplicht de door het be
stuur der Rijksverzekeringsbank, den Raad 
van Arbeid of de Commissie van Onderzoek, 
bedoeld in artikel 25, ten behoeve van de 
uitvoering dezer wet van hem verlangde in
lic htingen, desverlangd schriftelijk, binnen 
een hem gestelden termijn te verstrekken. 

§ 3. V atl de Commissies van Onderzoek. 

25. 1. In elke gemeente wordt een Com. 
m1ss1e van Onderzoek ingesteld, welke tot 
taak heeft den Raad van Arbeid van advies 
t e dienen ten aanzien van de toekenning, 
weigering, herziening of intrekking van ou
d e rdomsuitkeering. 

2. Onze Ministers van Sociale Zaken en 
van Binnenlandsche Zaken kunnen bepalen, 
dat voor twee- of m eer gemeenten tezamen 
een Commissie van Onderzoek wordt inge
s teld, dat in een gemeente twee of meer Com
missies van Onderzoek worden ingesteld, als
mede dat een Commissie van Onderzoek 
wordt ingesteld voor een bepaalde groep der 
bevolking. . 

3. In de gevallen, dat voor twee of meer 
gemeenten tezamen een Commissie van On
derzoek wordt in~esteld dan wel dat een 
Commissie van Onderzoek wordt ingest eld 
voor een bepaalde groep der bevolking, wij
zen Onzen in het tweede lid genoemde Mi
nisters de gemeente aan, in welke de Com
missie haar zetel heeft. 

4. De Voorzitter en de leden van de Com
missie van Onderzoek worden benoemd en 
ontslagen door Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente, in welke de Commissie haar 
zetel heeft. 

5. Onze in het tweede lid genoemde Mi
nisters geven nadere voorschriften omtrent 
de samenstelling, de taak en d e bevoegdheid 
van d e Commissie van Onderzoek. 

26. 1. De kosten van de Commissies van 
Onderzoek, bedoeld in het vorige artikel, ko. 
men ten laste van het Rijk. 

2. Door Onzen Minister worden ter uit
voering van d it - artikel nadere regelen ge
steld. 

§ 4. Strafbepalingen. 

27. H ij die bij de uitvoering van deze wet 
of van de krachtens deze wet gegeven voor
schriften opzettel ijk onjuiste inlichting~n 
verstrekt, wordt gestraft met gevangerus. 
straf van ten hoogste vier jaren en geldboete 
van "ten hoogste vier duizend gulden of een 
van deze straffen. 

28. Hij die niet voldoet aan een d er ver
plichtingen, bedoeld in de artikele n 23 en 24, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
zes maanden o f geldboete van ten hoogste 
duizend gulden. 
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29. Het feit, strafbaar gesteld in artikel 
27, wordt a ls misdrijf beschouwd; het feit, 
strafbaar gesteld in artikel 28, wordt als 
overtreding beschouwd. 

30. Met het opsporen van de bij deze wet 
strafbaar gestelde feiten zijn behalve de bij 
het Wetboek van Strafvordering aangewe
zen personen belast de ambtenaren van 
Rijks. en gemeentepolitie, alsmede d e voor
zitters van de Raden van Arbeid en de amb
tenaren en beambte n, werkzaam aan een 
Raad van Arbeid. 

§ 5. Slotbepalingen. 

31. 1. Het toezicht op de uitvoering de. 
zer wet door de Raden van Arbeid berust bij 
het bestuur der Rijksverzekeringsbank. D e 
artikelen 65, 66, 67, 68 en 69 van de Wet op 
de Rijksverzek eringsbank en de Rade n v. Ar
b eid, Staatsblad 1933, No. 598, vinden daar
bij overeenkomstige toepassing. 

2. Indien de Raad van Arbeid n aar het 
oordeel van het bestuur der Rijksverzeke
ringsbank kennelijk in strijd met de bepal in. 
gen van deze wet of de ter uitvoering van 
deze wet gegeven voorschriften een ouder
domsuitkeering heeft geweigerd, ingetrokken 
of op een te laag bedrag v astgesteld, k an dat 
bestuur a mbtshalve of op verzoek van den 
belanghebbende de beslissing van den Raad 
van Arbeid herzien. D e beslissing van het be. 
stuur der Rijksve rzekeringsbank treedt als
dan in de p laats van die van den Raad van 
Arbeid. 

32. Aan d engene, die in het genot is van 
ouderdomsuitkeering, alsmede aan diens 
echtgenoote wordt de in het b esluit van de 
Secretarissen-Generaal van de D epartemen. 
ten van Sociale Zaken en van Financiën 
van 9 Juli 1941, Staatsblad No. S. 803, be
doelde bijzondere toesla g s lechts verstrekt, 
indien en voor zoover die toeslag het bedrag 
der ouderdomsuitkeering overtreft. 

33. 1. Openbare l ichamen zijn verplicht 
aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
en de Raden van Arbeid ten behoeve van de 
uitvoering dezer wet kosteloos inlichtingen 
te doen verstrekken. 

2. Alle ambtenaren, tot afgifte van uit
treksels uit registers van den burgerlijken 
stand bevoegd, zijn verplicht aan het bestuur 
d er Rijksverzekeringsbank en d e Raden van 
Arbeid de door hen gevraagde uittreksels uit 
die registers kosteloos toe te zenden. 

34. D e ouderdomsuitkeering blijft buiten 
aanmerking voor de beoordeeling van de aan. 
spraak op pensioenen, renten of uitkeeringen, 
toegekend krachtens een bijzondere pensioen . 
regeling, ook a l is bij die regeling het tegen
deel bepaald. 

35. 1. D e krach tens deze wet toegeken
de ouderdomsuitkeeringen en d e aan de uit
voering dezer wet v erbonden a dministratie
ko~ten komen ten laste van het Rijk. 

2 • Het R ijk schiet aan de Rijksve rzeke
ringsbank gelden voor ter financiering ~an de 
door haar ingevolge deze wet te verrichten 
betalingen. 
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3. Door Onzen Minister worden ter uit
voering van dit artikel nadere regelen gesteld. 

36. H etgeen nog ter voorbereiding van 
het inwerking treden van deze wet en tot 
hare u itvoering noodig is, wordt bij alge
meenen maatregel van bestuur geregeld. . 

37. Deze wet kan worden aangehaald on
der den titel: ,.Noodwet Ouderdomsvoorzie
ning". 

38. D eze wet treedt in werking op een 
door Ons te bepalen tijdstip, dat voor ver
schillende artikelen verschillend kan worden 
gesteld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

Mei 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

De Min. v. Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Minister van.Binn. Zaken, B EEL. 

(Uitgeg. 3z Mei I?47). 

s; H 156 

a4 Mei 1947. WET tot opening van demo
gelijkheid van voorloopige maatregelen 
terzake van overtreding van prijsvoor
schriften. 

Bijl. Hand. II 46/47, 3o8; 
Hand. II 46/47, bladz. zo74-zo76; 
Bijl. Hand. I 46/47, 308; 
Hand. I 46/47, bladz. 750. 

Wij WILHELMINA,enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de mogelijkheid van 
voorloopige maatregelen ter zake van over
treding van prijsvoorschriften te openen; 

Zoo is het,datWij,denRaad vanState,enz. 
Art. 1. 1. Indien tegen dengene, die van 

overtreding van een prijsvoorschrift, ver
dacht wordt, ernstige bezwaren bestaan en 
tevens de belangen, welke door het vermoe
delijk overtreden voorschrift worden be
schermd, een onmiddellijk ingrijpen ver
cischen, kan de politierechter, bedoeld in 
artikel s van het Besluit berechting economi
sche delicten (Staatsblad No. E 135) op vor
dering van den Officier van Justitie, vóór of 
tijdens de behandeling ter terechtzitting als 
voorloopigen maatregel: 

a. sluiting der zaak en stillegging van de 
bedrijfsmiddelen van den verdachte bevelen; 

b. den verdachte verbieden een bepaald 
beroep uit te oefenen. 

2. De maatregelen, bedoeld in het voor
gaande lid. worden niet genomen dan nadat 
de verdachte is gehoord, althans behoorlijk 
opgeroepen. De verdachte kan zich bij het 
verhoor door zijn raadsman doen bijstaan. 

3. De maatregelen zijn terstond van 
kracht en gelden voor onbepaalden tijd; zij 
blijven van kracht totdat zij door den po
litierechter of het gerechtshof, waarvoor de 
zaak wordt vervolgd of het laatst in feitelij
ken aanleg werd vervolgd, zijn opgeheven 
dan wel totdat in de zaak, waarin zij zijn 
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opgelegd, onherroepelijk is beslis t . D e maat
regel, bedoeld in het eerste lid onder a, v er
liest zijn kracht bovendien door verloop van 
zes maanden na den dag, waarop hij is ge
nomen. 

2. 1. Indien de zaak eindigt hetzij zon
der oplegging van straf of maatregel , hetzij 
met oplegging van een zoodanige straf of 
maatregel, dat de opgelegde voorloopige 
maatregel als onevenredig hard moet worden 
beschouwd, kan de rechter, op verzoek van 
den gewezen verdachte of van zijn erfgena
men, hem of zijn erfgenamen een geldelijke 
tegemoetkoming ten laste van den Staat toe
kennen voor de schade, welke hij ten ge
volge van den opgelegden voorloopigen maat
regel werkelijk heeft geleden. Tot deze toe
kenning is bevoegd de politierechter of het 
gerechtshof, waarvoor de zaak tijdens de be
eindiging daarvan werd vervolgd of anders 
het laatst werd vervolgd. 

2 . D e artikelen 89, tweede en derde lid, 
en 90-93 van het Wetboek van Strafvorde
ring vinden overeenkomstige toepassing. 

3. 1. Hij die opzettelijk inbreuk maakt 
op een maatregel, als bedoeld in artikel I, of 
dezen ontduikt, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste een jaar en geld
boete van ten hoogste vijf en twintig duizend 
gulden of met één van deze straffen. 

2. Het feit wordt beschouwd als een mis
drijf. 

3. Van het feit wordt kennis genom en 
door den politierechter, bedoeld in artikel s 
van het Besluit berechting economische de
licten. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien van hare be
kendmaking in het Staatsblad. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

Mei 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Justitie, J. H. v. MAARSEVEEN. 

De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

De Min. van L., v. en v., s. L. MANSHOLT. 

(Uitg.eg. 10 Juni 19;17). 

s. JI 157 
:z Mei 1947. WET tot verklaring van het 

algemeen nut der onteigening van per
ceele n, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten in de gemeente Ridder
kerk noodig voor en ten behoeve van den 
aanleg eener nieuwe algemeene begraaf
plaats. 

Bijl. Hand. II 46/47, 430; 
Hand. II 46/47, bladz. 1518; 
Bijl. Hand. I 46/47, 430; 
Hand. I 46/47. bladz. 750. 

Wij WILHELMINA,enz .... doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het in het publiek belang der gemeente 
Ridderkerk, noodig is, dat de beschikking 
verkregen wordt over een terrein voor den 



197 

aanleg eener nieuwe algemeene begraafplaats 
in die gemeente, en dat de Onteigeningswet 
behoort te worden toegepast; 

Zoo is het,datWij,denRaad vanState,enz. 
Art. 1. Wij verklaren, dat het algemeen 

nut de onteigening vordert, ten name van de 
gemeente Ridderkerk, van perceelen, erf
dienstbaarheden en andere zakelijke rechten 
in die gemeente, noodig voor en ten behoe
ve van den aanleg eener nieuwe algemeene 
begraafplaats. 

2. Deze wet vervalt, voor zooveel de ont
eigening van hetgeen niet in der minne is ver
kregen, bij den rechter niet is aangevraagd 
binnen één jaar na de dagteekening van de 
Nederlandsche Staatscourant, waarin Ons be
sluit, bedoeld in artikel 14 der Onteigenings
wet, is openbaar gemaakt. 

Die termijn kan door Ons bij een in de 
Nederlandsche Staatscourant te plaatsen be
sluit met ten hoogste zes maanden worden 
verlengd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

Mei 1947 . . 
WILHELMINA. 

De Minister van Binn. Zaken, BEEL. 

(Uitgeg, 10 Juni 1947). 

S. H 158 

24 Mei 1947. BESLUIT, houdende nadere 
vaststelling van het percentage der 
loodsgelden. 

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

Marine van 21 Mei 1947, Afdeling Loodswe
zen, enz., No. 36765; 

Gelet op artikel 4 der Wet van 16 M ei 
1934 (Stbl. No. 255) tot nadere wijziging van 
de wet van 20 Augustus 1859 (Stbl. No. 93) 
houdende bepalingen op de loodsdienst voor 
zeeschepen, zoals dit artikel wordt gelezen 
ingevolge de Wet van 10 October 1935 (Stbl. 
No. 601); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 15 Juni 1947: 
1°. in te trekken Ons besluit van 15 De

cember 1936 (Stbl. No. 587); 
2 °. te bepalen, dat het percentage der 

loodsgelden, zoals deze zijn vastgesteld in de 
tarieven litt. B, C, D en E behorende bij de 
Wet van 20 Augustus 1859 (Stbl. No. 93) en 
in het tarief litt. A, behorende bij de Wet 
van 6 April 1875 (Stbl. No. 62) wederom 
wordt vastgesteld op honderd (100). 

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

Het Loo, de 24ste Mei 1947. 
WILHELMINA. 

De Minister van Marine, 
J. J. A. S CHAGEN VAN LEEUWEN. 

(Uitgeg. 13 Juni 1947). 
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24 Mei 1947. BESLUIT, houdende w1Jz1-
ging van het Koninklijk besluit van 21 
September 1928 (Staatsblad No. 380), 
tot vaststelling van de algemene maat
regel van bestuur als bedoeld in artikel 
4, re en 4e lid, der Loterijwet 1905. 

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

Justitie van 20 Februari 1947, 2e Afdeling 
A., No. 1528; 

Gelet op artikel 4, lid 1 en lid 4 van de 
Loterijwet 1905, zoals dat arti!<el luidt inge
volge de wet van 23 Juni 1925 (Staatsblad 
No. 242); 

D e Raad van State gehoord (advies van 
1 April 1947, No. 18); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 16 Mei 1947, 2e Afde
ling A., No. 1750; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel. 
In Ons besluit van 21 September 1928 

(Staatsblad No. 380) tot vaststelling van de 
algemene maatregel van bestuur als bedoeld 
in artikel 4, 1 e en 4e lid, der Loterijwet 
1905, zoals dat artikel luidt ingevolge de wet 
van 23 Juni 1925 (Staatsblad No. 242), wor
den de volgende wijzigingen gebracht: 

A. 
In de aanhef van artikel I wordt tussen de 

woorden "moeten" en "de" ingelast: ", be
houdens het bepaalde in artikel Ia,". 

B. 
Tussen artikel I en artikel II wordt inge

last een artikel Ia, luidende als volgt: 
" Art. Ia. T en aanzien van loterijen, als 

bedoeld in artikel 3 van de Loterijwet 1905, 
voor zover de prijzen en premiën gezamen
lijk een grotere waarde hebben dan van één
honderd gulden, kan Onze Minister van 
Justitie op een daartoe strekkend verzoek, 
eventueel onder door hem te stellen voor
waarden, afwijking toestaan van het bepaal
de in het voorgaande artikel onder 3° en 4°." 

C. 
In artikel II, onder C, wordt in plaats van 

,,een bedrag van zestig duizend gulden" ~e
lezen: ,,een bedrag van éénhonderd en twin
tig duizend gulden". 

Onze Minister van Justitie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staat5blad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Het Loo, de 24ste Mei 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Justitie, J. H. v. MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 6 Juni 1947). 
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31 Mei 1947. BESLUIT tot vaststelling 
van het Uitvoercontrölebesluit 1947 
( Boomkwekerijproducten). 

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

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
van 21 April 1947, Afdeling Juridische Za
k en, Letter L., No. 2122/ 102; 

Gelet op de artikelen 2, 3, 5 en 32 van de 
Landbouwuitvoerwet 1938; 

De Raad van State gehoord (advies van 
13 Mei 1947, N°. 14); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 23 Mei 1947, Afdeling 
Juridische Zaken, Letter L., N°. 4072/201; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De Landbouwuitvoerwet. 1938 
treedt in werking ten aanzien van boom
kwekerijproducten. 

2. In dit besluit wordt verstaan onder: 
I. ,,boomkwekerijproducten": winterhar

de houtgewassen, die in levende staat in 
hun geheel of als entrijzen, ongewortelde 
stekken of oculeerogen worden geleverd, niet 
in trek- of koelruimten vervroegd of ver
laat, alsmede vaste planten; 

2. ,,Onze Minister": Onze met de zaken 
van de Landbouw belaste Minister; 

3. ,,Plantenziektenkundige Dienst": de 
Plantenziektenkundige Dienst, bedoeld in 
artikel 5 der Plantenziektenwet; 

4. ,,Stichting": de Stichting "Nederland
se Algemene Keuringsdienst voor Boom
kwekerijgewassen {N.A.K.B.)", te 's-Graven
hage. 

3. Het is verboden boomkwekerijproduc
ten uit te voeren, te pogen uit te voeren of 
ten uitvoer aan te bieden, indien zij niet: 

a. vrij zijn van ziekten en schadelijke 
organismen; 

b. voor zoveel fruitgewassen en bepaalde 
nader door Onze Minister aan te wijzen laan
bomen betreft, voldoen aan redelijke eisen 
met betrekking tot kwaliteit en rasechtheid 
in verband met het doel, waarvoor zij zijn 
bestemd. 

4. Het is verboden boomkwekerijproduc
ten uit te voeren, te pogen uit te voeren of 
ten uitvoer aan te biedE.n, mdien hun ver
pakking niet voldoet aan redelijke eisen in 
verband met de wijze van vervoer en de 
vermoedelijke reisduur. 

5. Boomkwekerijproducten en hun ver
pakking worden s lechts dan geacht te vol
doen aan de eisen, in de artikelen 3 en 4 
genoemd, indien zij daartoe aan een keuring 
zijn onderworpen geweest en daarbij zijn 
goedgekeurd. 

6. De Plantenziektenkundige Dienst is 
belast: 

a. met het toezicht op de naleving der 
in artikel 3, sub a en in artikel 4 gestelde 
eisen; 

b. met de keuring, bedoeld in artikel 5, 
ten aanzien van de in artikel 3, sub a en in 
artikel 4 gestelde eisen; · 

c. met de afgifte van geleidebiljetten, 
welke bij de boomkwekerijproducten moe
ten worden gevoegd, ten bewijze, dat zij 
aan een keuring, als bedoeld onder b, zijn 
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onderworpen geweest en daarbij zijn goed
gekeurd. 

7. De Stichting 
a. is belast met het toezicht op de na

leving der in artikel 3, sub b, gestelde eisen, 
alsmede met de keuring, bedoeld in artikel 
5, ten aanzien van die eisen; 

b. is bevoegd tot het uitreiken van mer
ken, tekenen en bewijsstukken, door Onze 
Minister ter uitvoering van dit besluit vast
gesteld of erkend krachtens artikel 6 der 
Landbouwuitvoerwet 1938; 

c. mag de merken, tekenen en bewijs
stukken, bedoeld onder b, slechts uitreiken 
aan of ten behoeve van bij de Stichting aan
geslotenen. 

8. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor de opdracht en de bevoegdverklaring, 
bedoeld in artikel 7, te allen tijde in te trek
ken, indien de Stichting aan een of meer 
der in het Landbouwuitvoerbesluit 1946 
{Algemene Voorwaarden) gestelde eisen, voor 
zover op haar van toepassing, niet meer 
voldoet of op enigerlei wijze handelt in strijd 
met de belangen van de uitvoercontröle
regeling voor boomkwekerijproducten. 

9. 1. De kosten van de keuring, bedoeld 
in artikel 6, komen ten laste van degene, op 
wiens naam het geleidebiljet wordt afge
geven. 

2. De berekening, inning en verantwoor
ding der keuringsgelden geschieden naar de 
regelen, ter uitvoering van artikel 20 van 
het Reglement voor de Plantenziektenkun
dige Dienst gesteld. 

10. I. Cngetrokken wordt n°. II van ar
tikel 1 van Ons besluit van 5 September 
1945, Staatsblad n°. F 162. 

2. Het Uitvoerbesluit 1945 Boomkwe
kerijproducten vervalt. 

11. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die zijner af
kondiging en kan worden aangehaald onder 
de titel van: .. U itvoercontrölebesluit 194 7 
{Boomkwekerijproducten) ". 

Onze Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Het Loo, de 31ste Mei 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van L., v. en v., s. L. MANSHOLT. 

(Uitgeg. 24 Juni 1947.) 

S. H 161 

3 1 M ei 1947. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemene maatregel van bestuur 
als bedoeld bij artikel 3, tweede lid, van 
de Wet Voorlopige Voorzieningen Bouw. 
kassen. 

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

Financiën, van Justitie en van Wederopbouw 
en Volkshuisvesting van 23 April 1947 , 
No. 301; 

Overwegende, dat volgens artike l 3, tweede 
lid, der Wet Voorlopige Voorzieningen Bouw. 
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kassen (Staatsblad 1q46, no . G 331) de daar 
bedoelde regelen b ij algemene m aatregel van 
bestuur moeten worden gegeven; 

De Raad van State gehoord (advies van 
13 Mei 1947, No. u); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde 'M:inisters van 2:1 Mei 1947, no. 275, 
Generale Thesaurie, afd. Binnenlands Geld
wezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Onverminderd het bepaalde bij ar
t ikel 3, eerste lid, van de Wet Voorlopige 
Voorzieningen Bouwkassen (Staatsblad 1946, 
no. G :n x), kan door de Verzekeringskamer 
ontheffing van d e verbodsbepalingen van ar
tike l 2 dier wet worden verleend aan iedere 
bouwkas, die 

1. rechtspersoonlijkheid bezit; 
2. ten genoege van de Verzekeringska

mer aantoont te beschikken over een waar
borgkaoitaal van 

tenminste 25,000 gulden bij een bedrag aan 
uitstaande hypothecaire vorderingen tot ten 
hoogste 500,000 gulden, 

tenminste 5 % van h et bedrag aan uit
staande hypothecaire vorderingen, indien dit 
bedrag ligt tussen 500,000 gulden en 
7,500,000 gulden, 

tenminste 375,000 gulden, indien het be
drag aan uitstaande hypothecaire vorderin
gen ligt tussen 7,500,000 gulden en 37,500,000 
gulden, 

tenminste 375,000 gulden, vermeerderd 
met 1 % van het bedrag aan uitstaande hy
pothecaire vorderingen, indien dit bedrag 
meer dan 37,500,000 gulden beloopt. 

.1. aan de Verzekeringskam er volledige 
gegevens heeft verstrekt: 

a. over de voorwaarden, waaronder zij 
bouwkasovereenkomsten afsluit en heeft af
gesloten; 

b. over haar systeem van toekenning der 
hypothecaire credieten; 

c. over de inrichting van haar admini
stratie en boekhouding; 

d. over de mate, waarin en de voorwaar
den, waartegen andere gelden dan stortingen 
ter verkrijging of aflossing van hypothecaire 
leningen kunnen worden aangetrokken en 
over de voorwaarden van rente en aflossing 
dezer gelden; 

e. over de wijze, waarop en de personen, 
door welke de leiding en het beheer van de 
bouwkas worden uitgeoefend; 

4. blijkens de gegevens, bedoeld onder 3, 
voldoende waarborgen biedt voor de nako
ming van de aangegane verplichtingen. 

2. 1. De termijn, waarbinnen de Verze
keringskamer op een ingediend verzoek tot 
ontheffing als is bedoeld in artikel 2, tweede 
lid, van de Wet Voorlopige Voorzieningen 
Bouwkassen (Staatsblad 1946, no. G 331), 
moet beslissen, bedraagt dertig dagen na de 
dag van ontvangst van het verzoek, met dien 
verstande, dat deze termijn zestig dagen be
draagt, indien het verzoek wordt ingediend 
binnen drie maanden na afkondiging van dit 
besluit. 
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2. D e termijn, waarbinnen van beslissin
gen, bedoeld in artikel 1, tweede lid, en in 
artike l 2, tweede en derde lid, van de Wet 
Voorlopige Voorzieningen Bouwkassen, bij 
Ons in beroep kan worden gekomen, bedraagt 
dertig dagen na de datum, vermeld op het af
schrift der beslissing, hetwelk aan de belang
hebbende is toegezonden. Hoger be roep kan 
ook nog later worden ingesteld, indien te On
zen genoege wordt aangetoond, dat een eer
der instellen van beroep in redelijkheid niet 
mogelijk was. 

3. Dit besluit treedt in werking m et in
gang van de tweede dag na die van zijn af
kondiging. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
f'taatsblad zal worden geplaatst en in af
schrift zal worden toegezonden aan de Raad 
van State en aan de Algemene Rekenkamer. 

H et Loo, de 31ste Mei 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. van ]u.stitie, J . H . v. M AARSEVEEN. 

De Min. v. Wederopb. en Volksh. L. NEHER. 

(Uitgeg. 13 Juni 1947). 

s. J[ 162 
31 Mei 1947. BESLUIT, bepalende de bekend• 

making in het Staatsblad van de op 4 De
cember 1946 te Londen tussen Neder
land en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland ge
sloten Overeenkomst betreffende de voor
ziening van bepaalde vliegtuigen en uit
rusting. 

Wij WILHE L MINA, enz.; 
Gezien de op 4 December 1946 te Londen 

tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ge
sloten Overeenkomst betreffende de voorzie
ning van bepaalde vliegtuigen en uitrusting, 
met bijlage, van welke Overeenkomst een af
druk bij dit Besluit is gevoegd;* 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 23 Mei 1947, Kabi
net en Protocol, n° . 9863; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde Overeenkomst met b ijla

ge te doen bekendmaken door de plaatsing 
van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, H oofden van Departemen
t en van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zoveel h em aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen te deze wordt vereist. 

Het Loo, de 31ste Mei 1947. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
W. V AN B OETZELAER. 

( Uitgeg. 4 Juli 1947.) 

* De Engelse tekst van deze Overeenkomst 
is niet opgenomen, evenals de Appendix. 
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De Regering van het Verenigd Koninkrijk 
en de Regering van het Koninkrijk der Neder
landen; 

Beogende schikkingen te treffen voor de 
voorziening van bepaalde vliegtuigen en uit
rusting door het Verenigd Koninkrijk aan Ne
derland ; 

Zijn als volgt overeengekomen: 

Artikel I. 
I. Behoudens de voorzieningen der para

graphen 2 en 3 van dit artikel komen de Re
gering van het Verenigd Koni;:ikrijk overeen 
te verkopen en de Regering van het Konink
rijk der Nederlanden te kopen de in de Ap
pendix van deze overeenkomst gespecificeer
de vliegtuigen en uitrusting. 

2. Enige der vliegtuigen en het een en an
der van de uitrusting, aangegeven in de Ap
pendix is reeds geleverd aan de Regering van 
het K oninkrijk der Nederlanden onder ter
men van de zogenaamde Mutual Aid en het 
overige zal zo spoedig mogelijk worden afge
leverd. Indien een onvoorzien tekort aan uit
rusting zich mocht voordoen, zal de Regering 
van het Verenigd Koninkrijk alle pogingen 
in het werk stellen om deze op aanvaardbare 
wijze te vervangen. 

3. Voor zover in de de Appendix aangege
ven vliegtuigen en uitrusting onderdelen zijn 
begrepen, welke door de Regering van het 
Vereningd Koninkrijk zijn verkregen van de · 
Regering der Verenigde Staten op "Lend
Lease" basis, zal de aflevering en prijs hiervan 
afhankelijk zijn van het treffen van passende 
schikkingen van de Regering van het Vere
n igd Koninkrijk met de Regering der Verenig
de Staten. 

4. Indien de Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden het wenselijk acht de leve
ring van enig materieel of vliegtuigen a ls aan
gegeven in de Appendix door de lucht te doen 
plaats vinden, zal zodanige levering geschie
den op kosten en voor risico van de Regering 
van het Koninkrijk der Nederlanden. 

5- Behoudens het gestelde in paragraaf 4 
zullen nog te leveren vliegtuigen en uitrus
ting, indien afkomstig van het Verenigd Ko
ninkrijk of enige plaats buiten Europa, door 
de R egering van het Verenigd Koninkrijk vrij 
aan b oord in de haven van verscheping wor
den geleverd; of (indien afkomstig van het 
Verenigd Koninkrijk) worden verzonden naar 
een stat ion of depot in het Verenigd Konink
rijk, indien zulks wordt verlangd door de Re
gering van het Koninkrijk der Nederlanden. 
De kosten van verscheping en de transport
risico's van de haven van verscheping naar 
Nederland of Nederlandsch-I ndië zullen voor 
rekening van de Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden komen. Vliegtuigen en uit
rusting, welke nog geleverd moeten worden 
en afkomstig zijn van depots of eenheden der 
R oyal Air Force in Europa, zullen door de 
Regering van het Verenigd Koninkrijk wor
den afgeleverd op zulke depots of eenheden en 
de Regering van het Koninkrijk der Neder
landen zal de kosten en risico's van vervoer op 
de weg, per trein of per schip naar Nederland 
of Nederlandsch-lndië op zich nemen. 

Artikel 2. 
I. De Regering van het Koninkrijk der Ne

derlanden zal voor dat gedeelte der v liegtui-
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gen en uitrusting als aangegeven in de Appen
dix, hetwelk nog niet is afgeleverd op termen 
van "Mutual Aid," een bedrag van ;E 1,800,000 
betalen aan de Regering van het Verenigd 
Koninkrijk. 

2. Betaling van de bovenvermelde somma 
van E 1,800,000 zal in sterling plaab vinden, 
als volgt: ;E 1,186,900 op of voor de 1ste De
cember 1946 en E 613,100 op of vóór de 1ste 
Juni 1947. 

3. Voor het geval de Regering van het Ko
ninkrijk der Nederlanden op of vóór de 31ste 
J uli 1946 van de overdracht van de Mosquito 
LBVI vliegtuigen en andere uitrusting, val
lende onder Nr. (IX) (a) van de Appendix, 
wenst af te zien, zal een crediet gelijkwaardig 
aan het bedrag, hetwelk hiervoor in de totale 
boven vermelde som is opgenomen, ter be
schikking worden gehouden van de Regering 
van het Koninkrijk der Nederlanden, voor 
de aankoop van andere uitrusting, en zal de 
Regering van het Verenigd Koninkrijk trach
ten maatregelen te treffen voor de levering 
van zodanige uitrusting. 

Artikel 3. 
De onderhavige overeenkomst wordt van 

kracht met ingang van de datum van heden. 
Ten bewijze hiervan hebben ondergeteken

den, daartoe gemachtigd d oor hun respectie
velijke Regeringen, de onderhavige overeen
komst getekend en hun zegels daaraan ge
hecht. 

In tweevoud opgemaakt te Londen, de 4de 
December 1946, in het Nederlands en in het 
Engels, welke beide teksten als authentiek 
worden beschouwd. 

E. MICHIELS VAN VERDUYNEN. 

0. G. SARGENT. 

S. H 163 
3 Juni 1947. BESLUIT, houdende regelen 

omtrent de in het jaar 1947 te houden 
eindexamens der gymnasia. 

Wij W IL H ELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister v an 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 Maart 1947 no. 4128 111 afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken artikel 3 van Ons besluit van 26 Mei 1922 
(Staatsblad no. 387), zooals dit besluit is ge
wijzigd en aangevuld bij Onze besluiten van 
5 Mei 1925 (Staatsblad no. 182), 5 Mei 1930 
(Staatsblad no. 155), II April 1932 (Staatsblad 
no. 162, 28 Februari 1934 (Staatsblad no. 85), 
28 Augustus 1934 (Staatsblad no. 484), 10 Mei 
1935 (Staatsblad no. 245), 18 Juli 1936 (Staats
blad no. 369), 28 Maart 1938 (Staatsblad no. 
368) en 28 J anuari 1939 (Staatsblad no. 364), 
uitsluitend voor de in het jaar 1947 te houden 
eindexamens der gymnasia aan te vullen; 

Den Raad van Stat e gehoord (advies van 
6 Mei 1947 n°. 12); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 Mei 1947 n°. 8269 
afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
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Eenig artikel. 
Het derde lid van artikel 3 van Ons besluit 

van 26 Mei 1922 (Staatsblad no. 387), gewij
zigd en aangevuld bij Onze besluiten van 5 
Mei 1925 (Staatsblad no. 182), 5 Mei 1930 
(Staatsblad no. 155), 11 April 1932 (Staatsblad 
no. 162), 28 Februari 1934 (Staatsblad no. 484) 
ro Mei 1935 (Staatsblad no. 245), 18 Juli 1936 
(Staatsblad no. 369), 28 Maart 1938 (Staats
blad no. 368) en 28 Januari 1939 (Staatsblad 
no. 364), waarbij is vastgesteld een progarnrna 
voor het eindexamen der gymnasia en het 
daarmede gelijkgestelde examen, vermeld in 
artikel 12 der Hooger-onderwiiswet, wordt 
voor den duur van het jaar 1947 uitsluitend 
voor zoover betreft de in dat jaar te houden 
eindexamens der gymnasia, aangevuld als 
volgt: 

Ingeval bijzondere omstandigheden, ter 
beoordeeling van den inspecteur van het gym
nasiaal en het middelbaar onderwijs die be
last is met het toezicht op de school, dit wen
schelijk maken, worden de opgaven voor één 
of meer onderdeelen van het schriftelijk ge
deelte van het eindexamen van een open
baar of aangewezen bijzonder gymnasium, 
onder goedkeuring van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.voor 
alle candidaten of voor één of meer candida
ten vastgesteld op de wijze, die voor de opga
ven van het schriftelijk examen in de oude 
talen is voorgeschreven in de a rtikelen 3, 4, 5 
en 6 van Ons besluit van 30 April 1906(Staats
blad n°. 101), waarbij regelen zijn vastgesteld 
voor de uitoefening van het toezicht van den 
gecommitteerde of de gecommitteerden bij de 
eindexamens der gymnasia met zesjarigen 
cursus, bedoeld in de artikelen II en 157 der 
Hooger-onderwijswet, zooals dit besluit is ge
wijzigd en aangevuld bij Onze besluiten van 
4 September 1922 (Staatsblad no. 517) en 28 
Februari 1934 (Staatsblad no. 84). 

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

's-Gravenhage, den 3den Juni 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van 0., K. en W .• Jos. J. G1ELEN. 

(Uitgeg. 21 Juli 1947.) 

S. H 164 

3 Juni 1947. BESLUIT.houdende regelen om
trent de in het jaar1947 te houden eind
examens der hoogere burgerscholen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 8 
Maart 1947 n°. 1003 III afdeeling Voorberei
dend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken voor het schriftelijk gedeelte van de in het 
jaar 1947 te houden eindexamens der hoogere 
burgerscholen een regeling te treffen, afwij
kende van die, vastgesteld in de reglementen, 
behoorende bij Ons besluit van 8 Juni 1929 
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(Staatsblad n°. 310), gewijzigd en aangevuld 
bij Onze besluiten van 31 Januari 1930 (Staats
blad n0. 35), 26 April 1933 (Staatsblad no. 229), 
28 Februari 1934 (Staatsblad n°. 86), 25 Mei 
1934 (Staatsblad n°. 269), 28 Augustus 1934 
(Staatsblad n°. 485), 18 Juli 1936 (Staatsblad 
n°. 369), 31 December 1936 (Staatsblad n°. 
379), 8 Juni 1939 (Staatsblad n°. 365) en 10 
Augustus 1939 (Staatsblad n°. 375) en Ons be
sluit van 22 December 1937 (Staatsblad n°. 
376), gewijzigd bij Onze besluiten van 3 Mei 
1938 (Staatsblad n°. 370), 8 Juni 1939 (Staats
blad n°. 366), 10 Augustus 1939 (Staatsblad n°. 
375) en 13 December 1939 (Staatsblad n°. 378); 

Den Raad van State gehoord (advies van 6 
Mei 1947 n°. II); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 Mei 1947 n°. 8259 
afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Artikel 8 van de reglementen, behoorende 

bij Ons besluit van 8 Juni 1929 (Staatsblad n°. 
310), gewijzigd en aangevuld bij Onze beslui
ten van 31 Januari 1930 (Staatsblad n°. 35), 26 
April 1933 (Staatsblad n°. 229), 28 Februari 
1934 (Staatsblad n°. 86). 25 Mei 1934 (Staats
blad n°. 269), 28 Augustus 1934 (Staatsblad n°. 
485), 18 Juli 1936 (Staatsblad n°. 369), 31 De
cember 1936 (Staatsblad n°. 379), 8 Juni 1939 
(Staatsblad n°. 365) en ro Augustus 1939 
(Staatsblad n°. 375), en Ons besluit van 22 De
cember 1937 (Staatsblad n°. 376), gewijzigd bij 
Onze besluiten van 3 Mei 1938 (Staatsblaä n°. 
370), 8 Juni 1939 (Staatsblad n°. 366), 10 Au
gustus 1939 (Staatsblad n°. 375) en 13 Decem
ber 1939 (Staatsblad no. 378), wordt uitslui
tend voor de in het jaar 1947 t.e houden eind
examens der scholen, waarvoor die reglemen
ten gelden, aangevuld als volgt: 

Indien bijzondere omstandigheden, zulks 
ter beoordeeling van den inspecteur, belast 
met het toezicht op de school, hiertoe aanlei
ding geven, worden, met a fwijking in zoover 
van het in de vorige leden bepaalde, onder 
goedkeuring van Onzen Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen de opgaven 
voor één of meer vakken, welke het schrifte
lijk gedeelte van het examen omvat, voor alle 
of voor één of meer candidaten, uiterlijk 3 we
ken vóór den aanvang van het examen vast
gesteld door den daarbij betrokken leeraar, 
onder goedkeuring achtereenvolgens van den 
voorzitter der examencommissie, den daarbij 
betrokken deskundige en den inspecteur, die 
met het toezicht op de school is belast. 

De voorzitter der commissie zendt deze op
gaven na goedkeuring zijnerzijds uiterlijk drie 
weken vóór den aanvang van het examen aan 
de betrokken deskundigen. 

Indien de deskundigen de opgaven voor 
één of meer vakken ongeschikt achten, geven 
zij daarvan met vermelding van redenen zoo 
spoedig mogelijk kennis aan den voorzitter 
der commissie. De voorzitter der commissie 
zendt alsdan zoo spoedig mogelijk aan de(n) 
deskundige(n) nieuwe, door de(n) betrokken 
leeraar(leeraren) onder goedkeuring van den 
voorzitter vastgestelde opgaven . 

Indien de deskundige(n) ook de nieuwe 
opgaven ongeschikt acht{en), stelt{stellen) hij 

/ 
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(zij), na overleg met den voorzitter, zelf de 
opgaven vast. 

Indien de Inspecteur de opgaven voor één 
of meer vakken ongeschikt acht, stelt hij, na 
overleg met den voorzitter der commissie, 
zelf de opgaven vast. 

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

's-Gravenhage, den 3den Juni 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

( Uitgeg. 21 Juli 1947). 

s. U 165 
3 Juni 1947. BESLUIT, bepalende de be

kendmaking in het Staatsblad van het 
op 7 December 1944 te Chicago gesloten 
Verdrag in zake de internationale bur
gerlijke luchtvaart. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de wet van 28 Februari 1947(Staats

blad No. H 65), houdende goedkeuring van 
het op 7 December 1944 te Chicago gesloten 
Verdrag inzake de internationale burgerlij
ke luchtvaart, van welk verdrag een afdruk 
en een vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat het Verdrag, overeen
komstig artikel 91 (b), op 4 April 1947 van 
kracht is geworden voor de navolgende 26 
Staten: Argentinië, Australië, Brazilië, Cana
da, China, Denemarken, de Dominicaanse 
Republiek, Ethiopië, Groot-Brittannië, Ier
land, India, Liberia, Mexico, Nicaragua, Pa
raguay, Peru, de Philippijnen, Polen, Portu
gal, Spanje, Tsjechoslowakije, Turkije, de U
nie van Zuid-Afrika, de Verenigde Staten van 
Amerika, Zweden en Zwitserland; 

Overwegende mede, dat Onze akte van be
krachtiging op 26 Maart 1947 is nedergelegd 
in de archieven van de Regering van de Ver
enigde Staten van Amerika en mitsdien het 
Verdrag, overeenkomstig artikel 91 (b), oovr 
Nederland op 25 April 1947 is van kracht ge
worden; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken d.d. ;,4 Mei 1947, Kabinet 
en Protocol No. 40850; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd Verdrag, alsmede de ver

taling daarvan, * te doen bekendmaken door 
de plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zoveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen te deze wordt vereist. 

's-Gravenhage, de 3de Juni 1947. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandse Zaken. 
W. VAN BOETZELAER. 

( Uitgeg. 4 Juli 1947). 

* De Engelse tekst is niet opgenomen. 
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VERTALING. 

VERDRAG INZAKE DE IN'l'ERXATIO
NALE BURO:EHl,IJJ(E LUCUTVAART, 

Preambule 
Overwegende, dat de toekomstige ontwik

keling van de internationale burgerlijke 
luchtvaart belangrijk kan bijdragen tot het 
scheppen en bewaren van vriendschap en 
goed begrip tusschen de naties en volkeren 
van de wereld, doch dat misbruik daarvan 
een bedreiging kan worden voor de algemeene 
veiligheid; en 

Overwegende, dat het wenschelijk is, om 
wrijving te voorkomen en die samenwerking 
tusschen naties en volkeren waarvan de we
reldvrede afhangt, te bevorderen; 

Zoo is het, dat de ondergeteekende Regee
ringen, na overeenstemming te hebben be
reikt omtrent bepaalde beginselen en rege
lingen, opdat de internationale burgerlijke 
luchtvaart zich kan ontwikkelen op een vei
lige en ordelijke wijze en internationale lucht
vervoersdiensten ingesteld kunnen worden 
op de basis van gelijke kansen en geëxploi
teerd kunnen worden op gezonde en econo
mische wijze; 

Dienovereenkomstig tot dat doel dit Ver
drag hebben gesloten. 

Deel I - Luchvaart 

HOOFDSTUK I 
ALGEMEENE BEGINSELEN EN TOEPASSING 

VAN HET VERDRAG 

Souvereiniteit 
Art. 1. De verdragsluitende Staten erken

nen, dat elke Staat de volledige en uitsluiten
de souvereiniteit heeft over de luchtruimte 
boven zijn grondgebied. 
Grondgebied 

.Art. 2. Voor de toepassing van dit Verdrag 
wordt het grondgebied van een Staat geacht 
te omvatten de grondgebieden en de daaraan 
grenzende territoriale wateren, welke staan 
onder de souvereiniteit, suzereiniteit, be
scherming of mandaat van dien Staat. 
Burgerlijke- en Staatsluchtvaartuigen 

Art. 3. (a) Dit Verdrag is uitsluitend van 
toepassing op burgerlijke luchtvaartuigen en 
niet op staatsluchtvaartuigen. 

(b) Luchtvaartuigen, gebezigd in militaire-, 
douane- en politiediensten worden geacht 
staatsluchtvaartuigen te zijn. 

(c) Geen staatsluchtvaartuig van een ver
dragsluitende Staat mag over het grondge
bied van een anderen Staat vliegen of daarop 
landen zonder vergunning krachtens een bij
zondere regeling of andernzins en in overeen
stemming m• t de bepalingen daarvan. 

(d) De verdragsluitende Staten verbinden 
zich bij het uitvaardigen van voorschriften 
voor hun statsluchtvaartuigen de veiligheid 
van het verkeer met burgerlijke luchtvaar
tuigen in het oog te houden. 
Misbruik van de burgerlijke luchtvaart 

Art. 4. Elke verdragsluitende Staat ver
bindt zich de burgerlijke luchtvaart niet te 
gebrui~en voor doeleinden, welke onvereenig
baar zijn met de strekking van dit Verdrag. 
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HOOFDSTUK II 

U ITOEFENING VAN DE LUCHTVAART BOVEN 
HET GRONDGEBIED DER VERDRAGSLUITENDE 

STATEN 

Recht van niet-geregelde vluchten 
Art. 5. Elke verdragsluitende Staat stemt 

er mede in, dat alle luchtvaartuigen van de 
andere verdragsluitende Staten, niet zijnde 
luchtvaartuigen, gebezigd op geregelde inter
nationale luchtdiensten, met :nachtneming 
van de bepalingen van dit Verdrag, het recht 
hebben zijn grondgebied binnen te v liegen of 
er over te vliegen zonder tusschenlanding en 
er te landen anders dan voor verkeersdoelein
den zonder voorafgaande vergunning, behou
dens het recht van den Staat, over wiens 
grondgebied gevlogen wordt, om landing te 
eischen. Elke verdragsluitende Staat behoudt 
zich echter het recht voor, om redenen van 
veiligheid voor de luchtvaart, luchtvaartuigen 
welke zich willen begeven boven gebieden, die 
ontoegankelijk zijn of waar niet voldoende 
luchtvaartfaciliteiten aanwezig zijn, op te 
dragen voorgeschreven routes te volgen of 
voor zoodanige vluchten bijzondere vergun
ning te verkrijgen. 

Indien zoodanige luchtvaartuigen gebnigd 
worden voor het vervoer van passagiers, goe
deren of post tegen vergoeding of belooning, 
anders dan op geregelde internationale lucht
diensten, hebben bovendien, met inachtne
ming van de bepalingen van artikel 7, het 
recht passagiers, goederen of post op te nemen 
of af te zetten, behoudens het recht van een 
Staat, waar zulk opnemen of afzetten plaats 
heeft, om zoodanige bepalingen, voorwaarden 
of beperkingen te stellen, als hem wensche
lijk voorkomen. 

Geregelde luchtdiensten 
Art. 6. Geen geregelde internationale lucht

dienst mag worden geëxploiteerd over of tot 
in het grondgebied van een verdragsluitende 
Staat anders dan met de bijzondere toestem
ming of vergunning van dien Staat en in 
overeenstemming met de voorwa arden van 
een zoodanige toestemming of vergunning. 

Cabotage 
Art. 7. Elke verdragsluitende Staat heeft 

het recht, aan de luchtvaartuigen van andere 
verdragsluitende Staten vergunning te wei
geren tot het opnemen binnen zijn grondge
b ied van passagiers, post en goederen tot ver
voer tegen vergoeding of belooningen be
stemd voor een ander punt binnen zijn grond
gebied. Elke verdragsluitende Staat ver
bindt zlch, geen regelingen te treffen, welke 
bij uitsluiting aan eenigen anderen Staat of 
aan een luchtvaartmaatschappij van eenigen 
anderen Staat een zoodanig recht uitdruk
kelijk toekent, noch van eenigen anderen 
Staat zoodanig alleenrecht te verkrijgen. 

Onbemande luchtvaartuigen 
Art. 8. Geen luchtvaartuig, dat kan vliegen 

zonder bestuurder, zal zonder bestuurder mo
gen vliegen over het grondgebied van een ver
dragsluitende Staat zonder bijzondere ver
gunning van dien Staat en overeenkomstig de 
voorwaarden van zoodanige vergunning. 
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Elke verdragsluitende Staat verbindt zich 
een zoodanig toezicht op het uitoefenen van 
de luchtvaart met zulke luchtvaartuigen zon
der bestuurder in gebieden, opengesteld voor 
burgerlijke luchtvaartuigen te waarborgen 
dat gevaar voor burgerlijke luchtvaartuige~ 
wordt voorkomen. 

Verboden gebieden 
Art. 9. (a) Elke verdragsluitende Staat kan 

om redenen van militaire noodzaak of openba
re veiligheid het uitoefenen van de luchtvaart 
met de luchtvaartuigen van andere Staten 
boven bepaalde deelen van zijn grondgebied 
op_ eenvormige wijze beperken of verbieden, 
mits terzake geen onderscheid wordt gemaakt 
tusschen de luchtvaartuigen, gebezigd in ge
regelde internationale luchtdiensten van den 
Staat, wiens grondgebied in het geding is en 
de luchtvaartuigen van de andere verdrag
sluitende S_taten, welke_op dezelfde wijze wor
den gebezigd. Zoodamge verboden gebieden 
zullen redelijke afmetingen hebben en zooda
nig zijn gelegen, dat zij niet onnoodig delucht
vaartzullen hinderen. Beschrijvingen vanzoo
danige verboden gebieden op het grondge
bied van een verdragsluitende Staat, zoowel 
als eenige latere wijziging daarin moeten zoo 
spoedig mogelijk aan de andere verdragslui
tende Staten en aan de Internationale Bur
gerlijke Luchtvaart Organisatie worden mede
gedeeld. 

(b) Elke verdragsluitende Staat behoudt 
zich tevens het recht voor, in buitengewone 
?mstandigheden of in tijd van nood, dan wel 
m het belang van de openbare veiligheid, 
met onmiddellijke werking de uitoefening van 
de luchtvaart over het geheel of een deel van 
zijn gropdgebied tijdelijk te beperken of te 
verbieden, onder voorwaarde, dat zoodanige 
beperking of verbod zonder onderscheid van 
nationaliteit van toepassing zal zijn op lucht
vaartuigen van alle andere Staten. 

(c) Elke verdragsluitende Staat kan op 
grond van door hem uitgevaardigde voor
schriften eischen, dat luchtvaartuigen, welke 
gebieden als onder (a) en (b) bedoeld, binnen
vliegen, zoo spoedig mogelijk daarna landen 
op een aangewezen luchtvaartterrein binnen 
zijn grondgebied. 

Landin'I op douane-luchthaven 
Art. 1 O. Behoudens in de gevallen, dat op 

grond van de bepalingen van dit Verdrag of 
van een bijzondere vergunning, luchtvaar
tuigen zonder landing over het grondgebied 
van een verdragsluitenden Staat mogen vlie
gen moet elk luchtvaartuig, dat het grondge
bied van een verdragsluitenden Staat binnen
vliegt, indien de reglementen van dien Staat 
zulks eischen, landen op een luchthaven. door 
dien Staat aangewezen voor douane- en ander 
onderzoek. Bij vertrek uit het grondgebied 
van een verdragsluitenden Staat moet zulk 
een luchtvaartuig vertrekken van een op ge
lijke wijze aangewezen douane luchthaven. 
Bijzonderheden omtrent alle aangewezen 
douaneluchthavens zullen door den Staat 
bekend gemaakt en gezonden worden aan de 
Internationale Luchtvaart Organisatie, op
gericht krachtens Deel II van dit Verdrag, 
ter mededeeling aan alle andere verdragslui
tende Staten. 
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Toepasselijkheid van luchtvaartvoorschriften 
Art. 11. Met inachtneming van de bepalin

gen van dit Verdrag dienen de wetten en voor
schriften van een verdragsluitenden Staat be
treffende de toelating tot of het vertrek uit 
zijn grondgebied van luchtvaartuigen, gebe
zigd in de internationale luchtvaart, of be
treffende de exploitatie van en het vliegen met 
zulke luchtvaartuigen, zoolang zij zich binnen 
zijn grondgebied bevinden, zonder onder
scheid van nationaliteit, van toepassing te zijn 
op de luchtvaartuigen van alle verdragslui
t ende Staten; zij moeten door deze lucht
vaartuigen worden nagekomen bij het binnen
vliegen of verlaten van het grondgebied of ge
durende het verblijf binnen het grondgebied 
van dien Staat. 

Luchtverkeersregelen 

Art. 12. Elke verdragsluitende Staat ver
bindt zich, maatregelen te treffen om te ver
zekeren, dat elk luchtvaartuig, dat over zijn 
grondgebied vliegt of zich binnen zijn grond
gebied beweegt en dat elk luchtvaartuig, 
dat zijn nationaliteitskenmerken draagt, 
waar het zich ook bevindt, de a ldaar van 
kracht zijnde regelingen en voorschriften in
zake het vliegen en het zich bewegen van 
luchtvaartuigen zal inachtnemen. 

Elke verdragsluitende Staat verbindt zich, 
zijn eigen voorschriften op dit gebied zooveel 
mogelijk in overeenstemming te brengen met 
die, welke van tijd t ot tijd uit hoofde van dit 
Verdrag worden vastgesteld. Boven volle zee 
zullen van kracht zijn de krachtens dit Ver
drag vastgestelde bepalingen. 

Elke verdragsluitende Staat verbindt zich 
de vervolging van allen, die de betreffende 
voorschriften overtreden, te verzekeren. 

Voorschriften voor toelating en in- en uitklaring 

Art. 13. De wetten en voorschriften van een 
verdragsluitenden Staat betreffende de toe
lating tot of het vertrek uit zijn grondgebied 
van passagiers, bemanningen of lading van 
luchtvaartuigen, zooals voorschriften, betref
fende de t oelating, het in- en uitklaren, immi
gratie, paspoorten, douane en quarantine, 
moeten door de vanwege deze passagiers, 
bemanningen of laden bij binnenkomst in of 
vertrek uit of tijdens het verblijf binnen het 
grondgebied van dien Staat worden nageko
komen. 

V oorkomen en verspreiding van ziekten 

Art. 14. Elke verdragsluitende Staat ver
bindt zich doeltreffende maatregelen te nemen 
tot het voorkomen van de verbreiding, door 
middel van de luchtvaart van cholera, vlek
t yphus (epidemische)· , pokken, gele koorts, 
pest, en zoodanige andere besmettelijke ziek
ten, als de verdragsluitende Staten van tijd tot 
tijd zullen besluiten aan te wijzen; . te dien 
einde zullen de verdragsluitende Staten nauw 
contact onderhouden met de instanties, op het 
gebied van de internationale voorschriften in
zake geneeskundige maatregelen van toepas
sing op luchtvaartuigen. Dit overleg laat de 
toepassing van eenig bestaand internationaal 
verdrag op dit gebied, waarbij de verdrag
sluitende Staten partij kunnen zijn, onverlet. 
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1 Luchthaven- en dergelijke gelden 

Art. 1 S. Elke luchthaven in een verdrag
slu itende Staat, opengesteld voor openbaar ge
bruik door zijn e igen luchtvaartuigen, zal op 
gelijke wijze, behoudens het bepaalde in Ar
tikel 68, onder gelijke voorwaarden openge
steld zijn voor de luchtvaartuigen van alle an
dere verdragsluitende Staten. Deze gelijke 
voorwaarden zullen betrekking hebben op het 
gebruik door luchtvaartuigen van iederen 
verdragsluitenden Staat, van alle luchtvaart
faciliteiten, radio- en meteorolog'ische dien
sten inbegrepen, welke voor openbaar ge
bruik voor de veiligheid en bespoediging van 
de luchtvaart kunnen worden verschaft. 

De kosten opgelegd door of met toestem
ming van een verdragsluitenden Staat voor 
het gebruik van zoodanige luchthavens en 
luchtvaartfaciliteiten door de luchtvaartuigen 
van een anderen verdragsluitenden Staat 
mogen niet hooger zijn: 

(al ten aanzien van niet op geregelde inter
nationale diensten gebezigde luchtvaartuigen, 
dan die, welke zouden moeten worden betaald 
door zijn eigen luchtvaartuigen van dezelfde 
klasse, gebezigd voor dezelfde doeleinden, en 

(b) ten aanzien van in geregelde internatio
nale luchtdiensten gebezigde luchtvaartui
gen dan die, welke zouden moeten worden be
taald door zijn eigen luchtvaartuigen, gebe
zigd in soortgelijke internationale luchtdien
sten. 

Al deze kosten worden openbaar gemaakt 
en medegedeeld aan de Internationale Bur
gerlijke Luchtvaart Organisatie, met dien ver
stande, dat, op verzoek van een belangheb
benden verdragsluitenden Staat, de kosten, 
opgelegd voor het gebruik van luchthavens 
en andere faciliteiten, onderworpen worden 
aan een onderzoek door . den Raad, die daar
over verslag zal uitbrengen en aanbevelingen 
terzake zal doen ter overweging van den daar
bij betrokken Staát of Staten. 

Geen tarieven, rechten of andere kosten 
mogen door een verdragsluitenden Staat wor
den opgelegd voor het enkele recht van het 
vliegen over, het binnenvliegen in of het ver
trek uit zijn grondgebied door een luchtvaar
tuig van een verdragsluitenden Staat of van 
personen of eigendommen daarin. 

Opsporing van luchtvaartuigen 
Art. 16. De bevoegde autoriteiten van elk 

van de verdragsluitende Staten hebben het 
recht zonder onredelijke vertraging lucht
vaartuigen van de andere verdragsluiten de 
Staten bij landing of vertrek te onderzoeken 
en de bewijzen en andere bescheiden, door dit 
Verdrag voorgeschreven, te controleeren. 

HOOFDSTUK 111 

NATIONALITEIT VAN LUCHTVAARTUIGEN 

Nationaliteit van luchtvaartuigen 
Art. 17. Luchtvaartuigen hebben de natio

naliteit van den Staat, waar zij zijn ingeschre
ven. 

Meervoudige inschrijving 
Art. 18. Een luchtvaartuig kan niet rechts

geldig in meer dan een Staat zijn ingeschreven, 
maar het kan van den eenen Staat naar een 
anderen worden overgeschreven. 
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N ationale wetten in zake inschrijving 
Art. 19. D e inschrijv ing of overschrijving 

van lucht vaartuigen in een verdragsluitenden 
Staat zal geschieden in overeenstemming met 
zijn wetten en voorschriften . 

V oeren van kenmerken 
Art. 20. Elk luchtvaartuig, gebezigd in de 

internationale luchtvaart, moet de hem toe
gek ende riationaliteits- en inschrijvingsken
merken voeren. 

Rapporten omtrent inschrijvingen 
Art. 21. Elke verdragsluitende Staat ver

bindt zich, aan iederen anderen verdrag
sluitenden Staat of aan de I nternationale 
B urgerlijke Luchtvaart Organisatie, op ver
zoek inlichtingen te verstrekken betreffende 
d e inschrijving en den eigendom van elk in 
dien Staat ingeschreven luchtvaartuig. B o
vendien zal elke verdragsluitende Staat aan 
de Internationale Burgerlijke Luchtvaart Or
ganisatie volgens door deze te stellen richtlij
nen, rapporten doen toekomen, waarin de be
schikbare ter zake betrekkelijke gegevens 
voorkomen, betreffende den eigendom van en 
het toezicht op lucht vaartuigen in dien Staat 
ingeschreven en gewoonlijk gebezigd in de 
internationale luchtvaart. De op deze wijze 
door de I nternationale Burgerlijke Lucht
vaart Organisatie verkregen gegevens worden 
door haar, op verzoek, ter beschikking van 
de andere verdragsluitende Staten gesteld. 

HOOF DSTUK IV 

MAATREGELEN TER VERGEMAKKELIJKING 
VAN DE LUCHTVAART 

Vergemakkelijking van formaliteiten 
Art. 22. Elke verdragsluitende Staat ver

bindt zich alle uitvoerbare maatregelen te 
treffen, door middel van bijzondere voor
schriften of anderszins, om het verkeer met 
luchtvaartuigen tusschen de grondgebieden 
van de verdragsluitende Staten te vergemak
kelijken en te bespoedigen en onnoodige ver
tragingen voor luchtvaartuigen, bemannin
gen, passagiers en lading te voorkomen, in 
het bijzonder met betrekking tot de toepas
sing van wetten in zake de immigratie, qua
rantaine, douane en inklaring. 

Douane- en immigratiebepalingen 
Art. 23. Elke verdragsluitende Staat ver

bindt zich, voor zoover hij zulks uitvoerbaar 
acht, douane- en immigratiebepalingen vast 
te stellen met betrekking tot de internationa
le luchtvaart overeenkomstig de werkwijzen, 
welke op grond van dit Verdrag van tijd tot 
tijd kunnen worden vastgesteld of aanbevo
len. Niets in dit Verdrag mag worden uitge
legd als een beletsel voor de instelJing van 
vrijhavens voor de luchtvaart. 

Douanerechten 
Art. 24. (a) Luchtvaartuigen op een vlucht 

naar, van of over het grondgebied van een an
deren verdragsluitenden Staat, moeten met 
inachtneming van de douane voorschriften 
van den Staat, tijdelijk vrij van rechten wor
den toegelaten. Brandstoffen, smeeroliën, re
servedeelen, gewone uitrustingsstukken en 
voorraden, welke zich aan boord van een 
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luchtvaart uig van een verdr agsluitenden Staat 
bev inden bij aankomst op het grondgebi~d 
van een anderen verdrai;sluitenden Staat en 
welke zich nog aan boord bevinden bij het 
vertrek van het grondgebiPd van dPn Staat, 
worden vrijgesteld van douanerechten , in
spectie-kosten of soor tgelijke nationale of 
plaatselijke rechten en kosten. Deze vrijstel
ling is niet van toepassing op hoeveelheden 
of goederen, die gelost worden tenzij zulks 
geschiedt krachtens de douanevoorschrif
ten van den Staat, welke kunnen bepalen, 
dat zij onder douanetoezicht zullen blijven. 

(b) Reservedeelen en uitrustingsstukken, 
welke op het grondgebied van een verdrag
sluitende Staat worden ingevoerd om te wor
den verwerkt of gebruikt in een luchtvaar
tuigvan een anderen verdragsluitenden Staat, 
gebezigd in de internationale luchtvaart, 
dienen vrij van douanerechten te worden toe
gelaten, mits de voorschriften van den betrok
ken Staat, elke kunnen bepalen, dat de goe
deren onder douanetoezicht en controle zul
len blijven, worden nageleefd. 

In nood verkeerende luchtvaartuigen 
Art. 25. Elke verdragsluitende Staat ver

bindt z:ch, zoodanige maatregelen te treffen 
voor hulpverleening aan luchtvaartuigen, d ie 
boven zijn grondgebied in nood verkeeren, 
als hij uitvoerbaar acht en onder toezicht van 
zijn eigen autoriteiten, den eigenaren van het 
luchtvaartuig of den autoriteiten van den 
Staat. waarin het luchtvaartuig is ingeschre
,. en, toe te staan, zoodanige bijstand te ver
schaffen als de omstandigheden noodzakelijk 
maken. Elke verdragsluitende Staat zal de 
opsporing van vermiste luchtvaartuigen doen 
geschieden :n geordende samenwerking vol
gens maatregelen, welke op grond van dit 
Verdrag van tijd tot tijd kunnen wor~en 
aanbevolen. 

Onderzoek van ongeval/en 
Art. 26. In geval een luchtvaartuig van 

een verdragsluitende Staat binnen het grond
gebied van een anderen verdragsluitenden 
Staat een ongeval overkomt, dat dood of ern
stige verwonding ten gevolge heeft of wijst op 
een ernstig technisch gebrek aan het lucht
vaartuig of in de luchtfacilite1ten, zal de Staat, 
waarin het ongeval plaats heeft, een onder
zoek naar de omstandigheden van het onge
val instellen, in overeenstemming, voor zoo
veel zijn wetten dit toestaan, met de procedu
re, welke door de Internationale Burgerlijke 
Luchtvaart Organisatie kan worden aan
bevolen. Den Staat, waarin het luchtvaar
tuig is ingeschreven, dient gelegenheid t e wor
den gegeven waarnemers t e benoemen om bij 
het onderzoek aanwezig te zijn, en de Staat, 
die het onderzoek instelt, dient het rapport 
en de bevindingen terzake aan dien Staat toe 
te zenden. 
Vrijstelling van beslag wegens inbreuk op pa

t nten. 
Art. 27. (al Hetbinnenkomenvaneenlucht

vaartuig van een verdragsluitende Staat in 
het grondgebied van een anderen verdrag
sluitenden Staat of het overvliegen van het 
grondgebied van zoodanigenStaat met of zon
der landing, indien voor dat binnenkomen of 
voor dat overvliegen vergunning is verleend, 
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zal, indien dit luchtvaartuig wordt gebezigd 
in de internationale luchtvaart, niet tot ge
volg hebben het leggen van beslag op, het 
vasthouden van het luchtvaartuig of het aan
sprakelijk stellen van den eigenaar of exploi
tant daarvan, dan wel van eenige andere in
menging door of vanwege zulken Staat of ee
nig persoon daarin, op grond van het feit, dat 
de bouw, het mechanisme, de onderdeelen, 
uitrustingsstukken of het gebruik van het 
luchtvaartuig inbreuk maken op eenig pa
tent, ontwerp of model, dat behoorlijk is ver
leend of geregistreerd in den Staat, in wiens 
grondgebied het luchtvaartuig is binnenge
komen, terwijl wordt overeengekomen, dat 
in geen geval zekerheidsstelling, in verband 
met de vorenstaande vrijstelling van het leg
gen van beslag op of het vasthouden van het 
luchtvaartuig zal worden geëischt in den 
Staat, waarin het luchtvaartuig is binnenge
komen. 

(b) De bepalingen van lid (a) van dit arti
kel zijn ook van toepassing op den opslag van 
reserve onderdeelen en reserve uitrustings
stukken voor luchtvaartuigen en op het recht 
deze te gebruiken en te verwerken bij het her
stellen van een luchtvaartuig van een ver
dragsluitenden Staat op het grondgebied van 
een anderen verdragsluitende Staat, mits 
geen gepatenteerd onderdeel of uitrustings
stuk, dat op deze wijze is opgeslagen, binnen 
dien Staat wordt verkocht of verspreid dan 
wel voor handelsdoeleinden uit den verdrag
sluitenden Staat, waarin het luchtvaartuig 
is binnengekomen, wordt uitgevoerd, 

(c) De voorrechten van dit Artikel zijn 
slechts van toepassing op die Staten, partij 
bij dit Verdrag, die of 

(1) aangesloten zijn bij het Internationale 
Verdrag voor de bescherming van den Indu
strieelen Eigendom en aanvulling daarvan; 
dan wel 

(2) wetten betreffende het patent hebben 
uitgevaardigd, welke uitvindingen, gedaan 
door de onderdanen van de andere Staten, 
partij bij dit Verdrag, erkennen en deze vol
doende beschermen. 

Luchtverkeer-faciliteiten en standaardsystemen 

Art. 28. Elke verdragsluitende Staat ver
bindt zich, voorzoover uitvoerbaar: 

(a) op zijn grondgebied luchthavens, radio
diensten, meteorologische diensten en andere 
1 uchtvaartfaciliteiten ter beschikking te stel
en in overeenstemming met de maatstaven 

en gebruiken, welke van tijd tot tijd uit hoof
de van dit Verdrag worder:. aanbevolen of 
vastgesteld; 

(b) de geschikte standaard systemen voor 
het overbrengen van berichten, codes, tee
kens, seinen, verlichting en andere gebruiken 
en voorschriften voor de uitoefening van het 
bedrijf te aanvaarden en in werking te stellen, 
welke van tijd tot tijd op grond van dit Ver
drag kunnen worden aanbevolen of vast
gesteld; 

(c) mede te werken aan internationale maat
regelen ter verzekering van de publicatie van 
luchtvaartkaarten, in overeenstemming met 
de maatstaven, welke van tijd tot tijd op 
grond van dit Verdrag kunnen worden aan
bevolen of opgesteld. 
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HOOFDSTUK V 

VOORWAARDEN WAARAAN LUCHTVAARTUI
GEN MOETEN VOLDOEN 

In luchtvaartuigen mede te voeren bescheiden 

Art. 29. In ieder luchtvaartuig van een ver
dragsluitenden Staat, gebezigd in de interna
tionale luchtvaart, moeten, in overeenstem
ming met de voorwaarden in dit Verdrag ge
steld, de volgende bescheiden worden mede
gevoerd: 

(a) het bewijs van inschrijving; 
(b) het bewijs van luchtwaardigheid; 
(c) de vereischte bewijzen van geschikt-

heid voor elk lid van de bemanning; 
(d) het journaal; 
(e) indien het is voorzien van een radio-in

stallatie, de daarvoor vereischte vergunning; 
(f) indien het passagiers vervoert, een lijst 

van hun namen en de plaatsen van vertrek 
en van bestemming; 

(g) indien het lading vervoert, een manifest 
en een gespecificeerde verklaring omtrent de 
lading. 

Radio-uitrusting van luchtvaartuigen 
Art. 30. (a) Luchtvaartuigen van eiken ver

dragsluitenden Staat mogen binnen of boven 
het grondgebied van andere verdragsluitende 
Staten slechts dan een radiozendinstallatie 
aan boord hebben, indien een vergunning tot 
het inbouwen en gebruik daarvan is uitge
reikt door de bevoegde autoriteiten van den 
Staat, waarin het luchtvaartuig is ingeschre
ven. Het gebruik van radiozendinstallaties 
binnen het grondgebied van den verdragslui
tenden Staat, over wiens grondgebied wordt 
gevlogen, moet geschieden in overeenstem
ming met de door dien Staat gegeven voor
schriften. 

(b) Radiozendinstallaties mogen slechts 
worden bediend door die leden van de be
manning, die voorzien zijn van een bepaalde
lijk daartoe strekkende vergunning, uitge
reikt door de bevoegde autoriteiten van den 
Staat, waarin het luchtvaartuig is ingeschre
ven. 

Bewij zen van luchtwaardigheid 
Art. 31. Elk luchtvaartuig, gebezigd in de 

internationale luchtvaart, moet voorzien zijn 
van een bewijs van luchtwaardigheid, uitge
reikt of geldig verklaard door den Staat, waar
in het is ingeschreven. 

Bewijzen uan geschiktheid uan personeel 
Art. 32. (a) De bestuurder van elk lucht

vaartuig en de andere leden van de beman
ning van elk luchtvaartuig, gebezigd in de 
internationale luchtvaart, moeten voorzien 
zijn van bewijzen van geschiktheid en ver
gunningen, uitgereikt of geldig verklaard 
door den Staat, waarin het luchtvaartuig is 
ingeschreven. 

(b) Elke verdragsluitende Staat behoudt 
zich het recht voor de erkenning van bewij
zen vao geschiktheid en vergunningen door 
een anderen verdragsluitenden Staat uitge
reikt aan zijn onderdanen voor vluchten bo
ven zijn eigen grondgebied, te weigeren. 
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Erkenning van bewijzen van luchtwaardigheid 
en van -geschiktheid 
Art. 33. Bewijzen v an luchtwaardigheid, 

bewijzen v a n geschik t heid en vergunningen, 
uitgereikt of geldig verklaard d oor den ver
dragsluitenden Staat, waarin het luchtvaar
tuig is ingeschreven, worden door de andere 
verdragsluitende Staten erkend, mits de ver
eischten, waaronder zoodanige bewijzen en 
vergunningen zijn uitgereikt of geldig ver
klaard, gelijk zijn aan of zwaarder zijn dan de 
minimum maatstaven, welke van tijd tot tijd 
op grond van dit Verdrag kunnen worden 
vastgesteld. 

Journalen 
Art. 34. Voor elk luchtvaartuig, gebezigd in 

de internationale luchtvaart, zal een journaal 
worden gehouden, waarin worden opgenomen 
bijzonderheden omtrent het luchtvaartuig, 
ziJn bemanning en elke reis, in zoodanigen 
vorm als van tijd tot tijd op grond van dit 
Verdrag kan worden voorgeschreven. 

Beperking van lading 
Art. 35. (a) Geen oorlogsmunitie of oorlogs

tuig mogen worden vervoerd binnen of boven 
het grondgebied van een Staat in luchtvaar
tuigen, gebezigd in de internationale lucht
vaart, behalve metvergunningvan dien Staat. 
E lke Staat legt in voorschriften vast, wat in 
den zin van dit artikel onder oorlogsmunitie 
of oorlogstuig moet worden verstaan, daarbij 
met het oog op de eenvormigheid, behoorlijk 
aandacht schenk~de aan de aanbevelingen, 
welke de Internationale Burgerlijke Lucht
vaart Organisatie van tijd tot tijd kan doen. 

(b) Elke verdragsluitende Staat behoudt 
zich het recht voor, om redenen van openbare 
orde en veiligheid, het vervoer binnen of bo
ven zijn grondgebied van andere goederen 
dan in lid (a) opgesomd, te regelen of te ver
bieden, mits geen onderscheid op dit punt 
wordt gemaakt tusschen zijn eigen lucht
vaartuigen, gebezigd in de internationale 
luchtvaart en de luchtvaartuigen van de an
dere Staten, welke daarin worden gebezigd en 
voorts mits geen beperking wordt opgelegd, 
welke het vervoer en gebruik in luchtvaar
tuigen van toestellen, noodig voor het ge
bruik of de besturing van het luchtvaartuig 
of de veiligheid van het personeel of de pas
sagiers zou kunnen aantasten. 

Fotografietoestellen 
Art. 36. Elke verdragsluitende Staat kan 

het gebruik van fotografietoestellen in lucht
vaartuigen boven zijn grondgebied verbieden 
of aan regelen onderwerpen. 

HOOFDSTUK VI 

INTERNATIONALE NORMEN BN AANBEVOLEN 

WERKWI JZEN 

Aanvaarding van internationale normen en me
thoden 
Art. 37. Elke verdragsluitende Staat ver

bindt zich mede te werken tot het verkrijgen 
van de grootst mogelijke mate van eenvor
migheid in de voorschriften, normen, metho
den en organisatie met betrekking tot lucht
vaartuigen, personeel, luchtlijnen en hulp
diensten in alle aangelegenheden, waarin een 
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zooda nige eenvormigheid de luchtvaart zal 
vergemakkelijken en haar ten goede zal ko
men . 

Tot dat doel zal de Internationale Burger• 
lijke Luchtvaart Organisatie van tijd tot tijd, 
naar gelang dit noodig zal zijn, internationale 
maatstaven en aanbevolen werkwijzen en me
thoden aanvaarden en wijzigen, betreffende: 

(a) den bericht en dienst en luchtverkeers
beveiliging, grondteekens daaronder begre
pen; 

(b) de eischen, te stellen aan luchthavens 
en landingsterreinen; 

(c) de luchtverkeersregelen en maatregelen 
voor de leiding van het luchtverkeer; 

(d) de uitreiking van bewijzen van ge
schiktheid aan het bedienend en tech nisch 
personeel; 

(e) de luchtwaardighied van luchtvaartui
gen; 

(f) de inschrijving en identificatie van 
luchtvaartuigen; 

(g) het verzamelen en uitwisselen van mete-
orologische gegevens; 

(hl journalen; 
(i) luchtvaartkaarten; 
(j) douane- en immigratiemaatregelen; 
(k) in nood verkeerende luchtvaartuigen 

en het onderzoek van ongevallen; en zooda
nige andere aangelegenheden betreffende de 
veiligheid, regelmaat en doeltreffendheid van 
de luchtvaart als van tijd tot tijd wenschelijk 
wordt geacht. 

Afwijkingen van internationale normen en me• 
thoden 
Art. 38. Een Staat, die het onuitvoerbaar 

acht in a lle opzichten een internationale maat
staf of methode na te leven dan wel zijn voor
schriften of werkwijzen geheel in overeen
stemming te brengen met een internationale 
maatstaf of methode, nadat deze zullen zijn 
gewijzigd, of die het noodig acht voorschriften 
of werkwijzen te aanvaarden, welke in een 
bepaald opzicht afwijken van die, vastgesteld 
bij een internationale norm, dient onmiddel
lijk aan de Internationale Burgerlijke Lucht
vaart Organisatie kennis te geven van de ver
schillen tusschen zijn eigen systeem en dat, 
vastgesteld bij de internationale maatstaven. 
In geval van wijziging van internationale nor
men doet een Staat, die niet de noodige wijzi
gingen aanbrengt in zijn eigen voorschriften 
of werkwijzen, binnen een termijn van zestig 
dagen aan den Raad mededeeling van de aan
vaarding van de wijziging in de internationale 
maatstaven of geeft hij de maatregelen aan 
welke hij zich voorstelt te nemen. In dergelijke 
gevallen doet de Raad onmiddellijk aan alle 
andere Staten mededeeling van het verschil, 
hetwelk bestaat tusschen één of meer ken
merken van een internationale maatstaf en 
rie overeenkomstige nationale werkwijze van 
dien Staat. 
Aanteekeningen op bewijzen van luchtwaardig

heid en van -geschiktheid 
Art. 3 ' . (a) I ndien een luchtvaartuig of 

deel daarvan, ten aanzien waarvan een inter
nationale maatstaf voor luchtwaardigheid of 
prestatie bestaat, ten tijde van het onderzoek 
in eenig opzicht aan die maatstaf niet voldoet, 
wordt op het bewijs van luchtwaardigheid 
aangeteekend of daaraan vastgehecht een 
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volledige opsomming van de punten, waarop 
het aan die maatstaf niet voldeed. 

(b) Indien een persoon houder is van een 
bewijs van geschiktheid, doch niet ten volle 
voldoet aan de eischen van de internationale 
maatstaf, gesteld voor het bewijs of certifi
caat, waarvan hij houder is, wordt op dat be
w ijs aangeteekend of daaraan vastgehecht 
een volledige opsomming van de punten, 
waarop hij niet aan die eischen voldoet. 

Geldigheid van bewijzen van luchtwaardigheid 
en van -geschiktheid, voorzien van aanteeke
ningen 

Art. 40. Luchtvaartuigen of personeel, op de 
bewijzen waarvan zoodanige aanteekeningen 
zijn gesteld, mogen niet aan de internationale 
luchtvaart deelnemen, tenzij met vergunning 
van den Staat, over wiens grondgebied ge
vlogen wordt. De inschrijving of het gebruik 
van zoodanige luchtvaartuigen of van een on
derdeel, waarvoor een bewijs is afgegeven in 
een anderen Staat dan dien, waarin oorspron
kelijk het bewijs werd uitgereikt, staat ter 
beoordeeling van den Staat, waarin het lucht
vaartuig of het onderdoeel wordt ingevoerd. 

Erkenning van bestaande luchtwaardigheids-
maatstaven 
Art. 41. De bepalingen van dit Hoofdstuk 

zijn niet van toepassing op luchtvaartuigen 
en uitrustingsstukken van types, waarvan 
het prototype tot het verkrijgen van een be
wijs aan een onderzoek door de bevoegde na
tionale autoriteiten wordt onderworpen op 
een eerder tijdstip dan drie jaar na de aan
vaarding van een internationale maatstaf 
voor de luchtwaardigheid daarvan. 

Erkenning van bestaande maatstavan voor ge-
schiktheid van personeel 
Art. 42. De bepalingen van dit Hoofdstuk 

zijn niet van toepassing op personeel, waar
van de bewijzen oorspronkelijk zijn uitgereikt 
op een eerder tijdstip dan een jaar na de aan

. vankelijke aanvaarding van een internationa~ 
Ie keuringsmaatstaf voor zoodanig personeel, 
doch zij zullen in elk geval van toepassing zijn 
op het personeel, waarvan de bewijzen geldig 
blijven vijf jaar na het tijdstip van aanvaar
ding van zoodanige maatstaf. 

Deel IT. De Internationale Burgerlijke 
Luchtvaart Orgaolsatle 

HOOFDSTUK VII 

DE ORGANISATIE 

Naam en samenstelling 
Art. 43. Bij dit Verdrag wordt ingesteld een 

organisatie, genaamd de Internationale Bur
gerlijke Luchtvaart Organisatie. 

Zij bestaat uit een Vergadering, een Raad 
en zoodanige andere organen als noodig zul
len blijken. 

Doel 
Art . 44. De Organisatie heeft ten doel de 

ontwikkeling van de beginselen en techniek 
van de internationale luchtvaart en het aan
moedigen van het ontwikkelen en uitbreiden 
van internationaal luchtvervoer, zooals: 

(a) het verzekeren van de veilige en geor-
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dende ontplooiing van de internationale bur
gerlijke luchtvaart over de geheele wereld; 

(b) het aanmoedigen van het ontwerpen en 
gebruiken van luchtvaartuigen voor vreed
zame doeleinden; 

(c) het aanmoedigen van de ontwikkeling 
van luchtlijnen, luchthavens en luchtvaart
faciliteiten voor de internationale burgerlijke 
luchtvaart; 

(d) het tegemoetkomen aan de behoefte van 
de volkeren der wereld aan veilig, regelmatig, 
doeltreffend en economisch luchtvervoer; 

(e) het voorkomen van verspilling opecono
rnisch gebied, veroorzaakt door onredelijke 
concurrentie; 

(f) het verzekeren van de volledige eerbie
diging van de rechten der verdragsluitende 
Staten en van het verkrijgen door eiken ver
dragsluitenden Staat van een eerlijke gele
genheid voor het exploiteeren van internatio
nale luchtlijnen; 

(g) het vermijden van het maken van on
derscheid tusschen de verdragsluitende Sta
ten; 

(h) het bevorderen van de veiligheid in de 
lucht in de internationale luchtvaart; 

(i) in het algemeen het bevorderen van de 
alzijdige ontwikkeling van de internationale 
burgerlijke luchtvaart. 

Permanente zetel 
Art. 45. De plaats, waar de permanente ze

tel van de Organisatie zal zijn gevestigd, wordt 
bepaald in de slotzitting van de Tijdelijke Ver
gadering van de Voorloopige Internationale 
Burgerlijke Luchtvaart Organisatie, inge
steld bij de Tijdelijke Overeenkomst inzake 
de Internationale Burgerlijke Luchtvaart, on
derteekend te Chicago, op 7 December 1944. 
De zetel kan tijdelijk naar elders worden ver
plaatst bij besluit van den Raad. 

Eerste zitting van Vergadering 
Art. 46. De eerste zitting van de Vergade

ring zal, zoodra het Verdrag van kracht zal 
zijn geworden, door den Tijdelijken Raad van 
bovengenoemde Voorloopige Organisatie wor
den bijeengeroepen op een tijdstip en op een 
plaats, door den Tijdelijken Raad vast te 
stellen. 

Juridische bevoegdheden 
Art. 47. De Organisatie geniet op het grond

gebied van eiken verdragsluitenden Staat zoo
danige juridische bevoegdheden, als noodig 
kunnen zijn voor de uitoefening van haar 
functie. Volledige rechtspersoonlijkheid wordt 
toegekend. overal waar dit vereenigbaar is 
met de Grondwet en wetten van den betreffen
den Staat. 

HOOFDSTUK VIII 

°l:>E VERGADERING 

Zittingen van de Vergadering en stemmen 
Art. 48. (a) De vergaderin11: komt jaarlijks 

bijeen en wordt door den Raad bijeengeroepen 
op een geschikt tijdstip en op een geschikte 
plaats. Buitengewone zittingen van de Ver
gadering kunnen op elk willekeurig tijdstip 
worden gehouden na oproeping door den 
Raad of op een tot den Secretaris-Generaal 
gericht verzoek van elke willekeurige groep 
van tien verdragsluitende Staten; 
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(b) Alle verdragslu itende Staten hebben 
een gelijk recht in de zittingen van de Verga
dering vertegenwoordigd te zij n en elke ver
dragsluitende Staat heeft recht op het uit
brengen van één stem. De gedelegeerden, die 
verdragsluitende Staten vertegenwoordigen, 
kunnen zich doen bijstaan door technische 
adviseurs, die aan de zittingen mogen deel
nemen, doch geen stem hebben. 

(c) Een meerderheid van de verdragsluiten
de Staten is vereischt om het quorum voor de 
2ittingen van de Vergadering te vormen. Ten
zij in dit Verdrag anders wordt bepaald, wor
den besluiten van de Vergadering genomen 
bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

Bevoegdheden en verplichtingen van de Verga-
dering • 
Art. 49. De Vergadering heeft de volgende 

bevoegdheden en verplichtingen : 
(a) het op iedere zitting verkiezen van haar 

Voorzitter en andere ambtenaten; 
(b) het verkiezen van de verdragsluitende 

Staten voor het zitting nemen in den Raad, 
overeenkomstig de bepalingen van Hoofd
stuk IX; 

(c) het onderzoeken van de verslagen van 
den Raad, het geven van het noodige gevolg 
daaraan en het beslissen in iedere aangelegen
heid, welke door den. Raad naar haar wordt 
verwezen; 

(d) het vaststellen van haar eigen werk
wijze en het instellen van de sub-commissies, 
welke zij noodig of raadzaam zal oordeelen; 

(e) het goedkeuren van een jaarlijksche be
grooting en het vaststellen van de geldelijke 
aangelegenheden van de Organisatie in over
ee,;istemming met de bepalingen van Hoofd
stuk XII; 

(f) het controleeren van de uitgaven en het 
goedkeuren van de boeken van de Organisatie; 

(g) het verwijzen volgens haar inzichten van 
elke aangelegenheid binnen haar werkings
sfeer naar den Raad, naar ondergeschikte 
commissies of naar een ander orgaan; 

(h) het delegeeren aan den Raad van de be
voegdheden en het gezag, noodig of wensche
lijk voor het vervullen van de taak van de or
ganisatie ; deze delegaties van bevoegdheden 
kunnen te allen tijde worden herroepen of 
gewijzigd; 

(i) het uitvoeren van de daarvoor in aan
meocing komende bepalingen van Hoofd
stuk XIII; 

(j) het overwegen van voorstellen voor de 
wijziging of verbetering van de bepalingen 
van dit Verdrag en het aanbevelen daarvan, 
indien zij de voorstellen goedkeurt, aan de 
verdragsluitende Staten overeenkomstig de 
bepalingen van Hoofdstuk XXI; 

(k) het behandelen van elke aangelegen
heid binnen·de werkingssfeer van de Organi
satie, welke niet bepaaldelijk aan den Raad 
is toegewezen. 

HOOFDSTUK IX 

DE RAAD 

Samenstelling en verkiezing van den Raad 
Art. 50. (a) De raad is een permanent or

gaan, dat verantwoording schuldig is aan de 
vergadering. Hij is samengesteld uit een en 
1:wintig verrlragsluitende Staten, verkozen 
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door de Vergadering. Een verkiezing zal 
worden gehouden 6ij de eerste zitting van de 
Vergader ing en daarna om de drie jaar; de 
aldus verkozen leden van den Raad hebben 
zitting tot de volgende verkiezing. 
' (b) Bij de verkiezing van de leden van den 

Raad draagt de Vergadering zorg, clat in pas
sende mate vertegenwoordigd zijn: 

(1) de Staten, die het belangrijkste zijn op 
het gebied van het Luchtvervoer; 

(21 de niet op anderen grond verkozen Sta
ten, die de grootste bijdrage leveren in de ver
leening van faciliteiten voor de internationale 
burgerlijke luchtvaart; en 

(3) de niet op anderen grond verkozen 
Staten, wier aanwijzing zal verzekeren, dat 
alle belangrijke geografische gebieden van de 
wereld in den Raad vertegenwoordigd zijn. 

Een vacature in den Raad zal door de ver
gadering zoo spoedig mogelijk worden ver
vuld; 
~en aldus in den Raad verkozen Staat zal zit
ting hebben voor den resteerenden zittings
tijd van zijn voorganger. 

(c) Geen vertegenwoordiger van een ver
dragsluitenden Staat in den Raad zal actief 
betrokken of financieel geï nteresseerd mogen 
zijn bij de exploitatie van een internationalen 
luchtdienst. , 

Voorzitter van den Raad 

Art. 51 . De Raad kiest zijn Voorzitter 
voor een termijn van drie jaar. Hij is herkies
baar. Hij heeft geen stemrecht. De Raad kiest 
uit zijn leden één of meer Vice-Voorzitters, 
die hun stemrecht behouden, wanneer zij als 
Voorzitter fungeeren. De Voorzitter behoeft 
niet te worden verkozen uit de vertegenwoor
digers van de leden van den Raad; is een ver
tegenwoordiger verkozen, dan wordt diens 
zetel geacht te zijn opengevallen en wordt 
deze bezet door den Staat, dien hij vertegen
woordigde. De Voorzitter heeft tot taak: 

(a) het bijeenroepen van de zittingen van 
den Raad, van het Comité inzake Luchtver
voer en van de Commissie inzake Luchtver
keer; 

(b) het vertegenwoordigen van den Raad, 
en 

(c) het namens den Raad uitvoeren van de 
werkzaamheden, welke de Raad hem op
draagt. 

Stemmen in den Raad 

Art. 52. Besluiten van den Raad behoeven 
de goedkeuring van een meerderheid van zijn 
leden. De Raad kan met betrekking tot een 
bepaalde aangelegenheid bevoegdheden de
legeeren aan een comité uit zijn leden. Tegen 
beslissingen van een comité uit den Raad 
staat voor iederen belanghebbenden verdrag
sluitenden Staat beroep open op den Raad. 

Deelneming zonder stemrecht 
Art. 53. Een verdragsluitende Staat kan, 

zonder stemrecht, deelnemen aan de behan
deling door den Raad en door zijn comité's 
en commissies van zaken, welke in het bijzon
der zijn belangen raken. Geen lid van den 
Raad mag zijn stem uitbrengen bij de behan
deling door den Raad van een geschil, waarbij 
dit lid partij is. 

14 
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Verplichte functies van den Raad 
Art. 54. De Raad is gehouden: 
(a} jaarverslagen uit te brengen aan de ver

gadering; 
(b) uit te voeren de opdrachten van de ver

gadering en de taak en verplichtingen, welke 
hem bij dit Verdrag zijn opgedragen; 

(c} vast te stellen zijn organisatie en werk
wijze; 

(d) vast te stellen en uit te werken de ver
plichtingen van een Comité inzake Luchtver
voer, dat gekozen zal wordep uit vertegen
woordigers van de leden van den Raad en dat 
aan he_m verantwoordelijk zal zijn; 

(e) m te stellen een Commissie inzake 
Luchtverkeer, overeenkomstig de bepalingen 
van Hoofdstuk X; 

(f) te beheeren de geldmiddelen van de 
Organisatie in overeenstemming met de be
palingen van de Hoofdstukken XII en XV; 

(g) vast te stellen de bezoldigingen van den 
Voorzitter van den Raad; 

(h} aan te stellen een hoogsten uitvoeren
den ambtenaar, Secretaris-Generaal genoemd 
en te voorzien in de aanstelling van het overi
ge benoodigde personeel, overeenkomstig de 
bepalingen van Hoofdstuk XI; 

(i) te verzoeken, te verzamelen, te bestu
deeren en te publiceeren inlichtingen betref
fende de bevordering van de luchtvaart en de 
exploitatie van internationale luchtdiensten, 
daaronder begrepen inlichtingen omtrent de 
exploitatiekosten en bijzonderheden omtrent 
bijdragen aan luchtvaartmaatschappijen uit 
openbare middelen; 

(j) ter kennis van de verdragsluitende Sta
ten te brengen alle inbreuken op dit Verdrag 
zoomede alle verzuimen om te voldoen aan 
aanbevelingen of beslissingen van den Raad· 

(k) ter kennis van de Vergadering te bren~ 
gen alle inbreuken op dit Verdrag, waarbij 
een verdragsluitende Staat in gebreke is ge
bleven binnen een redelijken termijn, na op 
de inbreuk te zijn gewezen, passende stappen 
te doen; 

(]) in overeenstemming met de bepalingen 
van Hoofdstuk VI van dit Verdrag interna
toinale maatstaven vast te stellen 'en syste
men aan te bevelen; deze gemakshalve aan 
te wijzen als bijlagen tot dit Verdrag en alle 
verdragsluitende Staten mededeeling te doen 
van de ondernomen stappen; 

(m) de aanbevelingen van de Commissie in
zake_ Luchtverk_eer tot wijziging van de Bijla
gen in overweging te nemen en overeenkom
stig de bepalingen van Hoofdstuk XX stap
pen te doen; 

(n) in overweging te nemen alle het Verdrag 
betreffende aangelegenheden, welke een ver
dragsluitende Staat naar den Raad verwijst. 

Toegelaten functies van den Raad 
Art. 55. De Raad is bevoegd: 
(a) wa~ zulks passend is en de ervaring die 

wenschel1Jk doet zijn, subcommissies inzake 
luchtvervoer in te stellen op een regionalen 
of andere basis en groepen van Staten of 
luchtvaartmaatschappijen aan te wijzen 
waarmede hij kan onderhandelen of door wel~ 
ker tusschenkomst hij kan optreden ter ver
gemakkelijking van het bereiken van de strek
king van dit Verdrag; 

(b) aan de Commissie inzake Luchtverkeer 
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werk~aamhede': te delegeeren in aanvulling 
op die,. vervat m het Verdrag en zoodanige 
delegaties van bevoegdheden te allen tijde in 
te trekken of te wijzigen; 

(c) onderzoekingen te leiden op alle gebie
den van het luchtvervoer en van het lucht
verkeer, welke van i,:i_ternationaal belang zijn; 
de resultaten van z1Jn onderzoekingen mede 
te deelen aan de verdragsluitende Staten en 
de uitwisseling van inlichtingen tusschen 
verdragsluitende Staten in zake aangelegen
heden van luchtvervoer en luchtverkeer te 
vergemakkelijken; 

. (d) alle aangelegenheden, rakende de orga
msatie en exploitatie van internationaal 
luchtvervoer te bestudeeren, daaronder be
grepen den internationalen eigendom en de ex
ploitatie ':'.an internationale luchtdiensten op 
de hoofdliJnen en aan de Vergadering daar
mede verband houdende plannen voor te leg
gen; 

(e) op verzoek van een verdragsluitenden 
Staat een onderzoek in te stellen naar toe
standen, welke den indruk wekkenaandeont
wikkeling van de internationale luchtvaart
hindernissen, welke vermeden kunnen wor
den, in den weg te leggen, en, na zoodanig on
derzoek, voor zoover noodig, rapporten uit te 
brengen. 

HOOFDSTUKX 

DE COMMISSIE INZAKE LUCHTVERKEER 

Benoeming en instelling van de Commissie 
Art. 56. De Commissie in zake Luchtver

keer zal bestaan uit twaalf leden, benoemd 
door den Raad uit personen, voorgedragen 
door verdragsluitende Staten. Deze personen 
moeten ter zake deskundig zijn en ervaring 
hebb«:? op het gebied van wetenschap en 
practtJk van de luchtvaart. De Raad richt tot 
alle verdragsluitende Staten het verzoek een 
voordracht in te dienen. De Voorzitter van de 
Commissie in zake Luchtverkeer wordt be
noemd door den Raad. 

Verplichtingen van de Commissie 
Art. 57. De Commissie inzake Luchtver

keer is gehouden: 
(a) wijzigingen van de Bijlagen van dit Ver

drag te overwegen en aan den Raad voorstel
len tot aanvaarding daarvan te doen· 

(b) technische subcommissies in te 'stellen 
"'.'.1arin elke verdragsluitende Staat, indie,; 
hiJ dat wenscht, vertegenwoordigd kan zijn· 

(c) den Raad advies uit te brengen omtrent 
het verzamelen en het toezenden aan de ver
d_~agslui~ende Stat_en van alle gegevens, welke 
ZIJ nood1g en nuttig oordeelt ter bevordering 
van de luchtvaart. 

HOOFDSTUK XI 
PERSONEEL 

Aanstelling van personeel 
~rt. 58. Met inachtneming van de voor

schnften vastgesteld door de Vergadering en 
van de bepalingen van dit Verdrag stelt de 
Raad de wijze van aanstelling en o,.;tslag de 
o~leiding, de salarissen en toelagen en' de 
dienstvoorwaarden van den Secretaris-Gene
raal en ander personeel van de Organisatie 
vast; hij kan gebruik maken van de dien-
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sten van onderdanen van elk der verdragslui
tende Staten, of onderdanen van deze in 
dienst nemen. 

Internationaal karakter van het personeel 
Art. 59. Noch de Voorzitter van den Raad, 

noch de Secretaris-Generaal noch ander per
soneel mogen van eenig gezag buiten de Or
ganisatie opdrachten vragen of aanvaarden 
met betrekking tot de vervulling van hun 
taak. Elke verdragsluitende Staat verbindt 
zich het internationale karakter van de taak 
van het personeel volledig te eerbiedigen en 
niet te trachten, zijn onderdanen bij de ver
vuUing van hun taak te beïnvloeden. 

Immuniteiten en voorrechten van het personeel 
Art. 60. Elke verdragsluitende Staat ver

bindt zich, voor zooveel zulks met zijn staats
regeling in overeenstemming te brengen is, 
aan den voorzitter van den Raad, aan den 
Secretaris-Generaal en aan het verdere per
soneel van de Organisatie, de immuniteiten 
en voorrechten toe te staan, welke worden toe
gekend aan overeenkomstig personeel van an
dere openbare internationale organisaties. In
dien een algemeene internationale overeen
komst betreffende de immuniteiten en de 
voorrechten van internationale burgerlijke 
ambtenaren wordt getroffen, zullen de immu
niteiten en de voorrechten, toegekend aan den 
Voorzitter, den Secretaris-Generaal en aan 
het verdere personeel van de Organisatie, zijn 
de immuniteiten en de voorrechen, toegekend 
op grond van die algemeene internationale 
overeenkomst. 

HOOFDSTUK XII 

GELDMIDDELEN 

Begrooting en verdeeling van de uitgaven 
Art. 61. De Raad legt aan de Vergadering 

een jaar!ijksche begrooting, een jaarlijksche 
afrekening en een raming van alle ontvang
sten en uitgaven voor. De Vergadering keurt 
de begrooting goed met de wijzigingen, wel
ke haar goeddunken en verdeelt, met uitzon
dering van de bijdragen bedoeld in H oofd
stuk XV van de Staten, welke daarmede in
stemmen, de uitgaven van de Organisatie 
over de verdragsluitende Staten op den grond
slag, dien zij van tijd tot tijd zal vaststellen. 

Opschorting stemrecht 

Art. 62- Indien een verdragsluitende Staat 
in gebreke blijft binnen een redelijken termijn 
aan zijn financieele verplichtingen tegenover 
de Organisatie te voldoen, kan de Vergade
ring het stemrecht van dien Staat in de Ver
gadering en in den Raad opschorten. 

Kosten van delegaties en andere vertegenwoor
digers 

Art. 63. Elke verdragsluitende Staat draagt 
de kosten van zijn eigen delegatie bij de Ver
gadering, zoomede de vergoeding, reis- en 
andere kosten van personen, die hij ten dien
ste van den Raad aanwijst en benoemd of ver
tegenwoordigers in ondergeschikte comité's 
of commissies van de Organisatie. 
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HOOFDSTUK III 

ANDERE INTERNATIONALE REGELINGEN 

Maatregelen ten aanzien uan de veiligheid 
Art. 64. De Organisatie kan met betrekking 

tot luchtvaartaangelegenheden binnen den 
kring harer bevoegdheid gelegen, welke recht
streeks de wereldveiligheid raken, krachtens 
besluit van de Vergadering, met iedere alge
meene organisatie, opgericht door de volke
ren der wereld, om den vrede te bewaren, pas
sende maatregelen treffen tot behoud van den 
vrede. 

Regelingen met andere internationale lichamen 
Art.65. De Raad kan namens de Organisa

tie, met andere internationale organen over
eenkomsten sluiten ter handhaving van ge
meenschappelijke diensten en om te komen 
tot gemeenschappelijke regelingen betreffen
de personeel en, met de goedkeuring van de 
Vergadering, andere overeenkomsten sluiten 
ter vergemakkelijking van het werk van de 
Organisatie. 

Taak met betrekking tot andere overeenkomsten 
Art. 66. (a) De Organisatie voert tevens 

iedere taak uit, wt>lke haar in overeenstem
ming met de daarin vervatte bepalingen en 
voorwaarden zijn opgedragen bij de Overeen
komst in zake den Doortocht van Internatio
nale Luchtdiensten en bij de Overeenkomst 
in zake het Internationale Luchtvervoer, vast
gesteld te Chicago op 7 December 1944, 

(bl Leden van de Vergadering en van den 
Raad, die de Overeenkomst inzake den Door
tocht van Internationale Luchtdiensten of de 
Overeenkomst in zake het Internationale 
Luchtvervoer, vastgesteld te Chicago op 7 
December 1944 niet te hebben aanvaard, heb
ben niet het recht te stemmen over aangele
genheden, welke op grond van de betrokken 
Overeenkomst bij cle Vergadering of den Raad 
zijn aanhangig gemaakt. 

Deel III -Intcrnatlonaal Luchtvervoer 

HOOFDSTUK XIV 

GEGEVENS EN RAPPORTEN 

Indienen van gegevens bij den Raad 

Art. 67. Elke verdragsluitende Staat ver
plicht zich er voor te zorgen, dat zijn interna
tionale luchtvaartmaatschappijen, in over
eenstemming met cle door den Raad vastge
stelde eischen, bij den Raad vervoerstaten, 
kostenstatistieken en financieele verslagen 
indienen, onder meer vermeldende alle in
komsten en de bronnen daarvan. 

HOOFDSTUK XV 

LUCHTHAVENS EN ANDERE LUCHTVAART
FACILITEITEN 

Aanwijzing van routes en luchthavens 
Art. 68. Elke verdragsluitende Staat kan 

met inachtneming van de bepalingen van dit 
Verdrag de route aanwijzen, welke binnen 
zijn grondgebied door internationale lucht
diensten moet worden gevolgd en de luchtha
vens, welke zoodanige diensten mogen gebrui
ken. 
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Verbetering van luchtvaartfaciliteiten 
Art. 69. Indien de Raad van oordeel is, dat 

de luchthavens of andere luchtvaartfacilitei
ten van een verdrags)uitenden Staat, radio
en meteorologische diensten daaronder be
grepen, niet redelijkerwijze voldoende zijn 
voor de veilige, regelmatige doeltreffende en 
economische exploitatie van aanwezige of 
geprojecteerde internationale luchtdiensten, 
treedt de Raad in overleg met den onmiddel
lijk daarbij betrokken Staat alsook met ande
re belanghebbende Staten, met het doel mid
delen te vinden, waardoor de situatie kan 
worden verbeterd; de Raad kan te dier zake 
aanbevelingen doen. Een verdragsluitende 
Staat maakt zich niet schuldig aan inbreuk 
op dit Verdrag, indien hij in gebreke blijft, 
aan deze aanbevelingen gevolg te geven. 

Financiering van luchtvaartfaciliteiten 
Art. 70 Een verdragsluitende Staat kan 

in de omstandigheden, bedoeld in artikel 69, 
een regeling treffen met den Raad met be
trekking tot het ten uitvoer brengen van zoo
danige aanbevelingen .. De Staat kan op zich 
nemen, alle uitzoodanige overeenkomst voort
vloeiende kosten te dragen. Verkiest de Staat 
zulks niet te doen, dan kan de Raad op ver
zoek v;m den Staat er in toestemmen, de kos
ten geheel of gedeeltelijk te dragen. 

Inrichting en onderhoud van faciliteiten door 
den Raad 
Art. 71. Op verzoek van een verdragslui

tenden Staat kan de Raad besluiten een of 
meer of alle luchthavens en andere lucht
vaartfaciliteiten, radio- en meteorologische 
diensten daaronder begrepen, op het grond
gebied van dien Staat, vereischt voor de 
veilige, regelmatige, doeltreffende en eco
nomische exploitatie van de internationale 
luchtdiensten van de andere overeenkomst
sluitende Staten, in te richten, van personeel 
te voorzien, te onderhouden en te beheeren; 
voor de verschafte faciliteiten kan de Raad 
billijke en redelijke kosten in rekening bren
gen. 
Verkrijging of gebruik van land 

Art. 72. Waar land benoodigd is voor facili
t eiten , welke op verzoek van een verdrag
sluitenden Staat geheel of gedeeltelijk worden 
b ekostigd door den Raad, moet die Staat het 
land zelf verschaffen, desgewenscht den eigen
dom daarover behoudende, dan wel zijn be
middeling ver!eenen, dat de Raad het gebruik 
van het land verkrijgt op billijke en redelijke 
voorwaarden en in overeenstemming met de 
wetten van den betrokken Staat. 

Uitgaven en aanslagen voor kapitaalsuitgaven 
Art. 73. Binnen de grenzen van de geldmid

delen, welke hem door de Vergadering ter be
schikking kunnen worden gesteld krachtens 
Hoofdstuk XII, kan de Raad voor de doel
einden, vervat in dit Hoofdstuk, uit de alge
meene geldmiddelen van de Organisatie loo
pende uitgaven doen. De Raad kan de ver
dragsluitende Staten, die daarmede instem
men en wier luchtvaartmaatschappijen van 
de faciliteiten gebruik maken, over een rede
lijk tijdvak naar te voren overeengekomen 
verhoudingen aanslaan in de kapitaalsuitga
ven, benoodigd voor de in het Hoofdstuk ver-
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vatte doeleinden. De Raad kan eveneens 
Staten, die hiermede instemmen, aanslaan 
in eventueele bedrijfskosten. 

Technische bijstand en aanwending van de op
brengst 
Art. 74. Indien de Raad, op verzoek van 

een verdragsluitenden Staat, geldmiddelen 
voorschiet dan wel luchthavens of andere fa. 
ciliteiten geheel of gedeeltelijk ter beschik
king stelt, kan de regeling, met goedvinden 
van dien Staat, voorzien in technischen bij
stand bij het toezicht op en de exploitatie van 
de luchthavens en andere faciliteiten, alsook 
in de betaling uit de opbrengst van de exploi
tatie van de luchthavens en andere faciliteiten 
van de exploitatiekosten van de luchthavens 
en de andere faciliteiten en van rente en af
lossing. 

Overneming van de faciliteiten van den Raad 
Art. 75. Een verdragsluitende Staat kan 

zich te allen tijde onttrekken aan een ver
bintenis, welke hij op grond van artikel 70 
heeft aangegaan en de luchthavens en andere 
faciliteiten, welke de Raad op zijn grondge
bied uit hoofde van de bepalingen van de ar
tikelen 71 en 72 heeft ingericht, overnemen, 
door aan den Raad een bedrag te betalen, dat, 
naar het oordeel van den Raad, in de gegeven 
omstandigheden redelijk is. Indien de Staat 
van oordeel is, dat het door den Raad vastge
stelde bedrag onredelijk is, kan hij tegen de 
beslissing van den Raad in beroep komen bij 
de Vergadering; deze kan de beslissing van 
den Raad bevestigen of wijzigen. 

Restitutie van ge/den 

Art. 76. Geldmiddelen, welke de Raad heeft 
verkregen door terugbetaling op grond van 
artikel 75 en door de ontvangst van rente en 
aflossing op grond van artikel 74, worden, in 
geval van voorschotten, oorspronkelijk door 
Staten gedaan op grond van artikel 73, aan 
de Staten, die oorspronkelijk waren aangesla
gen, gerestitueerd in de verhouding van hun 
aanslagen, zooals deze door den Raad waren 
vastgesteld. 

HOOFDSTUK XVI 

ORGANISATIE VOOR GEZAMENLIJKE EX· 
PLOITATIE EN DIENSTEN, WELKE IN BELAN
GENGEMEENSCHAP WORDEN GEËXPLOITEERD 

Organisaties voor gezamenlijke exploitatie toe-
gestaan 
Art. 77. Dit verdrag staat niet in den weg 

van het oprichten van organisaties voor de 
gezamenlijke exploitatie van luchtvervoer of 
internationale exploitatie-bureaux, dan wel 
van het gemeenschappelijk uitoefenen van 
luchtdiensten op eenige route of in eenig ge
bied; wel echter zijn zoodanige organisaties 
of bureaux en zoodanige gemeenschappelijke 
diensten onderworpen aan alle bepalingen van 
dit Verdrag, daaronder begrepen die, betref
fende de registratie van overeenkomsten bij 
den Raad. 

De Raad bepaalt, op welke wijze de bepa
lingen van dit Verdrag betreffende de natio
naliteit van luchtvaartuigen van toepassing 
zijn op luchtvaartuigen, geëxploiteerd door 
internationale exploitatie-bureaux. 
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Taak van den Raad 
Art. 7 8. De Raad kan aan de betrokken ver

dragsluitende Staten in overweging geven ge
zamenlijke organisaties voor de exploitatie
van luchtdiensten op eenige route of in eenig 
gebied te vormen. 

Deelneming in exploitatie-organisaties 
Art. 79. Een Staat kan in een organisatie 

voor gezamenlijke exploitatie of aan regelin
gen voor gemeenschappelijke uitoefening van 
luchtdiensten deelnemen, hetzij door zijn Re
geering, hetzij door een of meer luchtvaart
maatschappijen, aangewezen door zijn Re
geering. De maatschappijen kunnen zulks 
naar de uitsluitende beoordeeling van den 
betrokken Staat, Staatseigendom, gedeel
telijk Staatseigendom dan wel particulier 
eigendom zijn. 

Deel IV - Slothepallngen 

HOOFDSTUK XVII 

ANDERE LUCHTVAARTOVEREENKOMSTEN EN 
REGELINGEN 

Verdragen van Parijs en van Havanna 
Art. 80. Elke verdragsluitende Staat ver

bindt zich, onmiddellijk na het in werking 
treden van dit Verdrag, het Verdrag houden
de Regeling van de Luchtvaart, geteekend te 
Parijs op 13 October 1919 of het Verdrag in
zake de Handelsluchtvaart, geteekend te Ha
vanna op 20 Februari 1928, indien hij bij een 
dezer verdragen partij is, op te zeggen. 
Voor de rechtsverhouding tusschen de ver
dragsluitende Staten treedt dit Verdrag in de 
plaats van de eerder genoemde Verdragen van 
Parijs en van Havanna. 

Registratie uan bestaande overeenkomsten 
Art. 81. Alle luchtvaartovereenkomsten, 

welke bij het inwerking treden van dit Ver
drag bestaan tusschen een verdragsluitenden 
Staat en een anderen Staat of tusschen een 
luchtvaartmaatschappij van een verdrag
sluitenden Staat en een anderen Staat of de 
luchtvaartmaatschappij van een anderen 
Staat, worden onverwijld bij den Raad gere
gistreerd. 

Buitenwerkingstelling uan onvereenigbare re
gelingen 
Art. 82. Dé verdragsluitende Staten aan

vaarden dit Verdrag als buiten werking stel
lend alle tusschen hen bestaande verplichtin
gen en afspraken, welke onvereenigbaar zijn 
met zijn bepalingen en verbinden zich, zoo
danige verplichtingen of afspraken niet aan 
te gaan. Een verdragsluitende Staat, die 
voordat hij lid van de Organisatie werd ten 
opzichte van een niet verdragsluitenden Staat 
of een onderdaan van een verdragsluitenden 
Staat, of van een niet verdragsluitenden Staat 
verplichtingen heeft aangegaan, welke onver
eenigbaar zijn met de bepalingen van dit Ver
drag, dient onmiddellijk stappen te doen om 
van zijn verplichtingen te worden ontslagen. 
Indien een luchtvaartmaatschappij van een 
verdragsluitenden Staat zoodanige onveree
nigbare verplichtingen heeft aangegaan, dient 
de Staat, waartoe zij behoort, zijn beste krach-

1947 

ten aan te wenden, ten einde deze onverwijld 
te doen beëindigen en in ieder geval zorg te 
dragen, dat zij worden beëindigd zoo spoedig 
als na het in werking treden van dit Verdrag 
wettelijk kan geschieden. 

Registratie uan nieuwe regelingen 
Art. 83. Met inachtneming van de bepalin

gen van het vorige artikel kan een verdrag
sluitende Staat regelingen treffen, welke niet 
onvereenigbaar zijn met de bepalingen van 
dit Verdrag. Elke zoodanige regeling wordt 
onverwijld geregistreerd bij den Raad, die 
deze zoo spoedig mogelijk bekend maakt. 

HOOFDS1 UK XVIII 

GESCHI LLEN EN VERZUIMEN 

Oplossing van geschillen 
Art. 84. Indien een meeningsverschil tus

schen twee of meer verdragsluitende Staten 
betreffende de uitlegging of toepassing van dit 
Verdrag en zijn Bijlagen niet door onderhan
delingen kan worden opgelost, wordt daarin 
op verzoek van een der bij het meeningsver
schil betrokken Staten, door de Raad beslist. 
Geen lid van den Raad mag zijn stem uit
brengen bij de behandeling door den Raad 
van een geschil waarbij hij partij is. Een ver
dragsluitende Staat kan met inachtneming 
van artikel 85 van de beslissing van den Raad 
in beroep gaan bij een met de andere bij 
het geschil betrokken partijen overeenge
komen scheidsgerecht ad hoc of bij het Per
manente Hof van Internationale Justitie. 
Van een zoodanig beroep wordt aan den Raa1 
mededeeling gedaan binnen een termijn van 
zestig dagen na de ontvangst van het bericht 
van de beslissing van den Raad. 

Scheidsrechtelijke procedure 
Art. 85. Indien een verdragsluitende Staat, 

partij bij een geschil waarbij tegen de beslis
sing van den Raad beroep is aangeteekend, 
het Statuut van het Permanente Hof van 
Internationale Justitie niet heeft aanvaard 
en de verdragsluitende Staten, partij bij het 
geschil, niet tot overeenstemming kunnen 
komen omtrent de keuze van een scheidsge
recht, dient elk van de verdragsluitende Sta
ten, partij bij het geschil, één arbiter te benoe
men, die een scheidsrechter aanwijzen. In
dien één der verdragsluitende Staten, partij 
bij het geschil, in gebreke blijft een arbiter te 
benoemen binnen een termijn van drie maan
den na den dag van het beroep, wordt voor 
dien Staat een arbiter benoemd door den Voor
zitter van den Raad uit een door den Raad 
gehouden Lijst van kundige en beschikbare 
personen. Indien binnen een termijn van JO 
dagen de arbiters niet tot overeenstemming 
kunnen komen omtrent een scheidsrechter, 
wijst de Voorzitter van den Raad een scheids
rechter aan uit de vorenbedoelde lijst. De ar
biters en de scheidsrechter vormen dan geza
melijk een scheidsgerecht. Een scheidsgerecht, 
ingesteld op grond van dit of van het voor
gaande Artikel, stelt zijn eigen procedure vast 
en geeft zijn beslissing bij meerderheid van 
stemmen, met dien verstande, dat de Raad, 
in geval van naar zijn oordeel buitensporige 
vertraging, den procesgang kan bepalen. 
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Beroep 

Art. 86. Tenzij de Raad anders beslist, 
blijft een beslissing van den Raad omtrent 
de vraag of een internationale luchtvaart
maatschappij haar luchtlijnen exploiteert 
in overeenstemming met de bepalingen van 
dit Verdrag, van kracht, tenzij in beroep an
ders wordt bepaald. In alle andere aangelegen
heden worden beslissingen van den Raad, in
dien daartegen beroep wordt aangeteekend, 
opgeschort, totdat in beroep is beslist. De 
beslissing van het Permanente Hof van Inter
nationale Justitie en van een scheidsgerecht 
zijn beslissend en bindend. 

Strafmaatregelen voor luchtvaartmaatschappij 
bij overtreding van beslissing 
Art. 87. Elke verdragsluitende Staat ver

bindt zich de exploitatie van een luchtvaart
maatschappij van een verdragsluitendenStaat 
door het luchtruim boven zijn grondgebied 
niet toe te staan, indien de Raad heeft be
slist, dat de betrokken luchtvaartmaatschap
pij zich niet houdt aan een uiteindelijke be
slissing, gegeven in overeenstemming met het 
vorige Artikel. 

Strafmaatregelen voor Staten bij overtreding 
van beslissing 
Art. 88. Indien een verdc_agsluitende Staat 

wordt bevonden ~n gebreke te blijven op grond 
van de bepalingen van dit Hoofdstuk, schort 
de Vergadering diens stemrecht in de Verga
dering en in den Raad op. 

HOOFDSTUK XIX 

OORLOG 

Toestand van oorlog en gevaar 
Art.89. In geval van oorlog laten de bepa

lingen van dit Verdrag de vrijheid van hande
len van de betrokken verdragsluitende Sta
ten onverkort, hetzij zij in den oorlog betrok
ken dan wel neutraal zijn. Hetzelfde beginsel 
is van toepassing in het geval, dat een ver
dragsluitende Staat verklaart, dat het land 
in gevaar verkeert en van die omstandigheid 
mededeeling doet aan den Raad. 

HOOFDSTUK XX 

BIJLAGEN 

Aanvaarding en wij?.iging· van Bijlagen 
Art. 90 (a) De aanvaarding door den Raad 

van de Bijlagen, omschreven in Artikel 54, 
onder 11), vereischt een meerderheid van twee 
derden van de stemmen van den Raad in een 
tot dat doel bijeengeroepen zitting; zij worden 
daarop door den Raad aan eiken verdragslui
t enden Staat voorgelegd. De Bijlagen of een 
wijziging van een Bijlage treden in werking 
binnen drie maanden na de voorlegging aan 
de verdragsluitende Staten of na afloop van 
een zoodanigen langeren termijn als de Raad 
kan voorschrijven, tenzij inmiddels een meer
derheid van de verdragsluitende Staten hun 
afkeuring bij den Raad kenbaar maken. 

(b) De Raad geeft onmiddellijk allen ver
dragsluitenden Staten kennis van de inwer
kingtreding van een Bijlage of van een wijzi
ging daarin. 
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HOOFDSTUK XXI 

BEKRACHTIGI NGEN, TOETREDINGEN, 
WIJZIGINGEN EN OPZEGGINGEN 

Bekrachtiging van Verdrag 

Art. 91. (a) Dit Verdrag moet worden be
krachtigd door de Staten die het ondertee
kenen. De bekrachtigingsoorkonden worden 
nedergelegd in de archieven van de Reg.iering 
van Vereenigde Staten van Amerika, die aan 
elk van de verdragsluitende en toegetreden 
Staten mededeeling doet van den datum van 
de nederlegging. 

(b) Zoodra zes en twintig Staten dit Ver
drag hebben bekrachtigd, dan wel daartoe 
zullen zijn toegetreden, wordt het tusschen 
hen van kracht op den dertigsten dag na de 
nederlegging van de zes en twintigste oorkon
de. Voor eiken Staat, die het daarna bekrach
tigt, wordt het van kracht op den dertigsten 
dag na de nederlegging van zijn bekrachti
gingsoorkonde. 

(c) Op de Regeering van de Vereenigde Sta
ten van Amerika rust de verplichting, de Re
geering van elk der verdragsluitende of toege
treden Staten mededeeling te doen van den 
datum, waarop het Verdrag van kracht wordt. 

Toetreding tot Verdrag 
Art. 92. (a) Tot dit Verdrag kunnen toetre

den leden van de Vereenigde Naties, Staten, 
die daarbij aangesloten zijn, en Staten, die ge
durende het huidige wereldconflict neutraal 
zijn gebleven. 

(b) Toetreding geschiedt door middel van 
een mededeeling, gericht aan de Regeering 
van de Vereenigde Staten van Amerika en 
wordt van kracht te rekenen van den dertig
sten dag na de ontvangst van de mededeeling 
door de Regeering van de Vereenigde Staten 
van Amerika, die alle verdragsluitende Staten 
daarvan in kennis stelt. 

Toelating van andere Staten 
Art. 93. Andere Staten dan die, bedoeld in 

de Artikelen 91 en 92 onder (a) kunnen, met 
goedkeuring van eenige algemeene internati
onale organisatie, door de volkeren van de 
wereld ingesteld ter waarborging van den vre
de, tot deelneming aan dit Verdrag worden 
toegelaten door middel van een Besluit van 
de Vergadering, waarvoor een meerderheid 
van viervijfden van de stemmen moet zijn ver
kregen en op zoodanige voorwaarden, als de 
Vergadering kan bepalen, met dien verstande, 
dat in elk geval de goedkeuring noodig is van 
den Staat, die door den Staat, die toelating 
verzoekt, gedurende den huidigen oorlog is 
overvallen dan wel aangevallen. 

Wijziging van Verdrag 
Art. 94. (a) Voorgestelde wijzigingen van 

dit Verdrag moeten door de Vergadering wor
den goedgekeurd met een meerderheid van 
tweederden der stemmen en worden dan van 
kracht voor de Staten, die zoodanige wijzi
ging hebben bekrachtigd, wanneer bekrach
tiging is geschied door het door de Vergade
ring bepaalde aantal verdragsluitende Staten. 
Dit aantal mag niet geringer zijn dan tweeder
den van het totale aantal verdragsluitende 
Staten. 

(b) Indien naar hare meening de wijziging 
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van dien aard is, dat zulks gerechtvaardigd is, 
kan de Vergadering in haar besluit, waarbij 
zij de aanvaarding aanbeveelt, bepalen, dat 
een Staat, die niet tot bekrachtiging is over
gegaan binnen een bepaald verloop van tijd 
nadat de wijziging van kracht is geworden, 
zal ophouden lid van de Organisatie en partij 
bij het Verdrag te zijn. 

Opzegging van Verdrag 
Art. 95. Een verdragsluitende Staat kan 

dit Verdrag opzeggen, drie jaar na zijn inwer
kingtreding door middel van een mededeeling, 
gericht tot de Regeering van de Vereenigde 
Staten van Amerika, die onverwijld elk d~r 
verdragsluitende Staten daarvan in kennis 
stelt. 

(b) De opzegging wordt van kracht een jaar 
na den datum van de mededeeling en geldt 
slechts voor den Sta,at, die heeft opgezegd. 

HOOFDSTUK XXII 

DEFINITIES 

Art. 96. Dit Verdrag verstaat onder: 
(a) .,Luchtdienst": een geregelde lucht

dienst, uitgevoerd door luchtvaartuigen, be
stemd voor het openbaar vervoer van passa
giers, post of goederen; 

(b) .,Internationale luchtdienst" : een lucht
dienst, welke door het luchtruim boven het 
grondgebied van meer dan een Staat voert; 

(c) .,Luchtvaartmaatschappij": een lucht
vervoersonderneming, welke een internatio
nalen luchtdienst exploiteert of de gelegen
heid biedt van een internationalen dienst 
gebruik te maken; 

(d) ,,Landing, anders dan voor verkeers
doeleinden": een landing, gemaakt anders 
dan voor het opnemen of afzetten van passa
giers, lading of post. 

ONDERTEEKENING VAN HET VERDRAG 

Ter oorkonde waarvan, de ondergeteekende 
gevolmachtigden daartoe behoorlijk gemach
tigd namens hunne onderscheidene Regee
ringen dit Verdrag onderteekenen op de data, 
voorkomende terzijde van hun onderscheiden
lijke handteekeningen. 

Gedaan te Chicago op den zevenden De
cember 1944 in de Engelsche taal. Een tekst, 
opgesteld in deEngelsche, Fransche enSpaan
sche taal, welke alle gelijkelijk authentiek 
zullen zijn, zal te Washington D.C. worden 
gedeponeerd ter onderteekening. Beide tek
sten zullen worden nedergelegd in de archie
ven van de Regeering van de Vereenigde Sta
ten van Amerika en gewaarmerkte afschrif
ten zullen door die Regeering worden toege
zonden aan de Regeeringen van alle Staten, 
welke dit Verdrag zullen onderteekenen of 
daartoe zullen toetreden. 

s. Jl 166 
6 Juni 1947. WET, tot voorzieningen omtrent 

afbetaling door de N. V. Woldjerspoor
wegmaatschappij in liQuidatie, gevestigd 
te Groningen, op door den Staat verstrek
te rentelooze voorschotten. 

Bijl. H and. II 46/47, 445. 
H and II 46/47, bladz. 1566. 
Bijl. Hand. I 46/47, 445. 
Hand. I 46/47, bladz. 768. 
Wij W ILHELMINA, enz.; 
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Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is, voorzieningen te tref
fen omtrent afbetaling door de N.V. Woldjer
spoorwegmaatschappij in liQuidatie, gevestigd 
te Groningen, op door den Staat verstrekte 
rentelooze voorschotten, en dat daartoe een 
overeenkomst, welke namens den Staat door 
Onze Ministers van Verkeer en van Financiën 
met de N. V. Woldjerspoorwegmaatschappij 
in liQuidatie is gesloten, bij de Wet behoort 
te worden bekrachtigd; 

Zoo is het, dat Wij, enz. 

Eenig artikel. 
Wordt bekrachtigd de in afschrift bij deze 

Wet gevoegde overeenkomst. namens den 
Staat door Onze Ministers van Verkeer en van 
Financiën met de N. V. Woldjerspoorweg
maatschappij in liQuidatie op 2/28 November 
1946 gesloten. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 6den 

Juni 1947. 
WILHELMINA 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK 

(Uitgeg. 4 Juli 1947.) 

De Staat der Nederlanden, hier na te noe
men "de Staat", vertegenwoordigd door den 
Minister van Verkeer, in deze overeenkomst 
aangeduid als .,de Minister" en door den 
Minister van Financiën, eenerzijds 

en 
de N.V. Woldjerspoorwegmaatschappij in 

liQuidatie, gevestigd te Groningen, vertegen
woordigd door haar Directeur-LiQuidateur, 
hierna te noemen "de Maatschappij", ander
zijds; 

Overwegende, dat de Staat bij de wet van 
II Juni 1921 (Staatsbl. n°. 792),gewijzigd bij de 
Wet van 17 April 1925 (Staatsblad n°. 149), 
ten behoeve van den aanleg van den spoorweg 
van Groningen over Slochteren naar Weiwerd 
een renteloos voorschot ter beschikking van 
de N.V. Woldjerspoorwegmaatschappij heeft 
gesteld; 

Overwegende, dat bij de Wet van 26 Mei 
1939 (Staatsblad n°. 525) deze spoorweg per 
1 Januari 1940 werd genaast, terwijl de eigen
dom aan de N.V. Nederlandsche Spoorwegen 
werd overgedragen; 

Overwegende, dat de N. V. Nederlandsche 
Spoorwegen een naastingsprijs van f 200.000 
betaalde waartoe zij het baanlichaam en de 
gebouwen per I Januari 1944 wederom in 
eigendom overdroeg aan de N. V. Woldjer
spoorwegmaatschappij; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, een 
regeling te treffen omtrent de terugbetaling 
door de Maatschappij van het door den Staat 
verstrekte renteloos voorschot, groot f 2 318. 
717,23 

Overwegende, dat ook de provincie Gro
ningen, de gemeente Slochteren, de gemeente 
Noorddijk, de gemeente Delfzijl, de gemeente 
Groningen en het waterschap Duurswold -
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deze te zamen hierna te noemen "andere 
voorschotgeverst' - aan de N. V. Woldjers
spoorwegmaatschappij rentelooze voorschot
t en verstrekten; 

zijn, behoudens bekrachtiging bij de Wet, 
overeengekomen als volgt: 

Artikel r. 
De maatschappij zal binnen bekwamen tijd, 

doch binnen ujterlijk acht jaren na den dag 
waarop de wet, waarbij deze overeenkomst 
zal zijn bekrachtigd, in werking is getreden. 
alle haar in eigendom toebehoorende goede
ren te gelde maken. Zij zal dit doen op een zo
danig tijdstip of op zoodanige tijdstippen, dat 
redelijkerwijs een zoo groot mogelijke op
brengst te verwachten is. 

Artikel 2. 

1 . De Maatschappij stelt de volgens artikel 
1 verkregen opbrengst alsmede de andere ba
ten, welke de Maatschappij reeds heeft ver
kregen of nog zal verkrijgen, met uitzonde
ring van die baten welke de Maatschappij uit 
hoofde van deze overeenkomst zal verwerven, 
ter beschikkjng van de voorschotgevers, die 
hierin, na aftrek van de kosten, zullen dee
len naar verhouding van hetgeen zij op den 
dag, waarop deze overeenkomst van kracht 
wordt, uit hoofde van verleende rentelooze 
voorschotten van de Maatschappij te vorde
ren hebben. 

2. Het bedrag van de in het vorige lid be
doelde kosten wordt door den Minister, na 
overleg met de Maatschappij, vastgesteld. 

Artikel 3. 
De Staat verklaart genoegen te nemen met 

90 pct. van het volgens het voorgaande artikel 
voor hem beschikbare bedrag en het restant 
ter beschikking van de Maatschappij te laten. 

Artikel 4. 
r. De Maatschappij doet telkenjare voor 

1 Juni aan den Minister toekomen haar ba
lans per 31 December van het afgeloopen jaar 
en haar verlies- en winstrekening over dat 
jaar, beide door een accountant gecontro
leerd en akkoord bevonden. 

2. Overigens verstrekt de Maatschappij aan 
den Minister en aan de door dezen aan te wij
zen ambtenaren en deskundigen alle gevraag
de inlichtingen en verleent hun inzage van 
haar boeken en van haar archief. 

3. De Minister kan aanwijzingen geven be
treffende de liquidatie. 

Artikel 5. 
Binnen drie maanden na aanschrijving door 

den Minist er, stort de Maatschappij het aan 
den Staat toekomende bedrag op postreke
ning n°. 1 van 's Rijksschatkist; zij zendt on
verwijld een gewaarmerkt afschrift van het 
bewijs van storting aan den Minister. 

Artikel 6. 
Behoudens de afbetalingen op grond van 

deze overeenkomst zal de Maatschappij zon
der toestemming van den Minister geen afbe
taling doen op door derden verstrekte rente
looze voorschotten, noch uitkeeringen doen 
aan aandeelhouders. 
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Artikel 7. 
Wijziging van de Statuten van de Maat

schappij behoeft de goedkeuring van den Mi
nister; deze kan aan zijn goedkeuring voor
waarden verbinden. 

Artikel 8. 
1. Deze overeenkomst treedt in werking, 

nadat de Maatschappij met de andere voor
schotgevers - ten genoege van den Minister 
- overeenkomsten heeft gesloten, waarbij ook 
deze voorschotgevers genoegen nemen met 
90 pct. van het volgens artikel 2 voor hen be
schikbare bedrag. 

2. Deze overeenkomst kan door elk der par
tJen worden opgezegd met een opzegtermijn 
van drie maanden. 

3. Bij opzegging, en wanneer de Maatschap
pij in staat van faillissement mocht worden 
verklaard of surséance van betaling mocht 
aanvragen, wordt hetgeen de Staat uit hoof
de van verleend renteloos voorschot nog van 
de Maatschappij te vorderen mocht hebben, 
terstond in zijn geheel opvorderbaar. 

Artikel 9. 
1. De in het eerste lid van het vorige arti

kel bedoelde overeenkomsten, gesloten tus
schen de Maatschappij en de andere voorschot
gevers, alsmede de wijzigingen of aanvullin
gen daarvan, behoeven de goedkeuring van 
den Minister. 

2 . Van de overeenkomsten zoomede van 
wijzigingen of aanvullingen daarvan, worden 
vijf afschriften aan den Minister gezonden-. 

Aldus overeengekomen en geteekend in 
drievoud: 
's-Gravenhage, 28 November 1946. 
Groningen, 2 November 1946. 

De Minister van V erkeer, 
(get.) H. Vos. 

De Minister van Financiën, 
(get.) P. LIEFTINCK. 

De N. V. Woldjerspoorwegmij. in liquidatie, 
w. g. W. K. VAN OORT, Dir.-Liquidateur. 
w. g. VAN DER Hoop VAN SLOCHTEREN, Com. 
w. g VAN ]ULSINGHA, Com. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal van het Ministerie 

van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

s. JL 167 

6 Juni 1947. WET, houdende goedkeuring 
van het Statuut van de Voedsel- en Land
bouworganisatie der Vereenigde Naties. 

Bijl. Hand. II 46/47, 447; 
Hand. II 46/47,bladz. ror2-r613; 
Bijl. Hand. I 46/47, 447; 
Hand. I 46/47, bladz. 768. 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het vanwege Ons te Quebec op 16 Octo
ber 1945 onderteekende Statuut* van de 

* De Engelse tektst van deze Overeenkomst 
is niet opgenomen. De Nederlandse vertaling 
volgt later. 
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Voedsel- en Landbouworganisatie van de Ver
eenigde Naties a lvorens te kunnen worden 
bekrachtigd, ingevolge artikel 60, lid 2, der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Gene
raal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, 
enz. 

Artikel I. 
H et vanwege Ons te Quebec op 16 October 

1945 onderteekende Statuut van de Voedsel
en Landbouworganisatie van de Vereenigde 
Naties, in afdruk nevens deze wet gevoegd, 
wordt goedgekeurd. 

Artikel II. 
Deze wet treedt in werking met ingang van 

den dag na dien harer afkondiging. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 6den 

Juni 1947. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw, Visscherij en 
Voedselvoorziening, S. L. MANSHOLT. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. 4 Augustus 1947). 

s. H 168 

6 Juni 1947. WET, houdende naturalisatie 
van Luigi Carlo Andriol en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 46/47, 446; 
Hand. II 46/47, bladz. 1611-1612; 
Bijl. Hand. I 46/47, 446; 
Hand. I 46/47, bladz. 768-769. 
Wij WILHELMINA, enz . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

· dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Luigi Carlo Andriol en 19 anderen, die aan 
Ons een verzoek daartoe hebben gedaan met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden v oor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) 
op het Nederlanderschap en ingezetenschap 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De~ 
cember 1938 (Staatsblad No. 204); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, 
enz. 

Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan
der wordt bij deze verleend aan: 

1°. Luigi Carlo Andriol, geboren te Teglio 
Veneto (Italië) den 19 Mei 1912, granietbe
werker, wonende te Sneek, provincie Fries
land; 

2°. László Elemér Báder, geboren t e 
Balassagyarmat (Hongarije) den 23 Februari 
1907, arts, wonende te Amsterdam, orovincie 
Noordholland; 

3°. Ludwig Benda, geboren te Ruda 
(Duitschland) den 18 Augustus 1890, koop
man, wonende te Soest, provincie Utrecht; 

4°. Maria Luise Biermann, geboren te 
P aderborn (Duitschland) den 6 Mei 1916, 
secretaresse, wonende te Bloemendaal, pro
vincie Noordho/land; 

5°. Walther Elias, geboren te Erkrath 
(Duitschland) den 23 September 1901, koop
man, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordhol/and; 
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6°. Maria Hendrika Evers, geboren te 
E/ten, Elten-Niederrhein (Duitschland) den 
5 Mei 1899, huishoudster, wonende te Pan
nerden, provincie Gelderland; 

7°. Friedrich F öcking, geboren te Suder
wick (Duitschland) den 19 December 1887, 
meubelmaker, wonende te Dinxperlo, pro
vincie Gelderland; 

8°. Friedrich Johann F öcking, geboren te 
Dinxperlo (Gelderland) den 28 Augustus 1914, 
schilder, wonende te Dinxperlo, provincie 
Gelderland; . 

9°. Hendrik Willem Föcking, geboren te 
Dinxperlo (Gelderland) den 20 Januari 1917, 
meubelmaker, wonende te Dinxperlo, pro
vincie Gelderland; 

10°. Henriëtte Mathilde Rita Funke, ge
boren te Alkmaar (Noordho/land) den 12 
Juli 1913, steno-typiste, wonende te Eind
hoven, provincie Noordbrabant; 

11° . Hubert Johan Heinen, geboren te 
Schinveld (Limburg) den 3 Januari 1900, zon
der beroeo, wonende te Schinveld, provincie 
Limburg; 

12°. Hermann Severin Hünfeld, geboren 
te Rhedefeld, Rhede (Duitschland) den 9 Ja
nuari 1912, directeur van een machinefabriek, 
wonende te Delfzijl, provincie Groningen; 

13°. Josephus Julianus Kaerts, geboren te 
Meerhout (België) den 2 Mei 1887, landbou
wer, wonende te Leende, provincie Noordbra
bant; 

14°. Johannes Cornelius Hubertus Lisges, 
geboren te Roermond (Limburg) den 15 Mei 
1904, koopman, wonende te Roermond, pro
vincie Limburg; 

15°. Ferencz Molnár, geboren te Rácalmás 
(Hongarije) den 23 Februari 1916, slijper, 
wonende te Lemselo, gemeente Weerselo, pro
vincie Overijssel; 

16°. Hendrikus Johannes Smit, geboren 
te Deventer (Overijssel) den 19 Februari 1883, 
geestelijke, wonende te Vaticaanstad (Italië); 

17°. Hermann Wilhelm August Stein
meier, geboren te Ennigloh (Duitschland) den 
26 Februari 1901, koopman, wonende te 
Waalre, provincie Noordbrabant; 

180. Michael Robert Surminski, geboren te 
Morp, Dusseldorp-Gerresheim (Duitschland) 
den 16 Januari 1909, teekenaar-constructeur, 
wonende te Blitterswijk., gemeente Meerlo, 
provincie Limburg; 

2. Met afwijking, voor zooveel noodig, 
van het tweede en van het vierde lid, aan
hef en onder 20. en 3°., van artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad N°. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
IS December 1938 (Staatsblad N°. 204), wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan: 

r0
• W illem Johannes de la Fonteijne, ge

boren te Amsterdam (Noordhol/and) den 17 
November 1917, pensionhouder, wonende te 
Arnhem, provincie Gelderland; 

20. Gerhart Curt Werner Seckel, geboren te 
Frank/ort aan den M ain (Duitschland) den 22 
J uli, 1922, korporaal bij de Koninkl. Marine, 
wonende te Bilthoven, gemeente de Bilt, pro
vincie Utrecht. 

3. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging, 

Lasten en bevelen, enz. 
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Gegeven ten Paleize het Loo, den 6den 
Juni 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

( Uitgeg. 20 Juni 1947.) 

S. H 169 

6 Juni 1947. WET tot verhooging van den 
accijns op het gedistilleerd en van de be
lasting op houtgeest en herziening van 
het tarief van invoerrechten. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 389; 
Hand. Il 46/47, bladz. 1551-1552; 
Bijl. H and. l 46/47, 389; 
Hand. T 46/47, bladz. 788. 

Wij WILHELMINA,enz .... doen t e weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, ter versterking van 
's Rijks middelen, den accijns op het gedistil
leerd en in verband daarmede de belasting op 
houtgeest te verhoogen, alsmede het tarief 
van invoerrechten te herzien; 

Zoo is het,datWij,denRaad vanState,enz. 
Art. 1. In artikel r, par. 2, van de wet 

van 20 Juni 1862 (Staatsblad no. 62), hou
dende bepalingen omtrent den accijns op 
binnenlandsch gedistilleerd, wordt in de 
plaats van "tweehonderd en vijf en zeventig 
gulden" gelezen: driehonderd en twintig gul
den. 

Het eerste lid werkt ten aanzien van den 
accijns van gedistilleerd, na het in werking 
treden van deze wet uitgeslagen uit een bran
derij, een distilleerderij der eerste klasse, een 
bergplaats tot opslag van gedistilleerd onder 
doorloopend krediet voor den accijns of uit 
entrepot, of wel na gemeld tijdstip ten invoer 
aangegeven of ingevoerd. 

De verhooging van den accijns wordt bo
vendien nagevorderd voor het overige ge
distilleerd, dat op het tijdstip van in wer
king treden van deze wet aanwezig is in, en 
in vervoer is naar, eenige opslagplaats, niet 
behoorende tot de entrepots en de panden, 
bedoeld in artikel r 18, par. r, van de wet van 
20 Juni 1862 (Staatsblad no. 62), voor zoo
ver dit gedistilleerd voor een zelfde opslag
plaats meer bedraagt dan 100 Liter, onge
acht de sterkte. 

Onder opslagplaats is te verstaan ieder ge
bouw, erf of besloten terrein. 

Indien iemand in dezelfde gemeente meer 
dan één opslagplaats heeft, worden deze voor 
de toepassing van deze wet als één opslag
plaats beschouwd. 

2. De gebruiker of hoofdgebruiker van 
een opslagplaats, waarin gedistilleerd in zoo
danige hoeveelheid aanwezig is, dat deze voor 
navordering van accijnsverhooging in aan
merking komt, moet hiervan den eerstvol
genden werkdag na de inwerkingtreding vat\ 
deze wet en zoo de voor navordering ver
eischte voorraad door lateren inslag wordt 
bereikt of verhoogd, telkens den eerstvolgen
den werkdag, na dien inslag, tegen gedagtee

kend ontvangbewijs, schriftelijk aangifte doen 
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ten kantore van den ontvanger der accijnzen. 
De aangifte moet onderteekend zijn en 

behalve de vermelding van den naam en de 
woonplaats van den aangever en van de 
hoeveelheid, soort en sterkte van al het ge
distilleerd, een nauwkeurige aanwijzing in
houden van de plaats of de plaatsen waar het 
gedistilleerd in voorraad was of ingeslagen is. 

3. Voor het gedistilleerd. bedoeld in het 
vorig artikel, moet de verhooging van den 
accijns binnen twee maanden na het in wer
king treden van deze wet worden betaald 
door dengene, die volgens dat artikel tot 
aangifte gehouden is. 

4. De ambtenaren der accijnzen zijn be
voegd om binnen veertien dagen na het in 
werking treden van deze wet, met inachtne
ming van de in de artikelen 181 en 183 der 
Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 ( ' taats
blad no 38) voorgeschreven vormen, overi
gens niet aan neiling onderworpen panden, 
tegen den wil van de bewoners of gebruikers 
binnen te treden en aldaar een peiling te ver
richten. 

Alle gedistilleerd dat binnen dien termijn 
wordt aangetroffen buiten de entrepots en 
buiten de pander. bedoeld in artikel n8, par. 
1 der wet van 20 Juni 1862 (Staatsblad no. 
62) wordt, indien niet het tegendeel aanne
melijk wordt gemaakt, geacht reeds bij het 
in werking treden van deze wet terzelfder 
plaatse aanwezig of daarheen onderweg te 
zijn geweest. 

5. De afgifte van geleibiljetten op qui
tantiën en vervoerbiljetten, waarvan het 
daarin omschreven gedistilleerd is uitgesla
gen vóór het in werking treden van deze wet, 
alsmede op peilbewijzen , welke zijn afgege
ven vóór dat tijdstip, blijft voor iederen be
langhebbende beperkt: 

a. tot ten hoogste 100 liter, na herleiding 
tot de sterkte van 40 percent, indien hij geen 
aangifte heeft gedaan als bedoeld in artikel 2, 
eerste lid; 

b. tot ten hoogste de hoeveelheid gedistiL 
leerd, na herleiding tot de sterkte van 50 
percent, waarvan hij aangifte heeft gedaan, 
overeenkomstig artikel 2, eerste lid. 

Met ingang van den vijftienden dag na het 
in werking treden van deze wet leveren qui
tantiën, vervoerbiljetten en geleibiljetten, 
waarvan het daarin omschreven gedistilleerd 
is uitgeslagen vóór de inwerkingtreding van 
deze wet, alsmede peilbewijzen, welke zijn 
afgegeven vóór dat tijdstip nog slechts dek
king op tot ten hoogste de hoeveelheid waar
voor daarop ingevolge het vorig lid gelei
biljetten kunnen worden afgegeven, vermin
derd met de sedert de inwerkingtreding van 
deze wet uitgeslagen hoeveelheden. 

6. Bij uitvoer van samengestelde gedistil
leerde dranken, elixers, reuk_ en toiletwaters, 
essences, tincturen, met gedistilleerd bereide 
geneesmiddelen en met gedistilleerd bereidé 
bonbons en dergelijke suikerhoudende goe
deren op den voet v an het Koninklijk besluit 
van 15 Maart 1910 (Staatsblad no. 86) bin
nen drie maanden na de inwerkingtreding 
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van deze wet, wordt de teruggaaf naar den 
m aatstaf van driehonderd en twintig gulden 
p er hectoliter gedistilleerd, herleid tot de 
sterkte van 50 percent, slechts verleend, na
dat de belanghebbende ten genoege van den 
inspecteur der invoerrechten en accijnzen 
over de plaats, waar de aangifte, als is be
doeld in artikel 5 van dat besluit, is gedaan, 
heeft aangetoond, dat de accijns van het ge
distilleerd, vervat in de uitgevoerde goede
ren, naar dien maatstaf aan het Rijk is vol
daan. 

7. Overtreding van artikel 2 wordt ge
straft met een boete van ten hoogste duizend 
gulden. 

Als overtreding wordt niet beschouwd een 
verschil in minder, en evenmin een verschil 
in meer van ten hoogste vijf ten honderd van 
de volgens artikel 2 aangegeven hoeveelheid 
gedistilleerd na herleiding tot de sterkte van 
50 percent. 

8. De feiten, strafbaar volgens deze wet, 
worden beschouwd als misdrijven, behalve 
voor de toepassing van de artikelen 57 en 58 
van het Wetboek van Strafrecht, in de plaats 
waarvan wordt toegepast hetgeen bij artikel 
62, eerste en tweede lid, van dat Wetboek 
voor overtredingen is bepaald. 

De in zake van invoerrechten en accijnzen 
thans geldende bepalingen voor het geval van 
wanbetaling van geldboete, zijn ook bij de 
toepassing van deze wet van kracht. 

9. In artikel 2, eerste l id, van de wet van 
30 December 1910 (Staatsblad no. 377), hou
dende bepalingen omtrent het belasten van 
houtgeest, wordt voor "vijfhonderd en vijftig 
gulden" gelezen: zeshonderd en veertig gul
den. 

Het eerste lid werkt ten aanzien van den 
accijns, welke na het in werking treden van 
deze wet vorderbaar wordt. 

10. In het tarief, behoorende bij de Ta
riefwet 1934, worden de volgende wijzigingen 
gebracht: 

a. in onderdeel I van post 3 wordt in de 
kolom "Rechten" voor "f 557" gelezen: 
f 647 en voor "f 700" telkens gelezen f 815; 

b. in onderdeelen I en 111 van post 33 
wordt in de kolom "Rechten" voor "f 7" tel
kens gelezen: f 8. 15; 

c. in onderdeel 111. letter A, van post 44 
wordt in de kolom "Rechten" voc-r " f "l.90" 
gelezen: f 4 .50 en voor "f 5.55" gelezen: f 6.45; 

d. in onderdeel I van post 102 wordt in 
de kolom "Rechten" voor .,f 3.90" gelezen: 
f 4.50 en voor "f ~-ss" gelezen f 6.45; 

e. in Bijzonder bepalingen :'i op post 3 
wordt voor "eenhonderd en vijf en zestig 
gulden" gelezen: eenhonderd en twee en ne
gentig gulden; 

f. in Bijzondere bepalingen 2 op post 74 
wordt voor "32 percent" gelezen: 37 percent. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 6den 

Juni 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg. II Juni z947.) 
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WET van 6 Juni 1947, tot wijziging van 
het Besluit op de Ondernemingsbelas
ting 1942. 

Bijl. Hand. II 19461, 232; Hand. II 46/ 47, 
bladz. 1400-1408, 1413-1436, 1437-1454, 
1467-1471; 

Bijl. Hand. I 46/47, 232; Hand. I 46/47, 
bladz. 769-788. 

WIJ WILH ELMINA, ENZ., doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de voor de landbouw
bedrijven geldende vrijstelling van onderne
mingsbelastirlg onverwijld e n wel met in
gang van het belastingjaar 1947 te doen 
eindigen; 

Zoo is het dat Wij, den Raad van State, enz 

Artikel 1. 

In het Besluit op de Ondernemingsbelas
ting 1942 worden, te beginnen met het be
lastingjaar 1947, de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

I. H et tweede lid van artikel 1 wordt ge
lezen: 

(2) Als onderneming wordt beschouwd 
elke op het maken van winst gerichte zelf
standige, duurzaam bedoelde organisatie, 
welke aan het economisch verkeer deelneemt. 
Een zelfstandig uitgeoefend beroep in den 
zin van artikel 24 van het Besluit op de 
Inkomstenbelasting 1941 wordt niet als 
onderneming beschouwd. 

II. Van het eerste lid van artikel 7 wordt 
het tweede onder lid gelezen : 

2) voor de overige ondernemingen de 
overeenkomstig het Besluit op de Inkom
stenbelasting 1941 bepaalde winst van de 
onderneming over het kalenderjaar, vooraf
gaande aan het belastingjaar, nadat deze 
winst is verminderd met drieduizend gulden. 

III. Onderdeel II van artikel 10 wordt 
gelezen: 

2) voor de overige ondernemingen: 
4 ten honderd van de eerste tweeduizend 

gulden; 
S ten honderd van het overige gedeelte 

van de afgeronde bedrijfsopbrengst. 
IV. I n het tweede lid van artikel 12 wordt 

jn plaats van "drie" gelezen: vier. 

Artikel 2. 
Deze wet treedt in werking met ingang 

van den tweeden dag na dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 6den 

Juni 1947. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
BEEL. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 
De Min. van Landb. Visscherij en V oedselvzn., 

$. L. MANSHOLT. 

(Uitgeg. 27 Juni 1947.) 
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7 Juni r947. BESLUIT tot ongegrondver
klaring van het beroep van A. J . A. M. 
Wierts, voormalig commies ter secre
tarie van Rosmalen, in zake zuivering. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. J. A. M. Wierts, voormalig commies ter 
secretarie van Rosmalen, tegen de beschik
king van Onze Minister van Binnenlandse 
Zaken van 8 October 1946, N°. Z. 8874, af
deling Binnenlands Bestuur, Bureau Zuive
ring, waarbij aan hem, in afwijking van het 
advies der Commissie, bedoeld, in artikel 5, 
lid 4, van het Zuiveringsbesluit 1945, gere
kend met ingang van 8 Maart 1946 ontslag 
is verleend uit zijn voornoemde functie 
krachtens artikel 1, sub b, van het Koninklijk 
Besluit van ro October 19451 Staatsblad No. 
F 221, met toekenning van wachtgeld; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord (adviezen van 
7 Februari 1947, N°. 240 en 16 April 1947, 
N°. 240/98); 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 29 Mei 1947, N°. 
UZ. 13538, Afdeling Binnenlands Bestuur, 
Bureau Zuivering; 

Overwegende, dat de bovengenoemde be
schikking steunt op de overweging, dat mede 
naar het oordeel der Commissie v an Advies, 
b edoeld in artikel 5, 4• lid van het Zuive
ringsbesluit 1945, de houding van A. J. A.M. 
Wierts, commies ter secretarie der gemeente 
Rosmalen, in verband met de bezetting zo
danig is geweest, dat hij in zijn betrekking 
niet kan worden gehandhaafd; 

dat de appellant van deze beschikking in 
beroep is gekomen aanvoerende, dat bij zijn 
verhoor door de Provinciale Zuiveringscom
missie is medegedeeld, dat de navolgende 
klachten tegen h em zijn ingebracht: 

1° . collecteren voor Winterhulp-Neder
land; 

2°. lidmaatschap van de Nederlandse 
Volksdienst; 

3°. · solliciteren naar de functie van bur
gemeester; 

4°. omgang met on-Nederlandse elemen
ten; 

dat hij ten aanzien van de vier genoemde 
punten het navolgende moge opmerken: 

10. dat door hem in 1942 slechts drie
maal is gecollecteerd tegelijk met de andere 
ambtenaren ter gemeente-secretarie om de 
burgemeester der gemeente Rosmalen voor 
moeilijkheden te vrijwaren, daar deze geen 
collectanten uit de gemeentenaren kon krij
gen; dat dus uitsluitend door het secretarie
personeel werd gecollecteerd om de burge
meester te helpen; dat het hem niet duide
lijk is waarom het collecteren om een bur
gemeester te helpen hem kwalijk wordt ge
nomen, en anderen (zijn collega's) die even
een s en bovendien na hem nog collecteerden, 
dan vrij uitgaan; 

2°. dat hij lid is geweest van de Neder
landse Volksdienst van April tot en met 
November 1942, dus 8 maanden; dat hij als 
lid toetrad, omdat hij die dienst beschouwde 
als een soort instelling van weldadigheid en 
dat het toen nog geenszins bekend was, dat 
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het een soort mantel-organisatie was van 
de N.S.B.; dat hij maandelijks f I betaalde 
aan contributie en geen functie had in d ie 
dienst; dat hij in dit verband moge verwijzen 
naar de circulaire van de Minister van Bin
nenlandse Zaken van 16 November 19451 

afdeling Binnenlands Bestuur, Bureau Zui
vering en R echtsherstel, N°. UZ. 1477, waar
bij werd bepaald, dat het enkel lidmaatschap 
van en/of de deelname aan het Nederlands 
Arb eidsfront, Winterhulp Nederland en Ne
derlandse Volksdienst vóór I Januari 1943 
niet meer kon gelden als reden om staking 
of schorsing te doen voortduren, tenzij ont
slag definitief vaststond; dat op 8 Maart 
1946, de datum waarop adressant door de 
waarnem ende Commissaris der Koningin in 
de provincie Noordbrabant werd geschorst, 
absoluut niet vaststond, dat ontslag. zou vol
gen; dat dus de 2 aangegeven motieven op 
8 Maart 1946 geen aanleiding konden zijn om 
hem te schorsen; dat dus de 2 andere punten 
alleen eventueel konden leiden tot schorsing 
in afwachting op de beslissing van de Minis
ter; 

3°. dat hij gedurende de oorlog tot Oc
tober 1942 heeft gesolliciteerd naar de func
tie van burgemeester bij de Secretaris-Gene
raal van het Departement van Binnenlandse 
Zaken; dat hij reeds solliciteerde van 1937 
af en dus geen oorlogssollicitant is; dat hij, 
toen Nederland in 1940 bezet werd, alvorens 
door te solliciteren, zijn advies heeft inge
wonnen bij de toenmalige Commissaris der 
Koningin in de provincie Noordbrabant, die 
hem adviseerde door t e solliciteren, daar hij 
het op prijs stelde, dat de sollicitanten van 
vóór de oorlog normaal bleven door solli
citeren; dat door hem na October 1942 niet 
meer is gesolliciteerd, daar van de zijde van 
de N.S.B. werd aangedrongen om toe te 
treden als lid der N.S.B. daar dan een be
noeming zou volgen; dat dit door hem als 
Nederlander en Katholiek natuurlijk gewei
gerd is; 

4°. dat als on-Nederlandse elementen 
worden genoemd onder meer J. C. A. M. 
Cubolder (een N .S.B.-er uit den Bosch aldus 
het Zuiveringsrapport); 

dat bedoeld persoon thans de functie be
kleedt van Secretaris van d e Katholieke 
Volkspartij, afdeling Den Bosch en men toch 
moeilijk kan aannemen dat een persoon, 
waartegen ook maar enige bedenking be
staat, deze functie zou hebben verkregen; 
dat in het zuiveringsrapport ook nog genoem 

worden: 1. Hoynk van Papendrecht, de 
huidige burgemeester in Zevenhoven; dat het 
hem volkomen onbegrijpelijk is, dat zijn om
gang met genoemde burgemeester mede aan
leiding kan zijn hem te zuiveren of hem 
ergens van te verdenken; 2. Mr. P. Loeff; 
dat hij bij genoemde Loeff aan huis kwam 
om zijn distributiebescheiden af te geven; 

dat het hem door bij Loeff te komen ge
lukt is 2 personen uit de gemeente Zeeland 
uit het k amp Vught te houden; 

dat hiervan een verklaring is overgelegd 
door de kapelaan der gemeente Zeeland, wel
ke verklaring bij het zuiveringsrapport is 
overgelegd, dat naast bovenstaande motieven 
staan de verklaringen en brieven van de bur
gemeester der gemeente Rosmalen, d ie hem 
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absoluut weigerde te schorsen ondanks de 
pressie, die op hem daaromtrent werd uit• 
geoefend door de waarnemende Commissaris 
der Koningin; 

dat het hem bekend is, dat het gehele per
soneel der gemeente Rosmalen een request 
aan de Minister heeft gezonden , waaruit 
blijkt, dat hij een goede betrouwbare amb
tenaar geweest is ; dat de burgemeester der 
gemeente Rosmalen de Minister heeft ge
adviseerd hem, appellant een berisping toe 
te dienen; 

Overwegende, dat uit de overgelegde stuk
ken blijkt, dat appellant, gedurende de be
zettingstijd op 17 Augustus 1942 naar het 
ambt .van burgemeester in de gemeente Oef
felt heeft gedongen, na.dat de voordien fun
gerende burgemeester op 13 Juli 1942 door 
de Duitsers in gijzeling was gesteld en op 
22 October I 942 ontslagen; dat appellant bij 
zijn sollicitaties naar het burgemeestersambt 
niet heeft geschroomd de bemiddeling van 
leden der N.S.B. en van N.S.B.-instanties in 
te roepen ; dat hij daartoe o.m. een bezoek 
heeft gebracht aan de burgemeester van 
's-H ertogenbosch, lid van de N.S.B., aan de 
gemachtigde van de leider der N.S.B. in 
Noordbrabant te Tilburg en aan de zg. se
cretarie van Staat der N .S.B. te 's-Graven
hage; 

dat appellant voorts enige malen voor 
W.H.N. heeft gecollecteerd, enige tijd lid is 
geweest van de Nederlandse Volksdienst en 
van de Nederlands-Duitse Kultuurgemeen
schap; 

dat appellant, hoewel hij blijkens de stuk
k en tijdens de bezetting enkele goede daden 
heeft verricht, op grond van zijn houding 
tijdens de bezetting niet in zijn functie kan 
worden gehandhaafd; 

dat echter ontslag op grond van artikel 
2, lid I, van het Zuiveringsbesluit 1945, 
zoals door de Commissie, bedoeld in artikel 
5, lid 4, van dat besluit, aan Onze Minister 
van Binnenlandse Zaken werd geadviseerd, 
in het licht van alle omstandigheden te 
zwaar moet worden geacht; 

Overwegende, dat aan appellant terecht 
ontslag uit zijn functie is verleend, als be
doeld in artikel I, sub b van Ons besluit 
van 10 October 1945, Staatsblad N°. F 221, 
met toekenning van wachtgeld; 

dat mitsdien de bestreden beschikking 
dient te worden gehandhaafd; 

Gezien het Zuiveringsbesluit 1945 en Ons 
besluit van IO October 1945, Staatsblad N°. 
F 221; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 

be last met de uitvoering van dit besluit, dat 
met zijn voordracht in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van State, 
afdeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, de 7de Juni 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnenlandse Zaken, BEEL. 

( Uitgeg. II Juli 1947.) 

N°. UZ. 13538. 
Binnenlands Bestuur, 
Bureau Zuivering. 

Zuivering A. J. A. M. Wierts, 
commies ter gemeentesecretarie 

van Rosmalen. 

Diverse bijlagen 

1947 

's-Gravenhage, 29 Mei 1947, 

Aan de Konin<tin. 
Onder dagtekening van 7 Februari jl. 

bracht de R aad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, advies uit over het 
beroep, ingesteld door A. J. A. M. Wierts 
tegen zijn ontslag uit zijn funct ie van com
mies ter gemeentesecretarie van Rosmalen. 
Het voorgedragen ontwerp-besluit luidt als 
volgt: 

,,Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. J. A. M. Wierts, voormalig commies ter 
secretarie van Rosmalen, tegen de beschik
king van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 8 October 1946, N°. Z 8874, 
afdeeling B.B. , Bureau Zuivering, waarbij 
aan hem in afwijking van het advies der 
Commissie, bedoeld in artik el 5, lid 4, van 
het Zuiveringsbesluit 1945 gerekend met in
gang van 8 Maart 1946 ontslag is verleend 
uit zijn voornoemde functie krachtens artikel 
1, sub b, van het Koninklijk Besluit van I0 
October I94~, Staatsblad N°. F 221, met toe
kenning van wachtgeld; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, l!'ehoord (advies van 
7 Februari 1947, N°. 240); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van ; 

Overwegende, dat de bovengenoemde be
schikking steunt op de overweging, dat mede 
naar het oordeel der Commissie van Advies, 
bedoeld in artikel 5, 4c lid, van het Zuive
ringsbesluit 1945, de houding van A. J. A. 
M. Wierts, commies ter secretarie der ge
meente Rosmalen , in v erband met de be• 
zetting zoodanig is geweest, dat hij in zijn 
betrekking niet kan worden gehandhaafd; 

dat de appellant van deze b eschikking in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat bij zijn 
verhoor door de Provinciale Zuiveringscom
missie is medegedeeld, dat de navolgende 
klachten tegen hem zijn ingebracht: 

1• . collecteeren voor Winterhulp-Neder
land; 

2°. lidmaatschap van den Nederland
schen Volksdienst ; 

30. solliciteeren naar de functie van bur
gemeester ; 

4°. omgang met on-Nederlandsche e le• 
menten; 

dat hij ten aanzien van de vier genoemde 
punten het navolgende moge opmerken: 

1°. dat door hem in 1942 slechts drie
maal is gecollecteerd tegelijk met de andere 
ambtenaren ter gemeentesecretarie om den 
burgemeester der gemeente Rosmalen voor 
moeilijkheden te vrijwaren, daar deze geen 
collectanten uit de gemeentenaren kon krij
gen; dat dus uitsluitend door het secretarie
personeel werd gecollecteerd om den bur• 



1947 

gemeester te helpen; dat het hem niet dui
delijk is waarom het collecteeren om een 
burgemeester te helpen hem kwalijk wordt 
genomen, en anderen (zijn collega's) die even
eens en bovendien na hem nog collecteerden, 
dan vrij uitgaan; 

zo. dat hij lid is geweest van den Ne
derlandschen Volksdienst van April tot en 
met November 1942 dus 8 maanden; dat hij 
als lid toetrad, omdat hij dien dienst be
schouwde als een soort instelling van wel
dadigheid en dat het toen nog geenszins be
kend was, dat het een soort mantel-organi
satie was van de N .S.B.; dat hij maandelijks 
f r betaalde aan contributie en geen functie 
had in dien dienst; dat hij in dit verband 
moge verwijzen naar de circulaire van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken van 16 
November 1945, afdeeling B.B. , Bureau Zui
vering en Rechtsherstel N°. UZ. 1477, waar
bij werd bepaald, dat het enkel lidmaatschap 
van en/ of de deelname aan het Nederlandsch 
Arbeidsfront, Winterhulp Nederland en Ne
derlandschen Volksdienst vóór I Januari 
1943 niet meer kon gelden als reden om 
staking of schorsing te doen voortduren, 
tenzij ontslag definit ief vaststond; dat op 
8 Maart 1946, den datum waarop adressant 
door den waarnemend-Commissaris der Ko
ningin in de provincie Noordbrabant werd 
geschorst, absoluut niet vaststond, dat ont
slag zou volgen; dat dus de 2 aangegeven 
motieven op 8 Maart 1946 geen aanleiding 
konden zijn om hem te schorsen; dat dus de 
2 andere punten alleen eventueel konden 
leiden tot schorsing in afwachting op de be
slissing van den Minister; 

3°. dat hiJ gedurende den oorlog tot Oc
tober 1942 heeft gesolliciteerd naar de func
tie van burgemeester bij den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Binnen
landsche Zaken; dat hij reeds solliciteerde 
van 1937 af en dus geen oorlogssollicitant 
is ; dat hij, toen Nederland in 1940 bezet 
werd, alvorens door te solliciteeren zijn ad
vies heeft ingewonnen bij den toenmaligen 
Commissaris der K oningin in de provincie 
Noordbrabant, die hem adviseerde door te 
solliciteeren, daar hij het op prijs stélde, dat 
de sollicitanten van vóór den oorlog normaal 
bleven door solliciteeren; dat door hem na 
October 1942 niet meer is gesolliciteerd, daar 
van de zijde van de N.S.B. werd aangedron
gen om toe te treden als lid der N .S.B. daar 
dan een benoeming zou volgen; dat dit door 
hem als Nederlander en K atholiek natuur
lijk geweigerd is ; 

4°. dat als on-Nederlandsche elementen 
worden genoemd onder meer J. C. A. M. 
Cubolder (een N.S.B.-er uit Den Bosch, aldus 
het Zuiveringsrapport); 

dat bedoeld persoon thans de functie be
kleedt van Secretaris van de Katholieke 
Volkspartij , afdeeling Den Bosch en men 
toch moeilijk kan aannemen dat een persoon, 
waartegen ook maar eenige bedenking be
staat, deze funche zou hebben verkregen; 
da t in het zuiveringsrapport ook nog ge
noemd worden: 

1. Hoynk van Papendrecht, de huidige 
burgemeester in Zevenhoven; dat het hem 
volkomen onbegrijpelijk is, dat zijn omgang 
met genoemden burgemeester mede aanlei-
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ding kan zijn hem te zuiveren of hem ergens 
van te verdenken; 

2. Mr. P. Loeff; dat hij bij genoemden 
Loeff aan huis kwam om zijn distributie
bescheiden af te geven; dat het hem door 
bij Loeff te komen gelukt is 2 personen uit 
de gemeente Zeeland uit het kamp Vught 
te houden; dat hiervan een verklaring is 
overgelegd door den kapelaan der gemeente 
Zeeland, welke verklaring bij het zuiverings
rapport is overgelegd; dat naast boven
staande motieven staan de verklaringen en 
brieven van den burgemeester der gemeente 
R osmalen, die hem absoluut weigerde te 
schorsen ondanks de pressie, die op hem 
daaromtrent werd uitgeoefend door den 
waarnemend-Commissaris der Koningin; dat 
het hem bekend is, dat het geheele personeel 
der gemeente Rosmalen een request aan den 
Minister heeft gezonden, waaruit blijkt, dat 
hiJ een goede betrouwbare ambtenaar ge
weest is; dat de burgemeester der gemeente 
Rosmalen den Minister heeft geadviseerd 
hem, appellant, een berisping toe te dienen; 

Overwegende. dat uit de overgelegde stuk
ken blijkt, dat de appellant gedurende den 
bezettingstijd naar het burgemeestersambt 
heeft gedongen, en daarbij niet heeft ge
schroomd zich met de N .S.B.-ers in verbin
ding te stellen, ofschoon hij zelf nimmer als 
lid tot deze beweging is toegetreden en blijk 
heeft gegeven daarvan een principieele tegen
stander te zijn; 

dat voorts op grond van de stukken mag 
worden aangenomen, dat de appellant aan 
het verzet daadwerkelijk heeft deelgenomen, 
te weten door het verborgen houden van een 
onderduiker, het waarschuwen van in ge
vaar verkeerende personen, het medewerken 
aan de vervalsching van persoonsbewijzen 
en het laten v erdwijnen van radio-toestellen; 

dat een en ander er toe leidt met den bur
gemeester en de plaatselijke Zuiveringscom
missie aan te nemen, dat geen termen aan
wezig zijn om den appellant uit zijn functie 
te ontslaan ; 

dat overigens in het midden wordt ge
laten, of ten aanzien van den appellant een 
der maatregelen, genoemd in artikel 2, tweede 
lid, van het Zuiveringsbesluit 1945, moet 
worden genomen; 

dat mitsdien de bestreden beschikking 
niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien het Zuiveringsbesluit 1945 en Ons 
besluit van 10 October 1945, Staatsblad N°. 
F 221; 

Hebben goedgevonden en versta.an : 
de bestreden beschikking van 8 October 

1946 te vernietigen. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast met de uitvoering van dit besluit." 

Aangezien ik mij met deze voorgedragen 
beslissing niet kon verenigen, heb ik krach
tens de door Uwe Majesteit verleende alge
mene macht iging de overweging van het be
roep opnieuw bij de Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur aanhangig gemaakt, 
onder opmerking van het volgende: 

.,Door Uwen Raad wordt terecht a ls be
zwarend feit aangemerkt, dat appellant ge
durende de bezetting naar het burgemees
tersambt heeft gedongen en daarbij niet 
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heeft geschroomd, zich met N.S.B.-ers in 
verbinding te stellen. 

H et aan de desbetreffende overweging toe
gevoegde feit, dat appellant nimmer a ls lid 
tot de N .S.B. is toegetreden, staat vast. I k 
kan Uwen Raad echter niet volgen in de 
conclusie, dat appellant blijk zou hebben ge
geven van die beweging een principieel tegen
stander te zijn geweest. 

Ter adstructie van mijn zienswijze merk 
ik op, dat appellant in verband met zijn sol
licitatie naar het burgemeestersambt van 
Oeffelt een bezoek he~ft gebracht aan den 
Beauttragte van den Rijkscommissaris voor 
de provincie Noordbrabant. Het is niet be
k end, op welke wijze het onderhou·d met 
dezen is verlopen, doch het geeft te denken, 
dat de Beauftragte, blijkens een zich te 
mijnen Departemente bevindenden brief van 
den Commissaris-Generaal voor Bestuur en 
Justitie aan den toenmaligen Secretaris
G~neraal van Binnenlandsche Zaken dd. 30 
October 1942, aanleiding heeft gevonden ap
pellant als een geschikten candidaat voor 
deze vacature naar voren te brengen. 
· Vaststaat, dat Wierts ten behoeve van 
zijn benoeming tot burgemeester de bemid
deling heeft ingeroepen van den N .S.B.-bur
gemeester van 's-Hertogenbosch, Mr. van 
den Clooster baron Sloet tot Everloo, die in 
zijn aanbeveling o.m. verklaart, dat Wierts 
voldoende op den nieuwen tijd is ingesteld. 

Merkwaardig is in dit verband, dat Wièrts, 
ofschoon hij verklaart niet t e begrijpen, 
waarom deze burgemeester zijn aanbeveling 
zou hebben geschreven, vroeger heeft er
kend, aan hem een aantal gegevens in ver
band met zijn sollicitat ie te hebben verstrekt . 

Het brengen van een bezoek door appel
lant aan den gemachtigde van den leider der 
N.S.B. in Noordbrabant te Tilburg, en aan 
de "Secretarie van Staat der N.S.B." te 
's-Gravenhage, alsmede het feit, dat appel
lant de bemiddeling van den N .S.B.-vrede
rechter Loeft heeft ingeroepen, kan naar 
mijn meening niet worden verschoond met 
het verweer, dat het appellant alleen te doen 
was om te weten, of een niet-N.S.B.-er kans 
had tot burgemeester te worden benoemd(!} 

Naar mijn gevoelen staat vast, dat appel
lant ten koste van alles burgemeester heeft 
willen worden, daarbij niet geschroomd heeft 
de hulp van de handlangers van den vijand 
in te roepen, en slechts is teruggedeinsd voor 
den laatsten stap, het zich openlijk aanslui
ten bij de N .S.B. Een ambtenaar, die zich 
tot praktijken laat verleiden als die door 
appellant bedreven, kan bezwaarlijk als 
principieel tegenstander der N.S.B. worden 
beschouwd. Veeleer moet naar mijn mee
ning in Wierts een man worden gezien, die 
er geen bezwaar in zag zijn persoonlijke be
langen te dienen met behulp van den vijand 
of diens trawanten. In deze zienswijze word 
ik gesterkt door adressant's opmerking in 
zijn verweerschrift van 5 Februari 1946, dat 
het zijn ideaal was, burgemeester t e worden, 
dat de vraag, roe de oorlog afliep, voor hem 
geen aanleiding vormde om wel of niet te 
solliciteeren, en dat politiek bij hem geen 
rol speelde, doch alleen maar het ééne: ,,bur
gemeester worden". 

Ik moge in dit verband nog opmerken, 
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dat de vacature van burgemeester der ge
meente Oeffelt is ontstaan, doordat op 22 
October 1942 in opdracht van de Duitschers 
aan den heer Remmen ontslag werd verleend. 
De heer Remmen was sedert 13 fuli 1942 als 
gijzelaar in het kamp St. Michielsgestel op
gesloten. R eeds op 17 Augustus 1942 schreef 
appellant zijn sollicitatie. 

Uit de departementale stukken blijkt nog, 
dat appellant zich op II Februari 1943 tele
fonisch tot het Departement wendde met 
de mededeeling, dat hem van N.S.B.-zijde 
de benoeming tot burgemeester van Oeffelt 
was aangeboden mits hij binnen een maand 
na zijn benoeming als lid tot de N.S.B. toe
trad. Op de vraag van appellant, wat hem 
in dezen te doen stond, werd hem medege
deeld, dat hij deze aangelegenheid met zich
zelf moest uitmaken. 

Een en ander werpt mijns inziens een 
voldoende licht op de mentaliteit van ap
pellant. Naar mijn meening is zijn houding 
van dien aard geweest, dat hij als ambte
naar niet kan worden gehandhaafd. 

Hier komt nog bij, dat appellant, naar hij 
zelf heeft erkend, eenige malen voor Win
terhulp Nederland, heeft gecollecteerd, van 
April tot December 1942 lid is geweest van 
den Nederlandschen Volksdienst, welke in
stelling van haar oprichting af algemeen als 
een nationaal-socialistische mantelorganisatie 
werd beschouwd, en twee maanden lid was 
van de Nederlandsch-Duitsche Kultuurge
meenschap. Ik acht bepaaldelijk de beide 
laatste feiten, gezien in het licht van 's mans 
overige gedragingen, ernstig. 

De door Uwen Raad naar voren gebrachte 
stelling, dat appellant daadwerkelijk aan 
het verzet heeft deelgenomen, kan ik tot op 
zekere hoogte aanvaarden, indien daarmede 
wordt bedoeld, dat appellant eenige goede 
daden heeft verricht. 

Ofschoon dit goede werk zoowel in ver
band met den aard dier feiten als met het 
tijdstip, waarop zij zijn gepleegd, van wei
nig importantie is, en hem geenszins ten 
volle kan disculpeeren, heb ik indertijd ge
meend, daarmede in zooverre rekening te 
moeten houden, dat in casu in gunstigen zin 
werd afgeweken van het advies der Com
missie, bedoeld in artikel 5, lid 4, van het 
Zuiveringsbesluit 1945. Na ampele overwe
ging heb ik hier toepassing gegeven aan 
het Koninklijk Besluit nr. F 221, en den 
ontslagene wachtgeld toegekend. 

Uw Raad overweegt tenslotte, dat met 
den burgemeester èn de plaatselijke zuive
ringscommissie moet worden aangenomen, 
dat geen termen aanwezig zijn, om appellante 
uit zijn functie te ontslaan. 

Hierbij moge ik opmerken, dat èn de bur
gemeester èn de plaatselijke adviescommissie 
hun oorspronkelijke adviezen hebben uitge
bracht aan de hand van de feiten, die hun 
op 17 April 1945 bekend waren uit het rap
port, dat als bijlage 7 in het dossier aan
wezig is, en dat deze commissie nimmer 
kennis heeft gekregen van de overige feiten, 
welke zijn komen vast te staan bij het on
derzoek door het bureau zuivering, ter pro
vinciale griffie van Noordbrabant. 

Aan de latere adviezen van de plaatselijke 
adviescommissie, welke blijkens hun inhoud 
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k ennelijk zijn uitgebracht op verzoek van 
den bu rgemeester van Rosmalen , zonder de 
fe iten te kennen, welke naar voren zijn ge
komen bij het onderzoek door het bureau 
zuiverin g, ter provinciale griffie van Noord
b rabant , d och alleen op hetgeen de com
missie bekend was uit haar eigen rapport, 
mag naar mijn meening slechts geringe waar
de worden toegekend. 

Ten zeerste zou ik het op prijs stellen , 
indien Uw Raad het advies in het licht van 
het vorenstaande opnieuw in overweging zou 
willen nemen. Voorkomen moet worden, dat 
in een geval a ls het onderhavige wordt afge
w eken van de tot dusverre in het algemeen 
gevolgde gedragslijn ." 

Deze beschouwing heeft de Afdeling voor 
de Geschillen van Bestuur geen aanleiding 
gegeven, haar standpunt te herzien. Haar 
desbetreffend nader rapport van 16 April 
1947, N°. 240/98, dat ik eerbiedig hierbij 
overleg, luidt als volgt: 

,.Krachtens machtiging van Uwe Ma
jesteit heeft de Minister van Binnenlandsche 
Zaken met een schrijven van I April 1947, 
N°. Z 13046, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur, Bureau Zuivering, bij den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, opnieuw ter overweging aanhangig 
gemaak t het beroep, ingesteld door A. J. A . 
M. Wierts, voormalig commies ter secretarie 
van R osmalen, tegen de beschikking van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken van 8 
October 1946, N°. Z 8874, afdeeling Binnen
landsch Bestuur, Bureau Zuivering, waarbij 
aan hem in afwijking van het advies der 
Commissie, bedoeld in artikel 5, lid 4, van 
het Zuiveringsbesluit 1945 gerekend met in
gang van 8 Maart 1946 ontslag is verleend 
uit zijn voornoemde functie krachtens artikel 
1, sub b, van Uwer Majesteits besluit van 
ro October 1945, Staatsblad N°. F 221, met 
toekenning van wachtgeld. 

Met belangstelling heeft de Afdeeling van 
het schrijven van den Minister kennis ge
nomen, a lsmede van het door den Minister 
a lsnog overgelegde stuk. De Afdeeling ver
oorlooft zich intusschen ten aanzien van het 
laatste op te merken, dat het met het oog op 
de artikelen 36, 37 en 38 van de wet op den 
R aad van State op ernstige bezwaren stuit 
alsnog met bescheiden, die aanvankelijk niet 
in het dossier voorkwamen en derhalve door 
den belanghebbende niet zijn gezien en 
w aaromtrent hij zich dus ook niet heeft kun
nen verantwoorden, rekening t e houden. Deze 
bezwaren zouden slechts kunnen worden on
dervangen door een nieuwe behandeling van 
de zaak te doen plaats hebben, welke mo
gelijkheid echter de wet op den Raad van 
State niet kent. De Afdeeling meent mits
dien het door den Minister thans overge
legde stuk buiten beschouwing te moeten 
laten. Hetzelfde geldt uiteraard voor hetgeen 
door den Minister in de voorlaatste alinea 
van bladzijde 2 wordt opgemerkt. 

De door den Minister aangevochten over
weging van de Afdeeling, dat de appellant 
zou hebben blijk gegeven van de N.S.B. een 
principieele tegenstander te zijn, steunt on
der meer op het feit, dat de appellant, nog 
tijdens de bezetting, onomwonden heeft ver
klaard om principieele redenen geen lid van 
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de N .S.B. te willen worden (bijlage 5 en 
vooral bijlage 6) . Dat hij cont act met N .S.B.
ers heeft gehad en zelfs gezocht, doet aan deze 
overweging n iets a l. 

De api:>ella nt heeft getracht met behulp 
van de N.S.B.-steun burgemeester te worden 
en heeft, door aldus op te treden, wellicht 
het bewijs geleverd voor een ambt als dat 
van burgemeester ten eenenmale ongeschikt 
te zijn. W as zijn opzet gelukt, dan zou hij 
naar het oordeel der Afdeelin g als burge
meester niet kunnen worden gehandhaafd. 
Nu is hem dit niet gelukt, en dit za l, naar 
de Afdeeling aan neemt, voor een niet onbe
langrijk deel mede het gevolg zijn van het 
feit, dat hij geweigerd heeft lid van de 
N.S.B. te w orden. 

Moge de appellant voor de funct ie van 
burgemeester ongeschikt zijn wegens een 
zeker tekort aan karakter en stijl, als ge
meenteambtenaar kan hij zonder veel be
zwaar worden gehandhaafd, juist omdat hij 
geen lid van de N.S.B. heeft willen worden 
en bovendien in andere opzichten zich goed 
heeft gedragen. Voor dezen man is daarom 
naar het oordeel van d e Afdeeling geen in
grijpende maatregel als ontslag noodig; vol
staan kan worden met een d isciplinairen 
maatregel. 

Tenslotte zij opgemerkt, dat de Afdeeling 
de medewerking van de appellant aan de 
Winterhulp en den Nederlandschen Volks
dienst en zijn slechts kort lidmaatschap van 
de Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeen
schap niet zoo ernstig acht, dat hierin een 
grond is gelegen voor ontslag. 

De Afdeeling is op grond van het voor
gaande ook na hernieuwde overweging van 
oordeel dat het beroep gegrond is en hand
haaft derhalve haar advies. Zij geeft mits
dien Uwer Majesteit zeer eerbiedig in over
weging eene beslissing te nemen overeen
komstig het bij dit advies aangeboden ont 
werp-besluit." 

H ierbij zij opgemerkt, dat ik het bezwaar 
van de Afdeling voor de Geschillen van Be
stuur, ontleend aan de artikelen 36, 37 en 
38 van de wet op de Raad van State, in het 
onderhavige geval niet van overwegend be
lang acht, aangezien het bedoelde stuk en 
de te mijnen Departemente bekende gege
vens geen nieuwe gezichtspunten opleveren, 
doch uitsluitend adstrueren mijn reeds op 
grond van de vaststaande feiten en omstan
digheden gevormde mening, dat appellant 
beschouwd moet worden als een man, die 
niet heeft geschroomd, voor het bereiken van 
zijn doel de h ulp van de handlangers van 
de vijand in te roepen, en slechts is terug
gedeinsd voor d e laatste stap, het zich open
lijk aanslu iten bij de N.S.B. 

H et nader advies van de Afdeling voor 
de Geschillen van Bestuur heeft mij niet 
van de onjuistheid van mijn beslissing over
tuigd. Ik kan dan ook geen vrijheid vinden 
Uwer Majesteit in overweging te geven, het 
advies van het Hoge College te volgen, te 
minder omdat door een beslissing overeen
komstig dat advies zou worden afgeweken van 
de gedragslijn , tot dusver in het algemeen 
bij de zuivering gevolgd. Mede op die grond 
ben ik van oordeel, dat het beroep behoort 
te worden verworpen. 
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Eerbiedig geef ik Uwer Majesteit in over
weging het hierbij aangeboden ontwerp-be
sluit, strekkende tot ongegrond-verklaring 
van het beroep, te bekrachtigen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
BEEL. 

S , H 173 

7 Juni 1947. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Schepenbesluit. 

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

Verkeer, van 4 December 1946, No. 70II Z/ 
121/121/2, Directoraat-Generaal van Scheep
vaart; 

Gelet op de artikelen 3, 4, 4bis, 5, 9, 17 en 
66 van de Schepenwet; 

De Raad van State gehoord (advies van 15 
April 1947, no. 23); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ter van Verkeer en Waterstaat van 29 Mei 
1947, No. 48522 Z/121/121/2, Directoraat-Ge
neraal van Scheepvaart; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In het Schepenbesluit worden de 

volgende wijzigingen aangebracht: 
a. In artikel 36 wordt na lid 2 een nieuw lid 

ingevoegd, luidende: 
"3. De machinekamer en de stookplaats 

van schepen met een bruto inhoud van 1000 
ton of meer moeten tenminste aan elke zijde 
een uitgang hebben, met voldoende trap- of 
ladderverbindingen tot de vloerplaat." 

Lid 3 (oud) en 4 (ood) worden respectieve
lijk lid 4 en 5. 

b. Aan artikel 41 wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende: 

"4. De hulpstuurinrichting moet tenminste 
eenmaal per iaar worden beproefd. De onder
delen van het hulpstuurgerei moeten voor de 
hand liggend zijn opgeborgen. 

Van het onderzoek en van de beproevingen 
der stuurinrichtingen moet in het scheepsdag
boek aantekening worden gehouden." 

c. I n artikel 42, lid 4, wordt de "punt" ver
vangen door: .. , terwijl een bijzondere borgin
richting van de ankers aanwezig moet zijn, 
die het uitlopen tengevolge van schok of 
stoot voorkomt." 

d. Aan artikel 46 worden de navolgende le
<len toegevoegd : 

"5. Aan boord van schepen met een bruto 
inhoud van meer dan 1000 ton moeten de 
hoofd- en hulpcirculatiepompen, welke niet 
,door het hoofdvoortstuwingswerktuig worden 
.gedreven en welke bij de geringste. diepgang 
boven water spuien, zo mogelijk zijn voorzien 
van een aan dek te bedienen stopinrichting. 

6. Roosters en vloerplaten moeten deugde
lijk zijn gesteund. 

Wanneer zij geborgd zijn, moet de inrich
t ing zodanig zijn, dat de platen en roosters ge
makkelijk gelicht kunnen worden 

7. Scheepsbenodigdheden en losse stukken 
hout mogen in een tunnel slechts aanwezig 
zijn, indien geborgen in gesloten kasten, wel
k e de doorgang niet versperren. 

8. Voortstuwingsruimten en kombuizen 
moeten behoorlijk worden schoongehouden 
en in het bijzonder worden vrijgehouden van 
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olieresten, lekolie, met olie doordrenkt poets
katoen en dergelijke verontreinigingen." 

In de marge bij plaatsen "Voortstuwin gs
ruimten". 

e. Aan artikel 47 worden twee nieuwe leden 
toegevoegd. luidende: 

.,4. Hoofdafsluiters in brandstoftoevoerlei
dingen naar hoofdstoomketels of motoren, 
moeten zijn voorzien van inrichtingen om de
ze van het dek af te kunnen sluiten. De wijze, 
waarop dit geschiedt, moet ter plaatse duide
lijk zijn aangegeven. 

5. De olieleiding naar kombuizen moet bui
ten de kombuis op een gemakkelijk bereikba
re plaats van een afsluiter zijn voorzien." 

f. In artikel 49 wordt tussen de leden 3 en 4 
een nieuw lid gevoegd, luidende: 

.,4. Aan boord van schepen, geen passa
giersschip zijnde, met meer dan een ruim voor 
of achter de machinekamer gelegen, moet een 
terugslagklep of een afsluiter, welke laatste 
moet kunnen worden bewogen van een steeds 
toegankelijke plaats, in de lensleiding aanwe
zig zijn tegen het waterdichte scheidingsschot 
van de betreffende ruimen. 

Deze terugslagkleppen of afsluiters behoe
ven niet te worden aangebracht in de lenslei
dingen, welke in de tunnel zijn gelegd." 

Lid 4 wordt vernummerd in 5. 
g. In artikel 52, lid 2, worden na "voortstu

wingsruimte" ingevóegd de woorden: 
.. , op het sloependek nabij de redding

boten". 
h. Artikel 58 wordt gelezen als volgt: 
"Aan boord van alle schepen met een bruto 

inhoud van 5000 ton of meer en op passagiers
schepen met een geringer bruto inhoud, 
indien het aantal reddingboten meer dan 13 
bedraagt, moet een der reddingboten een mo
torboot zijn. Is het aantal reddingboten meer 
dan 19, dan moeten twee der reddingboten, 
aan elke zijde een, motorboten zijn." 

i. Aan artikel 60 wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende: 

.,4. De aanvullende reddingmiddelen .moe
ten zoveel mogelijk over het schip verdeeld 
worden opgesteld, zodanig dat zij zo goed mo
gelijk tegen beschadiging zijn gevrijwaard." 

j , Aan artikel 62 wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende: 

"5. Aan boord van schepen met een bruto 
inhoud van meer dan 1000 ton moeten de red
dingboten voorzien zijn van glijspanten of 
daarmede gelijk te stellen inrichtingen van 
een door het Hoofd van de Scheepvaartin
spectie goedgekeurd type." 

k. Aan artikel 66 wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende: 

"4, Alle schepen, met uitzondering van 
tankschepen, met een electrische installatie 
van tenminste 500 watt, moeten een electri
sche boor geschikt voor het boren van gaten 
van 16 mm diameter, aan boord hebben, die 
op alle plaatsen, waar brand verwacht kan 
kan worden, moet kunnen worden gebezigd." 

[. Artikel 69bis vervalt. 
m. Na artikel 76 vervalt "Hoofdstuk VI". 

"Hoofdstuk VII, VIII, IX, X, en XI" wordt 
.,Hoofdstuk VI, VII, VIII, IX en X". 

.,Radio-telegraafinrichtingen" wordt ver
vangen door.,§ 5. Radio-inrichtingen". 

n. In artikel 78, lid 2, worden na sub (e) in
gelast sub(/), en sub (g) luidende: 

15 
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.. (f) de uitstraling van de onder (e) bedoelde 
ontvanginrichting mag niet meer bedragen 
dan 0,1 micro-volt per meter, gemeten op een 
afstand van een zeemijl ; 

(g) tot de radio-telegraafinrichting behoren 
een noodantenne en voldoende reserve-anten
nedraad ten genoegen van het H oofd van de 
Scheepvaartinspectie;" 

Sub (f) en (g) worden sub (h) en (i) . 
o. In hoofdstuk V. wordt na artikel 81 een 

nieuwe § 6 ingevoegd, luidende: 
.. § 6. 

Niet-voorgeschreven uitrusting. 
Deugdelijkheid niet voorgeschreven 

uitrusting. 
Art. 81bis. Wanneer in dit Hoofdstuk niet

voorgeschreven uitrusting op het gebied van 
reddingmiddelen, veiligheidsmiddelen, hulp
middelen bij de navigatie en radio-inrichtin
gen aan boord is, moet deze in deugdelijke toe
stand verkeren." 

p. H oofdstuk Vlbis en Artikel 81bis verval
len. 

q. In artikel 101, lid 2, onder (b), worden ge
schrapt de woorden: 

,.aan boord van passagiersschepen". 
r. Aan artikel 104 wordt een nieuw lid toe

gevoegd, luidende: 
.,5 . Op de verschillende rollen moet de gehe

le bemanning worden aangegeven." 
s. Aan artikel 108, onder (e), wordt toege

voegd: 
"en als alarmsein bij brand moet de bel op 

de brug, op de kampagne of op de bak a l naar 
de omstandigheden, gedurende ongeveer 15 
seconden worden geluid;" 

t. Artikel 108bis vervalt. 
u. Van artikel 109 wordt het bestaande lid 

genummerd 1; twee nieuwe leden worden toe
gevoegd, luidende: 

"2. De kapitein van een schip is verplicht 
zorg te dragen, dat de voortstuwingsruimten 
en de kombuizen behoorlijk worden schoonge
houden en worden vrijgehouden van olieres
t en, lekolie, met olie doordrenkt poetskatoen 
en dergelijke verontreinigingen. 

3. De kapitein is verplicht zorg te dragen, 
dat blikken en flessen, welke brandbare vloei
stoffen bevatten, op een veilige plaats, verwij
derd van k ombuizen en plaatsen, waar open 
vuur wordt gebezigd , zodanig worden gebor
gen, dat zij bij een zware schol:t niet omvallen 
of brand veroorzaken, en dat olie- en kaarslan
taarns zodanig worden vastgezet en geborgd, 
dat zij bij een zware schok niet omvallen of 
losraken." 

In de marge wordt bijgevoegd: .,Voorzor gs
maatregelen brandgevaar". 

v. In artikel u8, regel 2, worden tussen de 
woorden "verplicht" en "binnen" de woor
den: ,.zo spoedig mogelijk, doch in elk geval" 
ingevoegd. 

w. Tussen de hoofdstukken XI (oud) en XII 
wordt ingevoegd een nieuw hoofdstuk XI lui
dende: 

.,HOOFDSTUK XI. 

Voorschriften met betrekking tot oorlog en 
oorlogsgevaar. 

Permanente voorzieningen. 
Art. 12obis. Teneinde in het belang van de 

veiligheid van schepen en hun opvarenden in 
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tijden van oorlog of oorlogsgevaar de oorlogs
uitrusting van schepen op eenvoudige wijze 
te kunnen aanbrengen, moeten de constructie 
en inrichting van schepen met een bruto in
houd van meer dan 500 ton ten aanzien 
van de plaatsing van de defensieve uitrus
ting, de bergplaats(en) van de bijbehorende 
munitie, de kanonniersaccomodatie, alsmede 
de inrichting voor de demagnetisering, vol
doen aan de eisen.daartoe door het Hoofd van 
de Scheepvaartinspectie, in overeenstem
ming met de Chef van de Marinestaf, gesteld . 

Redding- en Veiligheidsmiddelen. 

Art. 12oler. In geval van oorlogsgevaar en 
gedurende een oorlog, waarin het K oninkrijk 
der Nederlanden al of niet is betrokken, moe
ten aan boord van alle schepen , daartoe aan
gewezen door het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie, in overeenstemming met de Chef 
van de Marinestaf, de nodige middelen ter be
strijding van de gevolgen van oorlogshande
lingen zomede b ijzondere redding- en veilig
heidsmiddelen aangebracht worden, overeen
komstig daartoe door genoemd Hoofd, in 
overeenstemming met de Chef van de Marine
staf, gestelde eisen. · 

Verplichtingen van de kapitein in tijd van 
oorlog . 

Art. 12oquarter. In geval van oorlogsgevaar 
en gedurende een oorlog, waarin het K onink
rijk der Nederlanden al of niet is betrokken, 
moeten de kapiteins van schepen, welk ~ door 
het Hoofd van de Scheepvaartinspectie, in 
overeenstemming met de Chef van de Marine
staf, zijn aangewezen, voldoen aan d e ver
plichtingen door genoemd Hoofd, in overeen
stemming met de Chef van de Marinestaf, 
aan hen opgelegd. 

Geldigheidsduur 

Art. 12oquinquies. De aanwijzingen en 
eisen, krachtens de artikelen 12oler en 120 
quarter gegeven en gesteld, treden na verloop 
van drie maanden buiten werking , tenzij in
middels door Ons zijn goedgekeurd." 

Art. II. In bijlage II, van het Schepenbe
sluit, artikel 25, lid 6, wordt het aanvangs
woord "Elke" vervangen door "Een". 

Aan het slot van dit lid wordt toegevoegd: 
,.Wanneer meer dan een onafhankelijke werk
tuiglijk gedreven lenspomp in een afdeling is 
opgesteld, behoeft slechts een der pompen 
aan deze voorwaarde te voldoen." 

Art. III. In bijlage IV van het Schepenbe
sluit worden de volgende wijzigingen aange
bracht: 

a. In artikel 2, lid I, wordt in de eerste regel 
geschrapt: ,.en 4". 

In de tweede zinsnede van dit lid wordt het 
woord "passagiersschepen" vervangen door: 
,,schepen, genoemd in lid 4 van a rtikel 1,". 

b. In artik el 2, lid 2, regel 6 van boven, wor
den de woorden "onder atmosferischen druk" 
vervangen door: ,.onder een druk v an 760 
mm kwik bij een temperatuur van 15° Cel
sius". 

c. Aan artikel 2 worden twee nieuwe leden 
t oegevoegd , luidende: 

.,4. Brandslangen moeten bij te we1k staan
de pompen gemakkelijk aan de brandblus
leidingen kunnen worden gekoppeld. 
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5. Alle straalpijpen m oeten zijn ingericht 
voor doorlaten van een waterstraal en voor 
sproeien . Een sproeid op, welke niet is inge
richt voor het doorlaten van een waterstraal, 
moet gemakkelijk afneembaar zijn en blij
vend aan de straalpijp zijn verbonden." 

d. Aan artikel 6 wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende : 

,.6. Aan boord van schepen met een bruto
inhoud van meer dan 500 ton moeten ten 
minste twee brandbijlen aanwezig zijn, welke 
op een gemakkelijk bereikbare plaats moeten 
zijn geborgen. Op kleinere schepen kan met 
een bijl worden volstaan." 

I n de marge toevoegen: ,.Brandbijl." 
Art. IV. In bijlage V van het Schepenbe

sluit worden de volgende wijzigingen aange
bracht: 

a. Artikel 8, lid I, wordt vervangen door: 
"De lensinrichting van een kofferdam mag 

n iet op zodanige wijze in verbinding staan 
met andere leidingstelsels of andere ruimten, 
dat daardoor, naar het oordeel van het Hoofd 
van de Scheepvaartinspectie, gevaar kan 
ontstaan." 

b. Aan lid I van artikel 10 wordt toege
voegd: 

.. Uitgezonderd kunnen zijn lensleidingen, 
welke uitsluitend op een pompkamer zijn aan
gesloten, waarbij de lenspomp tevens dienst 
doet als aftappomp voor de ladingleiding." 

c. In artikel 15 worden in de leden I en 2 de 
woorden: ,.waarin K I in verpakking wordt 
vervoerd" vervangen door: ,.ingericht voor 
het vervoer van K I in verpakking". 

d. Lid I van artikel 41 wordt gelezen als 
volgt: 

"Onder een lading K I in verpakking mag 
geen buikdenning en geen houten dek aanwe
zig zijn, tenzij deze door een doeltreffende 
K 1-absorberende of K 1-werende laag zijn 
bedekt." . 

Art. V. In bijlage VIII van het Schepenbe
sluit worden de volgende wijzigingen aange
bracht: 

a. In artikel 4, lid 1, wordt aan het slot toe
gevoegd: 

"De betimmering in de boten moet zodanig 
zijn aangebracht, dat de luchtkasten gemak
kelijk kunnen worden weggenomen voor repa
ratie aan de huid. 

Reddingboten moeten t er weerszijden tus
sen de glijspanten of de bootsklampen over 
ongeveer 1,5 m lengte zijn voorzien van kim
kielen met enkele uitsparingen voor handgre
pen, die zodanig moeten zijn aangebracht, dat 
zij op generlei wijze het te water brengen der 
boten belemmeren." 

b. Aan artikel 6, lid 1, wordt de volgende 
zin toegevoegd: 

"De volledige inventar, moet steeds 
bereikbaar zijn, op welke zij<.l .! het vlot ook 
drijft." 

In lid 2, wordt de "punt" achter de eerste 
zin vervangen door ,, , met een minimum van 
850 kubieke decimeter." 

De "punt" aan het slot van lid 3 wordt ver
vangen door .. , van tenminste 50 centimeter 
hoogte." 

c. Artikel 13, lid 1, wordt vervangen door: 
1. Reddingboten moeten zijn uitgerus 

met: 
(a) een riem per doft, benevens twee waar-
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loze riemen; anderhalf stel roeipen nen of dol
len ; een bootshaak; 

(b) een roer met helmstok of met stuurjuk 
en stuurrepen en een stuurriem met bijbeho
rende dol; 

(c) een of meer masten met volledig zeil
tuig, waarvan de zeilen oranje of rood zijn 
gekleurd; 

(d) een vanglijn en een achtereind, beide 
van voldoende sterkte en voldoende lengte; 

(eJ twee doelmatige proppen voor elk prop
gat, dat niet van een behoorlijke zelfwerkende 
klep is voorzien, een hoosvat en een gegalva
niseerde ijzeren emmer of puts; 

(/) twee bijlen; 
(g) een voor gebruik gereed zijnde met olie 

gevulde lamp en een waterdicht verpakte 
doos stormlucifers; 

(h) een drijfanker of de benodigdheden om 
dit samen te stellen en een bus, inhoudende 
4,5 liter plantaardige of dierlijke olie, zodanig 
vervaardigd, dat de olie gemakkelijk op het 
water kan gestort worden en zodanig inge
richt, dat zij aan het drijfanker kan worden 
vastgemaakt; 

(i) een Nederlandse vlag; een misthoorn; 
(j) drie vuurpeilen en een inrichting tot af

vuren daarvan, en drie "rode lichten" met 
zelfwerkende ontsteking en een doos stormlu
cifers, beide waterdicht verpakt, een flam
bouw; 

(k) een bruikbaar kompas met nachthuis en 
verlichting, dat op stalen boten met de com
pensatiemiddelen op een vaste plaats moet 
zijn opgesteld; 

een c;,verzeiler van de oceaan, waar het 
schip vaart, van waterproof materiaal of wa
terdicht verpakt; 

(1) een kistje, geschikt om de kleine uitrus
tings irtikelen op te bergen, waarin tevens ge
borgen zijn het nodige reparatiemateriaal, 
zeilplaat, naalden en garen, een blikopener en 
enige lijnen met vishaken; 

(m) een luchtdichte kist, inhoudende een 
kilogram levensmiddelen (hard brood), zome
de ½ kg melk in blik, ½ kg vlees in blik en 
50 g chocolade, dan wel voedingsmiddelen 
van gelijke voedingswaarde, voor elk der per
sonen, waarvoor de boot bestemd is; 

(n) een waterdicht vat of tank met akertje 
en ketting van roestvrij metaal, inhoudende 
twee liter zoet water voor elk der personen 
waarvoor de boot bestemd is. 

Bovendien moet op schepen met een bruto 
inhoud van meer dan 2000 ton op reizen bui
ten het gebied van de Europese vaart en de 
door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie 
met Europese vaart gelijkgestelde vaart in 
iedere boot aanwezig zijn : 

een waterdicht verpakte verbandtrommel, 
inhoudende: 

10 gram mercurochroom 2 % in flesje met 
penseel; 

20 aspirine-tabletten à ½ gram; 
so pharmadrine tabletten; 
so atebrine- of chininetabletten; 
50 gram Sulfazalf in potje; 

2 driekante doeken; 
16 x 1/ 16 m hydrophile gaas; 
5 hydrophile windsels 6 cm; 
s hydrophile windsels 8 cm; 
I snelverband No. I ; 
2 snelverbanden No. II ; 
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1 m Bardella brandzwachtel; 
5 X 10 g verbandwatten; 
1 rol kleefpleister, breed 2 cm, lang I m; 
1 pleister snelverband 4 cm; 
1 pleister snelverband 6 cm; 

doosje veiligheidsspelden No. 1 ; 

schaar, 
zomede buiten de trommel : 

10 morphine comprimé's à 10 mg (in han
den van de kapitein) ; 

2 spalkplanken van voldoende lengte (in 
sloepen of op vlotten). 

d. In lid 2 van artikel 13 worden de onder 
,.(k) genoemde "roode lichten" , vervangen 
door ,,(j) genoemde "rode lichten" of vuurpij
len". 

e. Lid 3 van artikel 13 wordt vervangen 
door: 

,,3. Indien aan boord een draagbare radio
installatie voor reddingboten wordt medege
voerd, moet deze van een door het Hoofd van 
de Scheepvaartinspectie goedgekeurd type 
zijn. Deze installatie moet op ee·n veilige 
plaats in de nabijheid van de reddingboten 
worden opgeborgen, terwijl een laadinrichting 
voor de accumulatoren der installatie zo mo
gelijk in de nabijheid van de bergplaats aan
wezig moet zijn. 

De kapitein moet zorg dragen, dat onbe
voegden geen gebruik van de installatie kun
nen maken, dat de goede werking tenminste 
eenmaal per maand wordt beproefd, de accu
mulatoren tenminste eenmaal per maand vol
ledig worden geladen en beproefd en dat van 
een en ander aantekening gehouden wordt in 
het radiodagboek." . 

f. Lid 4 van artikel 13 wordt vervangen 
door: 

,,4. In reddingboten aan boord van sche
pen, welke geen reizen maken, die zich verder 
uitstrekken dan de Oostzee, de Noordzee tot 
de 61ste breedtegraad en tot de lijn Orkaden 
-Shetland-eilanden in het Westen, het K a
naal, het kanaal van Bristol, het St. George
kanaal en de Ierse Zee tot de lijn Whitehead 
-Port Patrik in het Noorden en in het Zui
den tot de lijn Carnsore Pt.-Landsend
Kaap St. Mathieu behoeven de in lid 1, onder 
(m), genoemde vlees in blik en chocolade niet 
aanwezig te zijn, terwijl aan boord van vis
sersvaartuigen in dat gebied en op schepen, 
uitsluitend bestemd en gebruikt voor de vaart 
over de Wadden, langs de mond van de We
ser naar de Elbe en door het Kaiser Wilhelm
kanaal tot Kiel in de reddingboten bovendien 
het aangegevene in lid x, onder (c), (g), (j), en 
(k), niet aanwezig behoeft te zijn." 

g. Aan het slot van artikel 13, lid 5, voor de 
laatste alinea,'wordt toegevoegd: 

"Het bepaalde in de laatst e zin van lid 3 is 
mede van toepassing op de hier bedoelde radio
telegraaf inrichting .• • 

h. Lid 6 van artikel 13 wordt gelezen als 
volgt: 

,,6. Voor boten van de 3e klasse kan de uit
rusting beperkt blijven tot hetgeen onder (a), 
(b), (d), (e), (g}, (i}, (m) en (n), van lid Ivan dit 
artikel wordt genoemd, benevens een bijl als 
bedoeld onder (/), met dien verstande, dat 
voor (b) een stuurriem alleen voldoende is. 

Indien de reizen van de schepen zich uit
strekken buiten de vaart langs de Oostkust 
van de Noordzee van Calais tot het Aggerka-
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naai, zomede in de Oostzee tot de lijn Gothen
burg- Frederikshaven, moet bovendien de 
uitrusting genoemd onder (c) en (k} aan boord 
zijn." 

i. In artikel 13, lid 7, moet achter (a) wor-
den toegevoegd: 

.,of pagaaien" ; 
achter (d}: ,,een reddingboei met lijn"; 
onder (g) moet "lucifers" gelezen worden: 

,,stormlucifers''; 
(h) moet worden gelezen als volgt : 
,.(h) een luchtdichte kist, inhoudende ½ kg 

hard brood, ½ kg melk, ½ kg vlees in blik en 
50 g chocolade voor elk der personen, waar
voor het vlot bestemd is, zomede een blik
opener; '' 

in (i) moet tussen "met" en "akertje" het 
woord "roestvrij" worden geplaatst en moet 
,.een liter" door "twee liter" worden vervan
gen. 

j. Aan artikel 15, lid 2, wordt als tweede zin 
toegevoegd: 

,.Aan boord van schepen met een bruto in
houd van meer dan 500 ton moeten voor het 
buitenboord draaien van de sloepen de davits 
voorzien zijn van een bewegingsihrichting, 
die met de hand of werktuiglijk moet worden 
bewogen." 

k. Aan artikel 25 wbrdt een nieuw lid 5 toe
gevoegd, luidende: 

"5. Draaidavits moeten zijn voorzien van 
een inrichting, waardoor het uit de pot lichten 
van de davit, tengevolge van een schok of 
stoot, wordt voorkomen." 

De leden s en 6 worden vernummerd in 6 en 
7, lid 7 (nieuw) wordt gelezen als volgt: 

,.7. Bij elk stel davits aan boord van sche
pen met een bruto inhoud van meer dan 500 
ton moeten tenminste twee doelmatige touw
ladders van voldoende lengte om bij ledig 
schip de waterlijn te bereiken, voor gebruik 
gereed, aanwezig zijn. Inste.de van touwlad
ders mogen touwen netten van voldoende af
metingen worden gebezigd." 

Art. VI. In bijlage IX van het Schepenbe
sluit wordt in kolom D van de bijlage daarvan 
achter "Anatomisch pincet enz." ,,1 st. in to
taal" vervangen door "I stel in totaal." 

Art. VII. De besluiten van de Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Waterstaat 
van 19 September 1942, La. A.I., Afdeling 
Vervoerwezen en 17 April 1943, No. 7501, Af
deling Vervoerwezen, worden ingetrokken. 

In bijlage XII van het Schepenbesluit wor
den de volgende wijzigingen aangebracht: 

a. In artikel 4, lid 3, wordt het woord "vol
gen" vervan gen door: 

"en, voor zover de keuringen gehoororgaan 
betreft, de in artikel 18bis aangegeven lei
draad volgen". 

b. Lid 3 van artikel 6 wordt gelezen als 
volgt: 

,,De kosten bedragen ten hoogste vijf gul
den voor elke keuring van het gezichtsorgaan 
of van het gehoororgaan voor kapiteins, 
stuurlieden en machinisten en vier gulden 
voor elke keuring van een dezer organen voor 
alle overige categorieën van schepelingen. 

Voor ongediplomeerden, die zich laten keu
ren om toegelaten te worden tot het examen 
voor enig diploma als stuurman of machinist 
en die daarom volgens de voor die categorieën 
geldende eisen moeten worden gekeurd, be-
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dragen de kosten voor elke keuring eveneens 
vijf gulden. 

Indien buiten Nederland geneeskundigen 
als deskundigen worden aangewezen, mogen 
zij bovenstaand tarief in rekening brengen, 
aangepast aan de ter plaatse geldende munt
eenheid." 

c. In artikel 9 wordt een nieuw lid 4 inge
voegd luidende: 

"4. De deskundigen ontvangen van het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie bericht 
van iedere afkeuring, waardoor zij een her
nieuwde keuring kunnen voorkomen." 

Het bestaande lid 4 wordt genummerd s. 
d. In artikel 11, lid 3, wordt "krachtens ar

tikel 7, lid 5," vervangen door: .,krachtens ar
tikel 7, Jid 7". 

e. In artikel 12, lid 1, wordt: .,als in artikel 
7, lid 3". vervangen door: .,als in artikel 7, 
lid 4". 

/. Bij artikel 16 wordt het in margine ver
melde vervangen door: .,Leidraad voor keu
ringen gezichtorgaan, bedoeld in artikel 4". 

g. In artikel 17, onder a, wordt in regel 3 
van boven "vijf" veranderd in "vier", terwijl 
in regel 4 van boven tussen de woorden "dan 
wel" en "dat" wordt ingevoegd: .,voor zoveel 
het machinisten, machinist-stokers en niet
gediplomeerden, aan wie de wacht in de ma
chinekamer kan worden opgedragen, betreft". 

h. In artikel 18, onder a., wordt in regel 4 
van boven "twee" veranderd in "drie", ter
wijl aan het slot van die regel wordt toege
voegd: .,voor zoveel het machinisten, machi
nist-stokers en niet-gediplomeerden, aan wie 
de wacht in de machinekamer kan worden 
opgedragen, betreft". 

i. In Hoofdstuk Ill, wordt na artikel 18 een 
nieuw artikel 18bis ingevoegd, luidende: 

,,Art. 18bis. Leidraad voor· keuringen ge
hoororgaan, bedoeld in art. 4. 

1. Het onderzoek naar de gehoorscherpte 
met de fluisterspraak moet geschieden in een 
vertrek, zonder geruis, waarvan het wensche
lijk is dat een afmeting ten minste 8 meter be
draagt. 

De onderzoeker plaatst zich terzijde van 
het te onderzoeken oor, terwijl een helper 
(ster) met de wijsvinger van de ene hand het 
van de onderzoeker afgekeerde oor van de on
derzochte afsluit door de tragus tegen de ope
ning van de gehoorgang aan te drukken, ter
wijl hij (zij) de andere hand zo tegen de sche
del van de onderzochte plaatst, dat deze 
wordt belet de onderzoeker te Zien. 

2. De fluisterwoorden moeten krachtig, 
echter niet overmatig, worden uitgesproken, 
na een gewone uitademing (met de zogenaam
de reservelucht). 

De onderzoeker moet als testwoorden isozo
n ale en aeQuiïntense éénlettergrepige woorden 
kiezen en wel in twee groepen, namelijk woor
den van laag en van hoog toonkarakter. De 
onderzochte is verplicht de woorden te herha
len. ten bewijze dat hij deze heeft verstaan. 

De testwoorden van laag toonkarakter zijn 
samengesteld uit de vocalen oo en oe en de 
medeklinkers m, n, r en w, a ls: oom, oor, 
moor, noor, room, worm, oer, moe, roem, 
roer. Deze woorden liggen in het lage gedeelte 
der spraakzöne van de toonladder. 

Door normale oren worden deze woorden 
in een geruisloos vertrek, op de bo'vengenoem-
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de wijze gefluisterd, verstaan op een afstand 
van gemiddeld 6 meter. 

De testwoorden van hoog toonkarakter zijn 
samengesteld uit de vocalen a en e en de me
deklinkers s, sch en z a ls: aas, sas, esch, zes, 
zee. 

Deze woorden, in het hoge gedeelte van de 
spraakzöne gelegen, worden dbor normale 
oren verstaan op een afstand van 30 meter. 

3. Beide groepen testwoorden worden, om 
het raden zoveel mogelijk te voorkomen, afge
wisseld met willekeurig gekozen woorden, als 
telwoorden enz.; de gehoorafstand wordt ech
ter uitsluitend vastgesteld voor de testwoor
den. Als maat van gehoorscherpte wordt het 
gemiddelde genomen van de afstand in me
ters voor beide groepen. Wordt bijvoorbeeld 
als grootste afstand, waarop de lage woorden . 
nog juist worden verstaan, 2 meter gevonden 
en voor de hoge woorden 8 meter, dan be-

2 + 8 
draagt de gehoorscherpte -

2
- = 5 meter. 

4. In de gevallen, waarbij de grootste afme
ting van het vertrek, waarin het onderzoek 
plaats heeft, kleiner is dan de afstand, waarop 
de hoge woorden door de onderzochte nog 
werden verstaan en deze afstand moet wor
den bepaald ter verkrijging van een gemid
delde, kan men testwoorden van een gemengd 
toonkarakter, welke minder verdragend zijn, 
kiezen. 

Dergelijke woorden zijn samengesteld uit 
de vocalen i, u, ei (ij), ou en de medeklinkers 
t, k en f, a ls tik, kik, fut, ki.jf, kei, tuk, tuf, 
fout, kout. 

Deze woorden worden door normale oren 
verstaan op een afstand van gemiddeld 14 
meter. Reeds bij matige hardhorendheid wor
den deze woorden niet verder dan 6 meter 
verstaan. De gevonden gehoorafstand voor 
deze testwoorden geldt in deze gevallen als 
maat der gehoorscherpte. 

5. Zo enigszins mogelijk moet men echter 
de gehoorscherpte bepalen als gemiddelde 
van die voor de woorden met Jaag en die met 
hoog toonkarakter, omdat deze het gehele 
spraakgebied omvatten en daardoor een vol
ledig en tevens differentieel diagnostisçh 
beeld der gehoorfunctie geven." 

J. Artikel 19, lid I, vervalt. 
De bestaande leden 2 en 3 worden genum

merd I en 2. In lid 2 (oud) wordt het woord 
,,evenmin'' vervangen door ,,niet''. 

k. In de modellen B 1, 2, 3, 3a, 4, 4a, 5 en 
sa, benevens in het model van het formulier 
C wordt "Minister van Waterstaat" vervan
gen door: 

.,Minister van Verkeer en Waterstaat". 
Na "Ontvangen van den gekeurde" wordt 

in model B I instede van de daarna volgènde 
regels geplaatst: 

.,als kapitein en als stuurman f 5,-' '. 
De noot *** vervalt; 
in model B 2: 

.,als niet gediplomeerde f 4,-". 
De noot *** vervalt; 
in model B 3: 
.,als machinist en machi- } 

nist-stoker . . . . . . . . f 5,- ***" 
als met-gediplomeerde . f 4,-

Zlo ver volg op bladzijde 232. 
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Bijlagen B 6a, B 6b, B 7a, B 7b behoren bij 
Koninklijk besluit van de 7de Juni 1947, 
no. 10. 

Mij bekend, 
De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

H. Vos. 

B 6a. • GEHOORORGAAN . 

Deze verklaring moet door de gekeurde wor
den ondertekend in tegenwoordigheid van de 
deskundige, die de keuring heeft verricht. c 

Deze verklaring is· geldig tot 1 ) 

Bij eerste keuring en bij alle keuringen voor 
voltooiing van het een en veertigste jaar. 

GENEESKUNDIGE VERKLARING 
betreffende het gehoororgaan van kapiteins, 
stuurlieden en niet-gediplomeerden, aan wie de 
wacht of het houden van uitkijk aan dek kan 
worden opgedragen. 

De ondergetekende . verklaart he-
den de heer , geboren de 
te , te hebben onderzocht en te heb-
ben bevonden: 

1°. dat de belanghebbende een zodanige 
gehoorscherpte heeft, dat hij fluisterend en 
van ter zijde gesproken woorden met elk der 
oren afzonderlijk, bij afsluiting van het ande
re oor, op een afstand van 4 meter goed kan 
verstaan en nazeggen; 

2°. dat bij hem geen belangrijke afwijking 
aanwezig is in de toestand van de uitwendige 
gehoorgang, van het middenoor of van het 
inwendige oor, noch een etterige afscheiding 
ujt het oor. 

(Eisen, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van de 7de Juni 1947, Staatsblad No. H 173). 

Handtekening van de 
,gekeurde: 

De Door de Minister van Verkeer 
en Waterstaat aangewezen 

deskundige: 

....... 19 .. 

Ontvangen van de gekeurde: 
als kapitein en stuurman f 5,- }<2 
als niet-gediplomeerde f 4,-

1) Datum en jaartal voluit geschreven in 
te vullen. 

2) Doorhalen hetgeen niet op de gekeurde 
van toepassing is en hetgeen niet in rekening 
wordt gebracht. 
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B 6b. GEH OORORGAAN. 

Deze verklaring moet door de gekeurde wor
den ondertekend in tegenwoordigheid van de 
deskundige, die de keuring heeft verricht. 

Deze verklaring is geldig tot 2) 

Bij.eerste keuring en bij alle keuringen voor 
voltooiing van het een en veertigste jaar. 

GENEESKUNDIGE VERKLARING 
betreffende het gehoororgaan van machinis
ten, machinist-stokers en niet-gediplomeerden, 
aan wie de wacht in de machinekamer kan 
worden opgedragen. 

De ondergetekende verklaart he-
den de heer , geboren de 
te , te hebben onderzocht en te heb-
ben bevonden: 

1) 1°. a. dat de belanghebbende een zoda
nige gehoorscherpte heeft, dat hij fluisterend 
en van ter zijde gesproken woorden met elk 
der oren afzonderlijk, bij afsluiting van het 
andere oor, op een afstand van 4 meter goed 
kan verstaan en nazeggen, of 

b. dat de belanghebbende een zodanige 
gehoorscherpte heeft, dat hij fluisterend en 
van ter zijde gesproken woorden met het ene 
oor, bij afsluiting van het andere oor, op een 
afstand van ten minste 2 meter en met het 
andere oor op een afstand van ten minste 6 
meter goed kan verstaan en nazeggen 

2°. dat bij hem geen belangrijke afwijking 
aanwezig is in de toestand van de uitwendige 
gehoorgang, van het middenoor of van het 
inwendige oor, noch een etterige afscheiding 
uit het oor. 

(Eisen, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van de 7de Juni 1947, Staatsblad No. H 173). 

Handtekening van de 
gekeurde: 

De door de Minister van Verkeer 
en Waterstaat aangewezen 

deskundige: 

19 . 

Ontvangen van de gekeurde: 
als machinist en machinist

stoker . . . . . . 
als niet-gediplomeerde 

f 5,
f 4,-

1 ) Dit formulier is slechts geldig, indien 
is doorgehaald hetgeen niet op de gekeurde 
van toepassing is. 

2) Datum en jaartal voluit geschreven in 
te vullen. 

3) Doorhalen hetgeen niet op de gekeurde 
van toepassing is en hetgeen niet in rekening 
wordt gebracht. 
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B 7a. GEHOORORGAAN. 

Deze verklaring moet door de gekeurde wor
den ondertekend in tegenwoordigheid van de 
deskundige, die de keuring heeft verricht. 

Deze verklaring is geldig 5 jaar na de datum 
van afgifte. 

Voor alle keuringen na voltooiing van het 
een en veertigste jaar, uitgezonderd bij eerste 
keuring. 

GENEESKUNDIGE VERKLARING 
betreffende het gehoororgaan van kapiteins, 
stuurlieden en niet-gediplomeerden, aan wie de 
wacht of het houden van uitkijk aan dek kan 
worden opgedragen. 

De ondergetekende verklaard he-
den de heer , geboren de 
te , te hebben onderzocht en te heb-
ben bevonden: 

1°. dat de belanghebbende een zodanige 
gehoorscherpte heeft, dat hij fluisterend en 
van ter zijde gesproken woorden met elk der 
oren afzonderlijk, bij afsluiting van het ande
re oor, op een afstand van 3 meter goed kan 
verstaan en nazeggen 

2°. dat bij hem geen belangrijke afwijking 
aanwezig is in de toestand van de uitwendige 
gehoorgang, van het middenoor of van het 
inwendige oor, noch een etterige afscheiding 
uit het oor. 

(Eisen- vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van de 7de Juni 1947, Staatsblad No. H 173). 

Handtekening van de 
gekeurde: 

De door de Minister van Verkeer 
en Waterstaat aangewezen 

deskundige 

19 

Ontvangen van de gekeurde: 
als kapitein en stuurman . . f 5,- } 2) 

als niet-gediplomeerde . . . f 4,-

1 ) Datum en jaartal voluit geschreven in 
te vullen. 

2) Doorhalen hetgeen niet op de gekeurde 
van toepassing is en hetgeen niet in rekening, 
wordt gebracht. 

B 7b. 

1947 

GEHOORORGAAN. 

Deze verklaring moet door de gekeurde wor
den ondertekend in tegenwoordigheid van de 
deskundige, die de keuring heeft verricht. 

Deze verklaring is geldig 5 jaar na de datum 
van afgifte. 

Voor alle keuringen na voltooiing van het 
een en veertigste jaar uitgezonderd bij eerste 
keuring. 

GENEESKUNDIGE VERKLARING 
betreffende het gehoororgaan van machinis
ten, machinist-stokers en niet-gediplomeerden, 
aan wie de wacht in de machinekamer kan 
worden opgedragen. 

De ondergetekemie verklaart he-
den de heer , geboren de 
te , te hebben onderzocht en te heb-
ben bevonden: 

1) 1°. a. dat de belanghebbende een zoda
nige gehoorscherpte heeft, dat hij fluisterend 
en van ter zijde gesproken woorden met elk 
der oren afzonderlijk, bij afsluiting van het 
andere oor, op een afstand van 3 meter goed 
kan verstaan en nazeggen, of 

b. dat de belanghebbende een zodanige 
gehoorscherpte heeft, dat hij fluisterend en 
van ter zijde gesproken woorden met het ene 
oor, bij afsluiting van het andere oor, op een 
afstand van ten minste x meter en met het 
andere oor op een afstand van ten minste 5 
meter goed kan verstaan en nazeggen 

2°. dat bij hem geen belangrijke afwijking 
aanwezig is in de toestand van de uitwendige 
gehoorgang, van het middenoor of van het 
inwendige oor, noch een etterige afscheiding 
uit het oor. 

(Eisen, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van de 7de Juni 1947, Staatsblad No. H 173). 

Handtekening van de 
gekeurde: 

De door de Minister van Verkeer 
en Waterstaat aangewezen 

deskundige: 

19 

Ontvangen van de gekeurde : 
als machinist en machinist

stoker . . . . . . . . f 5,- l s> 
f 4,- J als niet-gediolpmeerde 

1 ) Dit formulier is slechts geldig, indien is 
doorgehaald hetgeen niet op de gekeurde van 
toepassing is. 

2) Datum en jaartal voluit geschreven in 
te vuil.en. 

3) Doorhalen hetgeen niet op de gekeurde 
van toepassing is en hetgeen niet in rekening 
wordt gebracht. 
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Yenolg va11 bla<lzljtle 229. 

in model B 3a: 
,.als machinist en machi-

nist-stoker . . . . . . . . 
als niet-gediplomeerde . 

in model B 4: 
,.als kapitein en als stuur-

man .......... . . 
als niet-gediplomeerde . 

in model B 4a: 

f 5,
f 4,-

f 5.
f 4,-

} ***" 

} ***" 

"als kapitein en als stuur- l 
man . . . . . . . . . . . f 5,- f ***" 

als niet-gediplomeerde . f 4,-
in model B s: 
,.als machinist en machi- } 

nist-stoker . . . . . . . . f 5,- ***" 
als niet-gediplomeerpe . f 4,-

in model B sa : 
,.als machinist en machi

nist-stoker . . . . . . . . f 5,
, als niet-gediplomeerde . f 4,-

l ***" 
f 

I. De modellen van de geneeskundige ver
klaringen B 6 en B 7 worden vervangen door 
de bij dit besluit behorende modellen B 6a, 
B 6b, B 7a en B 7b. 

Art. VIII. De bijlagen XVII, XVIII en 
XIX van het Schepenbesluit vervallen. 

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

Het Loo, de 7de Juni 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. VOS. 

Uitgeg. 8 Augustus 1947. 

S. H 174 
9 Juni 1947. BESLUIT, houdende WIJZl

ging van het Koninklijk besluit van 5 
September 1946, Staatsblad N°. G 236, 
tot nadere wijziging van het Koninklijk 
besluit van 25 April 1922, Staatsblad 
N°. 219, ter uitvoering van artikel 2 
der Veewet. 

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

Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening 
van II Maart 1947, N°. 1604/66, Afdeeling 
Juridische Zaken, letter L, en Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van II Maart 1947, 
N°. 273 e/doss. II, Afdeeling Volksgezond
heid; 

Gelet op a rtikel 2 van de Veewet (Staats
blad 1920, N°. 153) en op artikel 6 van de 
Gezondheidswet (Staatsblad 1919, N°. 784) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
~9 Mei 1947, N°. 20); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Landbouw, Visscherij en Voed
selvoorziening van 2 Juni 1947, N°. 4319/ 
219, Afdeeling Juridische Zaken, letter L, 
en Onzen Minister van Sociale Zaken, van 
2 Juni 1947, N°. 547e/doss. I, Afdeeling 
Volksgezondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
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Art. 1. In artikel 3 van Ons besluit van 
25 April 1922 (Staatsblad N°. 219), laatst elijk. 
gewijzigd bij Ons besluit van 5 September 
1946 (Staatsblad N°. G. 236), worden de 
navolgende wijzigingen aangebracht: 

I. In de omschrijving van het district 
Friesland wordt achter "Friesland" een punt 
geplaatst en vervallen de woorden: ,.en het 
gebied van het openbaar lichaam "de Noord
Oostelijke Polder", met inbegrip van het 
voormalige eiland Urk". 

II. In de omschrijving van het district 
Overijssel vervalt de punt achter "Overijs
sel", terwijl aan die omschrijving wordt toe
gevoegd: .,en het gebied van het openbaar 
lichaam "de Noord-Oostelijke Polder", met 
inbegrip van het voormalige eiland Urk." 

II I. In de omschrijving van het district 
Zuidelijk Zuid-Holland vervalt onder b de 
gemeentenaam "Nieuwerkerk a/d IJssel", 
alsmede de komma achter dien naam. 

2. Artikel 3 van Ons besluit van 5 Sep
tember 1946 (Staatsblad N°. G. 236) wordt 
gewijzigd en gelezen als volgt: 

,.Art. 3. De in artikel 6 van de Ge
zondheidswet bedoelde ambtsgebieden van
de inspecteurs van de Volksgezondheid, be
last met het toezicht op de naleving van de 
de bepalingen van de Vleeschkeuringswet 
(Staatsblad 1919, N°. 524) vallen samen met 
de districten, genoemd in artikel 3 van Ons 
besluit van 25 April 1922 (Staatsblad N°. 
219)." 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging. _ 

Onze Ministers van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening en van Sociale Zaken 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afsdhrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 9den Juni 1947. 

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

De Min. v. S. Z., W. DREES. 

(Uitgeg. 4 Juli lQ47.) 

S. II 176 
BESLUIT van II Juni 1947, tot vaststelling 

van het tijdstip van inwerkingtreding 
der Noodwet Ouderdomsvoorziening. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Za,ken van 4 Juni 1947, n°. 2549, af
deling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 38 der Noodwet Ouder
domsvoorziening; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt: 

Enig artikel. 
I. De artikelen l, 2, 3, 7 tot en met 13, 

24 tot en met 31 en 33 tot en met 38 der 
Noodwet Ouderdomsvoorziening treden in 
werking met ingang van 20 Jun i 1947. 

2. De artt. 4, 5 en 6, 14 tot en met 23 en 32 
der Noodwet Ouderdomsvoorziening treden 
in werking met ingang van 1 October 1947) 
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Onze Minister van Sociale Zaken .is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, de uden J uni 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 17 Juni 1947.) 

s. H 17 8 

13 Juni 1947. BESLUIT tot wijziging van 
het Suiker- en stroopbesluit (Staatsblad 
1924, N°. 96). 

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

Sociale Zaken van 22 April 1947, n°. 312 
D/dossier 28, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Wa-
renwet (Staatsblad 1935, n°. 793); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staats
blad 1935, n°. 793); 

Den Raad van St1lte gehoord (advies van 
20 Mei 1947, n°. 21); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 6 Juni 1947, 
n °. 425 D/dossier 28, afdeeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De besluiten van den Secretaris

Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van S November 1940 (Nederlandsche 
Staatscourant van 18 November 1940, n°. 
225) en van S October 1942 (Nederlandsche 
Staatscourant van 18 December 1942, n°. 
247) vervallen. 

Art. II. In het Suiker- en stroopbesluit 
(Staatsblad 1924, n°. 96) worden de volgende 
wijzigingen a angebracht: 

I. 

Ingevoegd wordt een artikel 
0

Ja, luidende: 
Art. 3a. Aangeduid mag uitsluitend en 

moet worden met den naam vanillesuiker of 
vanilliensuiker de waar die, behoudens eenig 
zetmeel, bestaat uit een mengsel van suiker 
met vanillien (3 methoxy - 4-hydroxy -
benzaldehyd), onderscheidenlijk met aethyl
vanillien (3 aethoxy - 4 hydroxy - ben
zaldehyd). 

2. 

Artikel S, eerste lid, wordt gelezen: 
r. Waren, die in aard of samenstelling 

gelijken op een der waren in de vorige arti
kelen bedoeld of ten doel zouden kunnen 
hebben deze te vervangen, alsmede synthe
tisch bereide verzoetingsmiddelen, al of niet 
met andere stoffen vermengd, mogen· niet 
dan met Onze toestemming en on~er door 
Ons te stellen voorwaarden worden aange
duid met namen, waaruit de aard en samen
stelling niet, of niet voldoende blijken, of 
moeten naar aard en samenstelling kwali
tatief en kwantitatief, met vermelding van 
de juiste namen der aanwezige verzoetings
middelen, op voor den kooper begrijpelijke 
wijze worden aangeduid. 

3. 
A rtikel 7 wordt gelezen: 
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r. Op de buitenzijde van alle verpak
kingen - indien daarop een etiket voor
komt, op het etiket. - der in de artikelen 2, 
3, 3a, 4 en s bedoelde waren moet voor
komen één en niet meer dan één der in de 
artikelen 2, 3, Ja en 4 aangegeven, onder
scheidenlijk in artikel S bedoelde aandui
dingen. Zij moeten zijn in de Nederlandsche 
taal, niet door vegen uit te wisschen, ge
makkelijk leesbaar en niet onderbroken. 

2. Op alle verpakkingen der in lid 1 be
doelde waren, welke niet mêer dan 2 kilo
gram bevatten, moet de in dat lid bedoelde 
aanduiding bestaan uit letters van ten min
ste 4 mm (0,004 m) hoogte bij een lijndikte 
van ten minste 0,5 mm (0,0005 m), behalve 
bij de in artikel s bedoelde waren, die zich 
bevinden in een verpakking, welke ten hoog
ste 10 gram inhoudt, waarvan de hoogte 
der letters ten minste 2 mm (0,002 m) moet 
bedragen. Deze letters moeten de hoogste 
en dikste zijn van alle letters, die op de ver
pakking voorkomen. 

3. In een winkel, op een markt of op 
eenige andere voor het publiek toegankelijke 
verkoopplaats moet op elke verpakking der 
in de artikelen 3, Ja, 4 en s bedoelde waren 
met een inhoudsmaat van meer dan 2 kilo
gram, of indien de waren onverpakt zijn, op 
elk der voorwerpen, waarin of waarop zij 
zich bevinden, de aanduiding, in het eerste 
lid van dit artikel bedoeld, bestaan uit let
ters die een hoogte hebben van ten minste 
2 centimeter (0,02 m) en een lijndikte van 
ten minste 2 milimeter (0,002 m) en zijn 
aangebracht op de verpakking zelf, op het 
voorwerp, waarin of waarop de waar zich 
bevindt, of op een onmiddellijk boven de 
verpakking of genoemd voorwerp geplaatst 
bord. De aanduiding moet voor de bezoe
kers of voor het publiek duidelijk zichtbaar 
zijn. Zijn beide kanten van het bord voor 
het publiek zichtbaar, dan moet de aandui
ding aan weerszijden zijn aangebracht. 

4. Aanduidingen, die het verzoet end ver
mogen eener waar aangeven, mogen slechts 
worden gebezigd voor zoover die aandui
dingen in overeenstemming zijn met het wer
kelijk verzoetend vermogen der waar en uit
gedrukt zijn als de gewichtshoeveelheid sui
ker (saccharose), waarmede een nauwkeurig 
aangegeven hoeveelheid (b.v. x gram, y cm3, 

1 tablet) der waar in verzoetend vermogen 
overeenstemt. Daarbij is het verzoetend ver
mogen van zuiver o. benzoëzuursulfimide 
(,.Saccharine") als 550 maal, dat van zuiver 
phenetolcarbamide (.,Dulcine") als 250 maal 
dat van suiker (saccharose) te rekenen en 
van mengsels naar evenredigheid. 

5. Melado, onderscheidenlijk melasse, mag 
in den kleinhandel uitsluitend voorhanden 
zijn in een ~rpakking met een inhoudsmaat 
kleiner dan 2 liter, kennelijk bestemd om 
met den inhoud aan den verbruiker te wor
den afgeleverd, voorzien van de aanduiding 
"Zoute stroop" op de wijze, aangegeven in 
het tweede en derde lid van dit artikel. 

4. 
Ingevoegd wordt een artikel 7a, luidende: 
Art. 7a. r. De voorwerpen, waarin de 

waren, in dit besluit bedoeld, zijn vervat, 
alsmede de omhulsels dier voorwerpen, moe
ten, voor zoover zij bestemd of geschikt zijn 
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om met den inhoud aan de verbruikers te 
worden afgeleverd, aan de buitenzijde zijn 
voorzien van een aanduiding, aangevend de 
hoeveelheid der in het voorwerp aanwezige 
waar. 

2. Deze aanduiding moet voor den koo
per duidelijk zichtbaar en gemakkelijk lees
baar zijn aangebracht op hetzelfde vlak van 
het voorwerp, waarop de naam der waar is 
vermeld, en mag niet door vegen zijn uit te 
wisschen. Zij moet bestaan uit één der woor
den "inhoud"· of "netto" . gevolgd door de 
in kilogrammen en/of grammen uitgedrukte 
hoeveelheid der waar en mag geen grootere 
hoeveelheid aangeven dan aan waar in het 
voorwerp aanwezig is. 

Voorbeelden: .,Inhoud ½ kg"; .,Netto 500 
gram". 

De letters en cijfers der aanduiding moe
ten een hoogte hebben van ten minste 4 
mm (0,004 m) bij een lijndikte van ten min
ste· 0,5 mm (0,0005 m), behalve bij hoeveel
heden van niet meer dan 10 gram, waarvoor 
de hoogte der letters niet meer dan 2 mm 
(0,002 m) behoeft te bedragen. 

5. 
I ngevoegd wordt een artikel Sa, luidende: 
Art. 8a. Vanillesuiker of vanilliensuiker 

moet voldoen aan de volgende eischen: 
a. gehalte aan suiker ten minste 97 % ; 
b. gehalte aan vanillien (3 methoxy -

4-hyd roxy - benzaldehyd) ten minste 1 % 
o f aan aethylvanillien (3 aethoxy - 4-hy
droxy - benzaldehyd) ten minste 0,25 %; 

c. andere stoffen, behalve eenig zetmeel, 
mogen niet aanwezig zijn. 

6. 
In artikel 12, onder c, wordt in plaats van 

,,zuurgraad' ' gelezen "zuurtegraad''. 

7. 
Artikel 13 wordt gelezen: 
Massé moet voldoen aan de volgende 

eischen: 
a. extractgehalte ten minste 80 %; 
b. aschgehalte ten hoogste 1,25 % van 

de droge stof; 
c. zuurtegraad ten hoogste 4,- ; 
d. reduceerend vermogen vóór inversie, 

uitgedrukt als glucose, ten minste 81 % van 
de droge stof; 

e. gehalte a an dextrine ten hoogste 15 % 
van de droge stof; 

f. in 0,5 gram mag arsenicum niet kun
nen worden aangetoond; 

g. de eischen in artikel 10, onder a, b, 
c en d genoemd . 

8. 
A rtikel 14 wordt gelezen: 
Glucosestroop moet voldoen . aan de vol

gende eischen: 
a. extractgehalte ten minste 80 %; 
b. aschgehalte ten hoogste o,6 % van de 

droge stof; 
c. zuurtegraad ten hoogste 2,5; 
d. reduceerend vermogen vóór inversie, 

uit gedrukt a ls glucose, ten minste 43 % van 
de droge stof; 

e. gehalte aan dextrine ten hoogste 49 % 
van de droge stof; 

f. de eischen in art ikel 13 onder f en g 
genoemd. 
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9. 
I n artikel 14a wordt in plaats van "3, 4 

en 5" gelezen "3, Ja, 4 en 5" . 
10. 

Artikel 16, eerste lid, wordt gelezen: 
1. Voor de beoordeeling of de suikers en 

stropen, in dit besluit genoemd, voldoen aan 
de daarin gestelde eischen moet gebruik ge
maakt worden van de Methoden van Onder
zoek, voor zoover die daartoe toereikend zijn, 
aangegeven in de bijlage, bedoeld in artikel 
26 van het Jam-limonadebesluit (Staatsblad 
1937, n°. 854), waarvan de tekst opnieuw is 
afgekondigd bij Ons Besluit van 2 Novem
ber 1939 (Staatsblad n°. 871), zooals deze 
Methoden van Onderzoek sedert zijn of wor
den gewijzigd. 

Art. 111. De Bijlage, waarin aangegeven 
worden de Methoden van Onderzoek, vast
gesteld ingevolge artikel 16 van het Suiker
en stroopbesluit (Staatsblad 1924, n°. 96), 
vervangen bij Ons Besluit van 5 December 
1938 (Staatsblad n°. 878). vervalt. 

Art. IV. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van den dertigsten dag na dien 
zijner afkondiging. 

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

Soestdijk, den 13den Juni 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 4 Juli 1947.) 
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14 Juni 1947. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Algemeen Reglement 
Dienst en van het AJgemeen Reglement 
Vervoer. 

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

Verkeer en Waterstaat van 8 April 1947, 
N°. 25645/71946, Directoraat-Generaal van 
het Verkeer, Afdeling Vervoerwezen; 

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

29 April 1947, n°. 23); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Minister van 6 Juni 1947, n°. 35042/ 
71946, Directoraat-Generaal van het Ver
keer, Afdeling Vervoerwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1. In het Algemeen Reglement Dienst, 

vastgesteld bij Ons besluit van 15 Mei 1933 
(Staatsblad n°. 277), het laatst gewijzigd bij 
Ons besluit van 18 September 1946 (Staats
blad n°. G. 262) d e volgende wijzigingen aan 
te brengen: 

a. in a rtikel 45, derde lid, wordt tussen 
de woorden "de" en "indienststelling" in
gevoegd : eerste; 

b. in artikel 45, vierde lid, wordt achter 
"jaren", ingevoegd: sedert den dag, waarop 
het krachtvoertuig na het laatste inwendig 
onderzoek in dienst is gesteld,; 

II. Artikel 36, § ro, van het Algemeen 
Reglement Vervoer, vastgesteld b ij Ons be-



sluit van 9 Novem ber 1928 (Staatsblad n°. 
415), het laatst gewijzigd bij Ons besluit 
van 26 F ebruari 1946 (Staatsblad n°. G 37) 
te wijzigen en te doen lezen: 

,.§ 10. Elke vordering tot terugbetaling, 
gegrond op de bepalingen van §§ I, 2, 5 en 
6, is vervallen, als zij niet bij den Spoorweg 
is ingejiend, voordat de geldigheid van het 
plaatsbewijs is verstreken. Elke vordering 
tot terugbetaling, gegrond op de bepaling 
van § 8 is vervallen, als zij . niet bij den 
Spoorweg is ingediend binnen een termijn 
van één maand, gerekend van den dag van 
afgifte van het bagagebewijs af". 

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

Het Loo, de 14de Juni 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van Verkeer en Waterstaat, H . Vos 

(Uitgeg. 15 Juli 1947.) 
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16 Juni 1947, BESLUI T, tot verlenging van 
de schorsing van het besluit van de raad 
der gemeente Deurne dd. 13 December 
1946, betreffende uitbetaling aan veenar
beiders van een extra-uitkering. 

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

Binnenlandse Zaken van 5 Juni 1947, No. 
25706n/G, afdeling Ambtenarenzaken, Bu
reau I; 

Gezien Ons besluit van 11 Januari 1947 No. 
3, houdende schorsing tot I Juli 1947 van het 
door de Raad der gemeente Deurne genomen 
besluit van 13 December 1946, strekkende tot 
uitbetaling aan 

1
de arbeiders, die gedurende 

het tijdvak van 18 September 1942 tot en met 
31 Maart 1944 in het veenbedrijf werkzaam 
waren, voor elk door hen gedurende dit tijd
vak gewerkt uur van een bedrag van 7 cents 
boven het reeds ontvangen Joon; 

Gelet op de artikelen 185-187 der Ge
meentewet; 

Overwegende, dat het onderzoek omtrent 
de vraag, of het voornoemde besluit in strijd 
is met de wet of het algemeen belang, nog 
voortgang vindt; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de schorsing van voormeld besluit van de 

raad der gemeente Deurne te verlengen tot I 
December 1947. 

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

Het Loo, de 16de Juni 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Binnenlandse Zaken, BEEL. 

,(Uitgeg. 1 Juli 1947.) 
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3 Juni 1947. BESLUIT tot ongegrondver
klaring van het beroep van G. J. Meul
man, te Zwolle, in zake vrijstelling van 
de dienstplicht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door G. J. Meulman, dienstplichtige der lich
ting 1946, uit Zwolle, tegen de beslissing van 
Onze Minister van Oorlog van 13 November 
1946, Afdeling A 111, no. 822, waarbij aan 
hem vrijstelling van de dienstplicht wegens 
persoqnlijke onmisbaarheid is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
19 Februari 1947, no. 338 en 9 April 1947, 
no 338/90; 

Op voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 28 Mei 1947, Afdeling A 111, no. 
1643; 

Overwegende: 
• dat het verzoek om vrijstelling en het be
roep zijn gegrond op de omstandigheid, dat 
appellant zich onmisbaar acht voor de in
standhouding van het bedrijf van zijn vader; 

dat op grond van de overgelegde beschei
den moet worden aangenomen, dat het ver
blijf in werkelijke dienst voor eerste oefening 
van appellant niet tot gevolg zal hebben, dat 
onoverkomelijke bezwaren zouden ontstaan 
voor de instandhouding van de middelen van 
bestaan. van het gezin waartoe hij behoort; 

Gezien art. 1 7 der Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Oorlog is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat met de 
voordracht van die Minister in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State, Afdeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

's-Gravenhage, de 3de Juni 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van Oorlog A. H. J. L. FIEVES. 

(Uitgeg. 24 Juni 1947). 

Ministerie van Oorlog. 
Afd. A 111, No. 1643. 

Onderwerp: 
Vrijstelling van de dienstplicht 

(beroep). 

's-Gravenhage, 28 Mei 1947. 
Aan de Koningin. 

Bij de hierbij gevoegde brief van 19 Fe
bruari 1947, no. 338, heeft de Raad van State, 
Afdeling voor de Geschillen van Bestuur, 
advies uitgebracht omtrent het beroep, in
gesteld door G. J. Meulman, te Zwolle, tegen 
mijn op 13 November 1946 genomen beslis
sing, waarbij hem vrijstelling van de dienst
plicht wegens persoonlijke onmisbaarheid is 
geweigerd. 

De Afdeling is van oordeel, dat, met ver-
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nietiging van de bestreden beslissing, aan G. 
J. Meulman voor een jaar vrijstelling van 
dienstplicht wegens persoonlijke onmisbaar
heid behoort te worden verleend. Het daartoe 
strekkende, door de Afdeling opgemaakte 
ontwerp- besluit luidt als volgt: 

"Beschikkende op het beroep, ingesteld 
door G. J. Meulman, dienstplichtige der lich
ting 1946 uit Zwolle, tegen de beslissing van 
Onzen Minister van Oorlog van 13 Novem
ber 1946, afdeeling A III, no. 822, waarbij 
aan hem vrijstelling van den dienstplicht 
wegens persoonlijke onmisbaarheid is gewei-
gerr!; · 

Den Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 Februari 1947, no. ~18; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 

Overwegende, dat de beslissing van On
zen Minister steunt op de overweging, dat hij 
op grond van ontvangen ambtelijke inlich
tingen van oordeel is, dat door het verblijf 
van den dienstplichtige in werkelijken dienst 
voor eerste oefening geen onoverkomelijke 
bezwaren zullen ontstaan voor de instand
houding der middelen van bestaan van het 
gezin, waartoe hij behoort; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hij als eenige zoon werkzaam is in het be
drijf van ?ijn vader, dat 13 ha groot is; dat 
hij voorts een melkrit verzorgt; dat•de moe
der niet in het bedrijf mag meehelpen; dat 
geen personeel is te krijgen; 

Overwegende, dat op grond van de over
gelegde bescheiden moet worden aangeno
men, dat door het verblijf van den dienst
plichtige in werkelijken dienst voor eerste 
oefening onoverkomelijke bezwaren zullen 
ontstaan voor de instandhouding van de 
middelen van bestaan van het gezin, waartoe 
hij behoort; 

dat de gevraagde vrijstelling mitsdien ten 
onrechte is geweigerd; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de bestreden beslis

sing van Onzen Minister van Oorlog aan G. 
J. Meulman, dienstplichtige der lichting 
1946, uit Zwolle, wegens persoonlijke onmis
baarheid vrijstelling van den dienstplicht te 
verleenen voor den tijd van een jaar. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

Daar ik mij met het door de Afdeling uitge
brachte advies niet kon verenigen, heb ik mij 
m et een schrijven van 26 Maart 1947, afd. 
A III, no. 1824, tot de Afdeling gericht, waar
in ik mij veroorloofde ter motivering van 
mijn standpunt het volgende aan te voeren: 

In beroep voert Meulman o.m. aan, dat het 
bedrijf van zijn vader 13 ha groot is.Hoewel 
dit laatste ook blijkt uit de door de Plaatse
lijke Bureauhouder District Zwollerkerspel 
afgegeven verklaring van 24 Juli 1946, mag 
mijns inziens niet uit het oog verloren wor
den, dat volgens deze verklaring de opper-
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vlakte van het bouwland slechts 1,20 ha be
draagt. In hoofdzaak in verband hiermede 
heb ik gemeend de aanvraag om vrijstelling 
te moeten afwijzen. Uiteraard zal de vader 
ook met de veeverzorging enz. de handen vol 
hebben en wellicht zal hij het melkrijden er 
aan moeten geven, doch in verband met de 
omstandigheid, dat de vader van Meulman 
nog slechts 4 7 jaar oud is, derhalve in de 
kracht van zijn leven, wil het mij voorkomen, 
dat, ook al zou hij in zijn pogingen om een 
knecht te krijgen niet slagen, er geen gevaar 
dreigt, dat het bedrijf voor hem verloren zou 
gaan, of dat dit zoodanig zou achteruitgaan, 
dat het na terugkeer van de dienstplichtige 
uit de militaire dienst, niet weder op de oude 
voet zou kunnen worden voortgezet. Zou het 
melkrijden moeten worden stopgezet en daar
door aan het gezin voldaende middelen tot 
levensonderhoud komen te ontbreken, dan 
kan uiteraard kostwinnersvergoeding worden 
toegekend, hetgeen ook mogelijk is bij het 
eventueel in dienst nemen van een knecht. 

In verband hiermede deelde ik de Afdeling 
mede, dat ik het op prijs zou stellen, indien 
zij dit geval nogmaals onder de ogen zou wil
len zien en heb ik bij haar krachtens de mij 
door Uwe Majesteit verleende algemene 
machtiging, de zaak-Meulman ter nader 
overweging aanhangig gemaakt. 

Zoals Uwe Majesteit uit de brief van de 
Afdeling van 9 AP,ril 1947, no. 338/90 zal blij
ken, is de Afdeling ook na hernieuwde over
weging van oordeel, dat het beroep ge
grond moet worden verklaard. Zij voert 
hiertoe aan, dat tot het bedrijf weliswaar niet 
veel bouwland behoort, doch dat het aantal 
melkkoeien zo groot is, dat het bedrijf niet 
door één werkkracht naar behooren kan wor -
den gevoerd en in ieder geval zeer ver zal 
moeten worden ingekrompen, indien geen 
vrijstelling zou worden verleend en zij geeft 
Uwe Majesteit in overweging een beslissing 
te nemen overeenkomstig het bij haar advies 
aangeboden ontwerpbesluit. 

'Hoewel ook door mij met een mogelijke in
krimping van het bedrijf rekening is gehou
den, blijf ik van oordeel, dat de aanwezig
heid van een aantal van 13 melkkoeien niet 
zal leiden tot een zodanige inkrimping, dat 
hierdoor onoverkomelijke bezwaren zouden 
ontstaan voor de instandhouding van het be
drijf van de vader van appellant en dat het 
in strijd met de Dienstplichtwet zou zijn, in
dien aan Meulman vrijstelling van de dienst
plicht wegens persoonlijke onmisbaarheid 
zou worden verleend. 

Op grond van het vorenstaande heb ik de 
eer, Uwe Majesteit eerbiedig in overweging 
te geven, het beroep ongegrond te verklaren 
en daartoe het mijnerzijds opgemaakte ont
werp-besluit, dat mede hierbij is gevoegd, te 
bekrachtigen. 

De Minister van Oorlog, 
H.A. J. L. VIÉVEZ. 
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19 Juni 1947. BESLU IT, houdende aanwij
zing van formaties, a ls bedoeld in ar
tikel 39, lid 1, sub 3 en in artikel 41 sub 2 
der Wet op de K~ijgstucht. 

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

Oorlog van 12 Juni 1947, Afdeling B I , Bur. 
2, Nr. 293; 

Overwegende, dat het wenselijk is voorzie
ningen te treffen met betrekking tot de uit
oefening van de strafbevoegdheid voor de mi
litairen, ingedeeld bij het Hoofdkwartier van 
de Generale Staf; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

1. Onder de formaties, bedoeld in artikel 
39, eerste lid, sub 3°., van de Wet op de 
Krijgstucht, worden bij de Koninklijke 
Landmacht gerekend: 

het Hoofdkwartier van de Generale Staf; 
het militair personeel, ingedeeld bij het 

Hoofdkwartier van de Generale Staf en staan
de onder de bevelen van de Sous-chef van de 
Generale Staf; 

het militair personeel, ingedeeld bij het 
Hoofdkwartier van de Generale Staf en 
staande onder de bevelen van de bevelen van 
de Adjunct-chef van de Generale Staf; 

een Sectie van het Hoofdkwartier van de 
Generale Staf; 

een Directoraat van het Hoofdkwartier 
van de Generale Staf; 

het Stafbataljon van het Hoofdkwartier 
van de Generale Staf. 

II. Onder de formaties, bedoeld in artikel 
41, sub 2°, van de Wet op de Krijgstucht, 
worden bij de Koninklijke Landmacht gere
kend: 

de Legerfilm-en-fotodienst; 
de Legervoorlichtingsdienst; 
de Documentatiedienst; 
de Secretarie van het Hoofdkwartier van 

de Generale Staf. 
Onze Minister van Oorlog is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

het Loo, de 19de Juni 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. F1ÉvEz. 
{ Uitgeg.16 Juli 1947 .) 

s. ][ 183 
20 Juni 1947. BESLUIT, tot uitvoering van 

artikel 26 der Kinderbijslagwet. 

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

Sociale Zaken van 29 Mei 1947, no. 6494, af
deling Arbeid II; 

Gelet op artikel 26 der Kinderbijslagwet; 
De Raad van State gehoord {advies van 17 

Juni 1947, no. 27) ; 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Minister van 19 Juni 1947, no. 6835, 
afdeling Arbeid II ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: • 
Art. I. Arbeiders, die in dienst van een in 

Nederland gevestigde onderneming hier te 
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lande werkzaam zijn, doch in België hun 
woonplaats hebben, komen eveneens in aan
merking voor toekenning van kinderbijslag 
ingevolge de Kinderbijslagwet. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van I Juli 194 7. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de 
Raad van State. 

Het Loo, de 2oste Juni 1947. 
W ILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 24 Juni 1947.) 

S. H 184 
21 Juni 1947. BESLUIT, houdende na

dere wijziging van het Koninklijk be
sluit van 24 Mei 1922 (Staatsblad No. 
379) tot uitvoering van artikel 2, lid 1 , 
onder a, der Vleeschkeuringswet (Staats
blad 1919, N°. 524). 

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

Sociale Zaken van 30 April 1947, N°. 16: 
E /dossier 13, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op artikel 2, lid 1, onder A, van de 
Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, No. 
524) en op Ons besluit van 24 Mei 1922 
(Staatsblad N°. 379) gewijzigd b ij Ons be
sluit van II December 1937 (Staatsblad N°. 
865); 

Den Raad van State gehoord {advies van 
3 Juni 1947, N°. 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 16 Juni 1947, 
n°. 521 E /dossier 13, afdeeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
In artikel 2, onder 2, van Ons besluit van 

24 Mei 1922 (Staatsblad N°. 379), gewijzigd 
bij Ons besluit van II December 1937 
(Staatsblad N°. 865), wordt na het bepaalde 
onder c ingevoegd : 

d. bloed. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, d en 21sten Juni 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 15 Juli 1947.) 

s. U 185 
24 Juni 1947. BESLUIT tot wijziging van 

het Koffie- en theebesluit (Staatsblad 
1925, N°. 13). 

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

Sociale Zaken van 8 Mei 1947, n°. 353 D/doss. 
46, afdeling Volksgezondheid; 
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Gelet op de artikelen 14 en IS der Wa
renwet (Staatsblad 1935, n°. 793); 

Gezien het advies van de Commissie be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staats. 
blad 1935, n°. 793); 

De Raad van State gehoord (advies van 
3 Juni 1947, n°. 35); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van Sociale Zaken van 17 Juni 1947, 
n°. 483 D/dossier 46, afdeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. In het Koffie- en theebesluit 

(Staatsblad 1925, n°. 13) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

I. 

Artikel I, lid 9, wordt gelezen als volgt: 
9. a. Koffiestroop, het vaste product 

ver\cregen bij het branden van suikers, mas
sée, huishoudstroop, keukenstroop, melasse 
en/of zetmeelstroop; 

b. Vloeibare koffiestroop, gevolgd door de 
vermelding van de grondstof, waaruit de 
waar is bereid (b.v. bereid uit gebrande 
massée), een oplossing in water van het 
onder a bedoelde product. 

2. 

Artikel 6, lid 2, wordt gelezen als volgt: 
2. De aanduidingen, bedoeld in de arti,. 

kelen 1, 2, 3, 4 en S moeten uit letters be
staan, die van een niet minder in het oog 
vallend type en kleur en, wat hoogte en 
lijndikte betreft, niet kleiner zijn dan die 
van een der andere woorden op de verpak
king aanwezig, en moeten een hoogte heb
ben van ten minste 4 mm (0,004 m) bij een 
lijndikte van 0,5 mm (0,0005 m). De ver
meldingen, bedoeld in artikel I, onder 9, b, 
moeten een lettergrootte hebben van ten 
minste 3 mm (0,003 m) bij een lijndikte van 
ten minste o,s mm (0,0005 m) en onmid
dellijk onder of achter de verplichte aan
duiding zijn aangebracht. 

3. 
Artikel 13 wordt gelezen als volgt: 
a. Koffiestroop moet voldoen aan de vol

gende eisen: 
1. het asgehalte mag niet hoger zijn dan 

12,5 % van de droge stof; 
2. het asvrije extractgehalte mag niet 

lager zijn dan 70 % van de droge stof; 
3. andere bestanddelen dan die der grond

stoffen. genoemd in artikel 1. onder 9, en 
die daaruit door roosting zijn ontstaan, be
halve een geringe hoeveelheid cichorei, ca
caodoppen of olie, moeten afwezig zijn. 

b. Vloeibare koffiestroop moet voldoen aan 
de volgende eisen: 

I. onopgeloste stoffen mogen niet aan
wezig zijn; 

2. het asvrije extractgehalte mag niet 
lager zijn dan 65 % der waar als zodanig; 

3. het asgehalte der droge stof mag niet 
hoger zijn dan 12,5 % ; 

4. andere bestanddelen dan die der 
grondstoffen genoemd in artikel 1, onder 9, 
en die daaruit door roosting zijn ontstaan, 
moeten afwezig zijn. 

Art. II. In de Methoden van Onderzoek, 
behorende bij het Koffie- en theebesluit 
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(Staatsblad 1925, n°. 13) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

Onder 4. Extract. wordt onder a, in de 
aanhef, in plaats van "Voor alle waren" ge
lezen "Voor alle vaste waren". 

Onder 4. Extract. wordt het bepaalde on
der c vervangen door: 

c. Voor alle vloeibare waren. 
Het extractgehalte wordt afgeleid uit het 

soortelijk gewicht, bepaald van de waar 
als zodanig of van een, na geschikte ver
dunning met water verkregen oplossing, met 
behulp van bijgevoegde tabel. 

Art. 111. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van de tiende dag na die van 
zijn afkondiging. 

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

Het Loo, de 24ste Juni 1947. 

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

(Uitgeg. 15 Juli 1947.) 

S. H 186 

25 Juni 1947. BESLUIT, tot bekrachtiging 
van de ordonnantie van de Luitenant
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indië van 8 Juli 1946 (Indisch Staatsblad 
no. 66) houdende wijziging van de Rege
ling op den Staat van Oorlog en van 
Beleg (Indisch Staatsblad 1939,no. 582). 

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

Overzeese Gebiedsdelen van 13 Mei 1947, 6e 
Afdeling, no. 2; _ 

Gezien de ordonnantie van de Luitenant
Gouverneur-Generaal van Nederlandsclr
Indië van 8 Juli 1946 (Indisth Staatsblad no. 
66) houdende wijziging van de R egeling op 
den Staat van oorlog en van beleg ; 

Gelet op het bepaalde bij artikel 93 der In
dische Staatsregeling; 

De Raad van State gehoord (advies van 12 
Juni 1947, no. 13); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 18 Juni 1947, 6e Afde
ling, Militaire Zaken, no. 24; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
. Enig artikel. 
De met toepassing van artikel 93 der Indi

sche Staatsregeling vastgestelde ordonnantie 
van 8 Juli 1946 (Indisch Staatsblad no. 66) 
houdende wijziging van de Regeling op den 
Staat van oorlog en van beleg, wordt bekrach
tigd. 

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

Het Loo, de 25ste Juni 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. u. Overzeese Gebiedsdelen, 
J. A. JCYNKMAN. 

Uitgeg. II Juli 1947. 
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S. H 187 

25 Juni 1947. BESLUIT, houdende het 
van toepassing verklaren van verschil
lende bepalingen van de Wet rechts
herstel overheidspersoneel 1946 (Staats
blad N°. G 401) ten opzichte van de 
leden der gewone rechterlijke macht. 

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

Justitie van 30 Mei 1947, Kabinet Bureau 
A, n°. 4269 A 2; 

Gelet op artikel 1, lid 2, van de Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946 (Staats
blad N°. G 401); 

De Raad van State gehoord (advies van 
17 Juni 1947, N°. 19); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 23 Juni 1947, Kabinet 
Bureau A, N°. 4269 A 6; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 

tweede lid, 11 en 12 van de Wet rechtsher
stel overheidspersoneel 1946 (Staatsblad N°. 
G 401) zijn mede van toepassing op de leden 
van de gewone rechterlijke macht, met uit
zondering van diegenen, ten aanzien van 
wie een aanzegging tot staking van de uit
oefening van hun functie of een schorsing 
van kracht is of die ontslagen zijn op grond 
van Ons besluit van 26 October 1945 (Staats-

. blad N°. F 242), dan wel die ontslagen zijn 
na voorafgaande aanzegging tot staking van 
de uitoefening van hun functie of schorsing 
op grond van Ons besluit van 26 October 
1945 (Staatsblad N°. F 243). 

2. Dit besluit treedt in werking op de 
tweede dag na die der dagtekening van het 
Staatsblad, waarin het is geplaats. 

Onze Minister van Justitie is belast inet 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de 
Raad van State. 

Het Loo, de 25ste Juni 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 4 Juli 1947.) 

S. H 188 

25 Juni 1947. BESLUIT, houdende aan
vulling van de tabel van weeldegoede
ren bedoeld in het Bes luit op de Om
zetbelasting 1940, laatstelijk gewijzigd 
bij de Wet Belastingherziening 1947 
Staatsblad H 171. 

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

Financiën van 25 J uni 1947, n° . 174, Ac
cijnzen; 

Gezien artikel 10a, tweede lid, van het 
Besluit op de Omzetbelasting 1940; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
Art. 1. De bij het Besluit op de Omzet

belasting 1940 behorende tabel wordt aan
gevuld met de in de hierna volgende lijst 
vermelde goederen. Die goederen worden 
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in evenbedoelde tabel gerangschikt volgens 
het volgnummer, hetwelk in onderstaande 
lijst voor iedere post is vermeld. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van I Juli 1947. 

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

Het Loo, de 25ste Juni 1947. 
WILH ELMINA. 

De Min. van Financiën, P . L IEFTINCK. 

(Uitgeg. 28 Juni 1947.) 

2a. Borstelwaren, zoals kleerborstels, hoe
~enborstels, haarborstels, tandenbor
stels, nagelborstels, scheerkwasten, ta
fel- en meubelschuiers, ongeacht de aard 
van de vezels, waarmede zij zijn samen
gesteld (haar, v eren, metaaldraad, rub
ber, enz.), een en ander, indien zij zijn 
gemonteerd in een uitvoering, welke 
geheel of gedeeltelijk bestaat uit: 

a. · edel metaal (plat ina, platiname
talen, goud en zilver) of een alliage, 
bevattende edel metaal; 

b. onedel metaal, hetwelk hetzij gal
vanisch, hetzij mechanisch, is verguld, 
verzilverd dan wel met platina of pla
tinametalen is geplatineerd; 

c. vernikkeld of verchroomd onedel 
metaal; 

d. amber, barnsteen, git, ivoor, paar
lemoer, natuurlijke schelpen, schild
pad, been, hoorn of email; 

e. exotisch hout; 
/. ander dan exot isch hout, mits dit 

is versierd met schilder-, inleg- of mo
zaïkwerk dan wel is belegd met één of 
meer der onder d en e genoemde stoffen. 

sa. Goud- en zilverwerk, bijouterieën en 
lijfsieraden, voor zover niet vallende 
onder een andere post, alsmede bijoute
riedoosjes en -kistjes. 

Bijzondere bepalingen. 
I. Onder goud- en zilverwerk wor

den verstaan alle voorwerpen, welke in 
de goud-, zilver- en edelsmederij dan 
wel in verguldings- en verzilveringsbe
drijven plegen te worden vervaardigd, 
te weten: 

1°. voorwerpen, welke ingevolge de 
Waarborgwet 1927, Staatsb_lad n°. 48, 
aan de belasting der gouden en zilveren 
werken zijn onderworpen; 

20. voorwerpen, welke geheel of ge
deeltelijk bestaan uit p latina of platina
metalen dan wel een alliage daarvan; 

30. voorwerpen, welke geheel of ge
dee ltelijk b estaan uit onedel metaal, 
geen ijzer, zink of lood zijnde, hetwelk 
hetzij galvanisch, hetzij mechanisch, is 
verguld, verzilverd dan wel met platina 
of platinametalen is geplatineerd. 

2. Als bijouterieën en lijfsieraden 
worden mede aangemerkt niet onder 
enige andere post vallende voorwerpen 
voor lijfsgebruik, welke, zoals dasspel
den, manchetknopen, hoedenpennen en 
dergelijke, voor nuttige doeleinden die
nen en tevens '(an een versierend on
derdeel of motief zijn voorzien. 
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9a. H oeden en andere hoofddeksels van 
haarvilt, van haar- en wolvilt, geheel of 
gedeeltelijk van fluweel of enig ander pool
weefsel, imitatie-astrakan daaronder be
grepen, geheel of gedeeltelijk van tule 
of gaas, dan wel uit één stuk gevlochten 
van stro of v ezels . 

9b. H orlogemakerswerk, voor zover de hier
toe behorende artikelen niet vallen on
der enige andere post, te weten: 

a. horloges van alle soorten, al dan 
niet voorzien van armband of al dan 
niet gezet in een ring, een en ander indien 
de verkoopprijs onderscheidenlijk de 
waarde van het gehele voorwerp, met 
inbegrip van armband of ring, meer be
draagt dan vijf en twintig gulden; 

b. klokken, pendules, alsmede klok
jes en wekkerklokjes, daaronder begre
pen die, welke met een lamp of ander 
artikel één voorwerp vormen, onver
schillig of zij door middel van een veer, 
dan wel door e lectriciteit worden aan
gedreven, een en ander indien de ver
koopprijs onderscheidenlijk de waarde 
meer bedraagt dan vijftig gulden. 

Bijzondere bepalingen. 
1. Tot de post behoren niet: 
a. door middel van een uurwerk ge

dreven apparaten, welke niet of slechts 
bijkomstig voor tijdaanwijzing dienen; 

b. klokken, van welke de wijzerplaat 
een diameter van ten minste vijftig cen
timeter heeft en welke zijn bestemd om 
buiten gebouwen te worden geplaatst 
of aangebracht; 

c. scheepschronometers en scheeps
uurwerken; 

d. wekkers, als hoedanig slechts wor
den aangemerkt de eenvoudige, alge
meen onder deze benaming bekend 
staande uurwerken, welke zijn voorzien 
van een a l dan niet vernikkelde of ge
lakte kast van onedel metaal, waarop 
een bel of drukknop is aangebracht en 
w elke gewoonlijk op twee of vier me
talen pootjes rusten. 

2 . Onder pendules worden mede be
grepen pendule-garnituren, bestaande 
uit een pendule en enige vasen, beeldjes, 
kandelaars of andere dergelijke voor
werpen. Bij beoordeling van de vraag 
of ten aanzien van een pendule-garni
tuur de onder letter b genoemde prijs
grens onderscheidenlijk waardegrens is 
overschreden, wordt de verkoopprijs 
onderscheidenlijk de waarde van het 
geheele garnituur in aanmerking geno
men. 

9c. J achtvuurwapenen, alsmede munitie 
daarvoor. 

Bijzondere bepaling. 
J achthagel (loden hagel) behoort niet 
tot de post. 

14a. Kunstbloemen, kunstplanten en kunst
loof, ongeacht de stof, waaruit zij zijn 
vervaardigd; geconserveerde bloemen, 
planten, loof, grassen en twijgen. 

Bijzondere bepaling. 
Als geconserveerd worden aangemerkt 

natuurlijke bloemen, planten, loof, gras-

uo 
sen en twijgen, welke met het oog op 
bewaring enige andere bewerking dan 
eenvoudig drogen hebben ondergaan, 
zoals weken, bestrijken met enig pre
paraat, steriliseren, kleuren, verven of 
vernissen. 

14b. Lederwaren, voor zover deze niet vallen 
onder enige andere post, te weten: 

a. portefeuilles, kantoormappen, etuis 
voor vulpenhouders, potloden, kijkers, 
foto- en filmtoestellen, brillen, zakkam
men en nagelgarnituren, andere derge
lijke etuis, s igaren- en sigarettenkokers, 
damestassen, boodschappentassen, rij
wiel- en motorrijwieltassen, koffers, va
liezen, voetbaltassen, reistassen, hoe
dendozen, boordendozen, boekomslagen, 
onderleggers, bandjes voor polshorloges, 
a lsmede andere dergelijke artikelen, een 
en ander voor zover zij, te oordelen 
naar het uiterlijk aanzien, geheel of hoof
zakelijk bestaan uit enigerlei soort leder 
of geprepareerd vel; 

b. andere artikelen dan die, welke 
zijn bedoeld onder letter a, voor zover 
zij, te oordelen naar het uiterlijk aan
zien, geheel of hoofdzakelijk bestaan uit 
enigerlei soort zacht leder. 

Bijzondere bepalingen. 
r. Tot de post behoren niet: 
a . kleding en schoeisel, beenkappen . 

daaronder begrepen; 
b. koffers, tassen en foedralen, welke 

kennelijk zijn bestemd tot het bergen 
van instrumenten en gereedschappen. 

2. K unstleder wordt, voor zover het 
daarin aanwezige leder, ledermeel of 
lederafval ten minste vijftig percent van 
het totale gewicht uitmaakt, voor de 
toepassing van de post met leder ge
lijkgesteld. 

14c. Messenmakerswerk, te weten: 
a. tafelmessen, vleesmessen en -vor

ken, alsmede couverts voor salade, in
dien het heft van deze voorwerpen ge
heel of gedeeltelijk bestaat uit: 

I. blond hertshoorn; 
2. ivoor, paarlemoer of schildpad; 
3. porselein of aardewerk; 
4. edel metaal (platina, platiname

talen, goud en zilver) of een alliage, be
vattende edel metaal; 

5- onedel metaal, hetwelk hetzij gal
vanisch, hetzij mechanisch, is verguld, 
verzilverd dan wel met platina of pla
tinametalen is geplatineerd; 

b. jachtmessen, dolkmessen, kam
peermessen, padvindersmessen, alsmede 
knipmessen met twee of meer lemmeten. 

Bijzondere bepaling. 
Voor de toepassing van het bepaalde 

onder letter b van de post worden onder 
lemmeten mede begrepen in knipmessen 
voorkomende kurketrekkers, priemen, 
schroevedraaiers, blikopeners en derge
lijke. 

21a. Rokersartikelen, voor zover deze iniet 
vallen onder enige andere post, te weten: 

sigaren- en sigarettenpijpjes, sigaren
en sigarettenkokers, tabaksdozen en 
-potten, etuis voor pijpen en pijpjes, 
pijpenrekken , rookstellen, rookstan-



241 

.daards, luciferstandaards en sigaren
schaartjes. 

25a. Sportartikelen, te weten: golf- en ijs
hockeysticks, cricketbats en -wickets, 
ski's en skistokken, schermsabels, -de
gens en -floretten, been- borst- en ge
laatsbeschermers, scherm- en cricket
handschoenen; biljarten en biljarttoe
behoren. 

25b. Textielgoederen, te weten: 
a. kleding, welke geheel of hoofd

zakelijk is vervaardigd van mohair (an
gorawol) of kashmir; 

b. machinaal dan wel met de hand 
gebreide of gehaakte goederen, geen kle
ding zijnde, ;zoals spreien en tafelkleed
jes, welke geheel of gedeeltelijk zijn ver
vaardigd van natuurzijde. 

28a. Voorwerpen, welke geheel of hoofdza
kelijk bestaan uit poselein, voor zover 
zij niet vallen onder enige andere post. 

Bijzondere bepaling. 
Tot de post behoren niet: 
a. artikelen voor industrieel, weten

schappelijk en laboratoriumgebruik; 
b. isolatiemateriaal en ander derge

lijk materiaal voor met electriciteit wer
kende toestellen, apparaten en inrich
tingen; 

c. sanitaire artikelen van wit por
selein; 

d. materialen voor de bouw van on
roerend goed. 

28b. Vuurwerk van alle soorten, kerstboom
versierselen en, in het algemeen, alle 
voorwerpen voor vermakelijkheden en 
feesten. 

30. Wild en gevogelte, verse of geconser
veerde truffels, al dan niet echt (delen 
en schillen van truffels daaronder be
grepen), zomede specerijen en surro
gaatspecerijen. 

Bijzondere bepaling. 
Tot wild en gevogelte worden slechts 

gerekend te behoren voor consumptie 
dode dieren of delen daarvan - tamme 
konijnen daaronder begrepen -, welke 
enigerlei bewerking hebben ondergaan. 

S. H 189 
25 Juni 1947. BESLUIT, houdende aan

wijzing van zg. utility-goederen, voor 
welke een gedeeltelijke vrijstelling van 
omzetbelasting zal gelden. 

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

Financiën van 25 Juni 1947, n°. 175, Ac
·cijnzen; 

Gezien artikel 6, tweede lid, onder 1, let
ter b, en artikel 12, onder 2a, van het Besluit 
-0p de Omzetbelasting 1940; 

H ebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen : 
Art. 1. Het bepaalde in artikel 6, tweede 

lid, onder 1, letter b, van het Besluit op de 
Omzetbelasting 1940 en de in artikel 12, 
onder 2a, van dat besluit vervatte vrijstelling 
van omzetbelasting zijn mede van toepas
sing ten aanzien van de volgende goederen: 

L. & S. 1947 
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I. huiskamermeubelen en slaapkamer
meubelen, welke behoren tot een der in bij
lage Il van de Prijzenbeschikking Meubelen 
1946 genoemde soorten en welke vallen on
der de in die bijlage bedoelde klasse A of 
klasse B; 

2. de metalen huishoudelijke artikelen, 
welke zijn genoemd in bijlage 1, behorende 
bij de Prijzenbeschikking Metalen Huishou
delijke artikelen 1946; 

3. de verzinkte huishoudelijke artikelen, 
welke zijn genoemd in de Prijzenbeschikking 
Verzinkte Huishoudelijke Artikelen 1946; 

4. de houten huishoudelijke artikelen, 
welke zijn genoemd in de bijlage, behorende 
bij de Prijzenbeschikking houten huishou
delijke ar'tikelen 1947; 

5. het huishoudelijk houtborstelwerk, het
welk is genoemd in de bijlage, behorende bij 
de Prijzenbeschikking H uishoudelijk H out
borstelwerk, vervaardigd uit haar, buiten
landse vezels en katoen 1947; 

6. ,,utility"-dekens in de zin van de Prij
zenbeschikking •. utility"-dekens 1947; 

7. klompen, met uitzondering van die, 
welke het karakter van siervoorwerp of sou
venir dragen. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Juli 1947. 

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

Het Loo, de 25ste Juni 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 28 Juni 1947.) 

s. Jl 190 
26 Juni 1947. WET, houdende w11z1gmg 

van de wet betreffende dienstplichtvoor
zieningen. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 476; 
Hand. Il 46/47, bladz. 1741-1743; 
Bijl. Hand. I 46/47, 476; 
Hand. I 46/47, bladz . ... . 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het tijdstip, waarop de wet van 10 
Januari 1947 (Staatsblad H 14) betreffende 
de dienstplichtvoorzieningen vervalt, wijzi
ging behoeft; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 2, tweede volzin, der 

wet van 10 Januari 1947 (Staatsblad H 14) 
betreffende dienstplichtvoorzieningen wordt 
in de plaats van "1 Juli 1947" gelezen: .,I 
Janari 1948". 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, de 26ste Juni 

1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Oorlog a.i., HuvsMANS. 
De Min. van Marine, 

J . J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

(Uitgeg. 28 Juni 1947.) 
16 
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'. H 191 

27 Juni 1947. WET, houdend~ nadere wij-
ziging van de Stoomwet. 

Bijl. Hand. II 46/47, 461; 
Hand. II 46/47, bladz. 1637; 
Bijl. Hand. I 46/47, 461; 
Hand. I 46/47, bladz. 792. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de Stoomwet nader 
te wijzigen ; 

Zoo is het, dat W ij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel l der Stelbmwet wordt 

gelezen als volgt: 
"Onder stoomtoestel wordt in deze wet 

verstaan een stoomketel en elk ander, bij 
algemeenen maatregel van bestuur aan te 
wijzen toestel, hetwelk, verbonden met een 
stoomketel, bestemd is om onder een hoo
gere drukking dan dié van den dampkring 
te werken of wel zoodanig is ingericht, dat 
daarin zulk een drukking kan ontstaan. 

Een stoomketel is een toestel, dat verhit 
wordt op andere wijze dan door middel van 
s toom of water en dat zoodanig is ingericht, 
dat het stoom met een hoogere drukking dan 
die van den dampkring kan voortbrengen.". 

Art. Il. In artikel 4, eerste lid der 
Stoomwet vervallen de woorden: ,,akte van". 

Art. 111. Aan artikel 5 der Stoomwet 
wordt een tweede lid toegevoegd, luidend 
als volgt: 

,,In afwijking van het bepaalde in het eer
ste lid kan, wanneer naar het oordeel van 
Onzen Minister hiervoor termen aanwezig 
zijn, ten aanzien van in het buitenland ge
bouwde of aangekochte stoomtoestellen het 
in het vorige lid bedoelde onderzoek en de 
beproeving van het stoomtoestel, alsmede 
het onderzoek van zijn toebehooren, door 
aldaar gevestigde instanties of personen 
plaats vinden. In dit geval is het bepaalde 
in artikel 12 niet van toepassing.". 

Art. IV. In artikel 6, onder b der Stoom
wet vervallen de woorden: .,akte van"; al
daar wordt in plaats van "de akte" gelezen: 
,,de vergunning". 

Art. V. In artikel 14, eerste Jid der 
Stoomwet vervallen de woorden: ,,dat be
stemd is om onder een grootere drukking 
dan die van den dampkring te werken en", 
alsmede de daarna tweemalen voorkomende 
woorden: ,,akte van". 

Art. Vl. In artikel 21, onder c der Stoom
wet vervallen de woorden: ,,akte van". 

Art. VII. In artikel 22, vierde lid der 
Stoomwet wordt in plaats van "de akte" 
gelezen: ,,de vergunning". 

Art. VIII. Artikel 23 der Stoomwet 
wordt gewijzigd als volgt: 

1. Het eerste Jid van het artikel wordt 
gelezen: 

,,I. Indien aan den ambtenaar, die be
vindt, dat een stoomtoestel in werking is, 
dan wel van oordeel is, dat zulk een toestel 
in werking is geweest, op zijne vordering 
het schriftelijke bewijs der in artikel 4 be
doelde vergunning niet wordt getoond, geeft 
hij daarvan kennis aan den burgemeester, 
die door verzegeling op de door den amb
tenaar aan te geven wijze zorgt, dat het 
stoomtoestel onmiddellijk buiten dienst ge
steld worde.". 
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2. In het tweede lid van het artikel ver
vallen de woorden: ,,akte van". 

Art. IX. Artikel 29 der Stoomwet wordt 
gewijzigd als volgt: 

I. Het bepaalde onder a van het artikel 
wordt gelezen: 

"a. met hechtenis van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste drie 
honderd gulden, zoo hij dat stoomtoestel in 
werking heeft of in werking heeft gehad , 
doch aan dien ambtenaar op diens vorde
ring het schriftelijke bewijs der in artikel 4 
bedoelde vergunning niet toont; indien de 
overtreding enkel bestaat in het niet op de 
eerste vordering vertoonen van het bewijs, 
van de reeds verkregen vergunning, wordt 
eene geldboete opgelegd van ten hoogste 
drie gulden;". 

2. Onder b van het artikel wordt in 
plaats van "de akte" gelezen: ,,de vergun
ning". 

Art. X. In artikel 30, onder a, der 
Stoomwet vervallen de tweemalen voor
komende woorden: ,,akte van". 

Art. XI. In artikel 35 der Stoomwet ver
valt het bepaalde onder c; de volgende 
alinea's, aangeduid met d en e, worden aan
geduid onderscheidenlijk met c en d. 

Art. XII. Artikel 36 der Stoomwet wordt 
gewijzigd als volgt: 

1. I n het eerste Jid van het artikel wordt 
in plaats van "akten van vergunning" ge
lezen: ,,vergunningen " , in plaats van "ak
ten" wordt gelezen: ,.vergunningen" en in 
plaats van "daarin" wordt gelezen: ,,daarbij". 

2. In het tweede lid van het artikel 
vervallen de woorden "akte van". 

3. In het derde lid van het artikel wordt 
in plaats van "om deze akte te gebruiken" 
gelezen: ,,om van deze vergunning gebruik 
te maken" . 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten 

Juni 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 16 Juli 1947.) 

S. H 192 

27 Juni 19 7. WET, houdende goedkeuring 
van het op 5 April 1946 te Londen ge
sloten verdrag nopens het vaststellen 
van een maaswijdte van vischnetten en 
van minimum-maten op sommige visch
soorten. 

Bijl. Hand. II 46/47, 441. 
Hand. II 46/47, bladz.1634-1637. 
Bijl. Hand. I 46/47, 441. 
Hand. I 46/47, bladz. 792. 
Wij WILHELMINA enz., doen te weten: 
Alzoo Wij in ov:erweging genomen hebben, 

dat het op 5 Apnl 1946 te Londen vanwege 
Ons onderteekende verdrag nopens het vast
stellen van de maaswijdte van vischnetten 
en van minimum-maten op sommige visch
soorten, alvorens te kunnen worden bekrach
tigd, ingevolge artikel 60 der Grondwet de 
goedkeuring der Staten-Generaal behoeft· 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State: 
enz. 
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Eenig artikel. 
H et nevens deze wet in afdruk gevoegde, 

in de Engelsche taal gestelde, op 5 April 1946 
te L onden vanwege Ons onderteekende ver
drag nopens het vaststellen van de maas
wijdte van vischnetten en van minimum
maten op sommige vischsoorten wordt voor 
het Rijk in Europa goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten 

Juni 1947. 
WILHELMINA. 

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

De Min. v. Buiten/. Z., W. VAN BOETZELAER. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

( Uitgeg. 8 Augustus 1947 .) 

Convention. 
Preamble. 

The Governments of Belgium, Denmark. 
Eire, France, Iceland, the Netherlands, Nor
way, Poland, Portugal, Spain, Sweden and 
the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, desiring to conclude a 
Convention for the Regulation of the Meshes 
of Fishing Nets and the Size Limits of Fish, 
have a greed as follows :-

Part I. Extent of the Convention. 
Art. 1. The area to which this Convention 

applies shall be all waters which are situated 
within those parts of the Atlaritic and Arctic 
Oceans and their dependent seas which !ie 
n orth of 48 degrees north latitude and be
tween 42 degrees west longitude and 32 de
grees east longitude, but excluding the Baltic 
Sea and Beits Jying to the south and east of 
lines drawn from Hasenore Head to Gniben 
Point, from Korshage to Spodsbierg and from 
Gilbierg Head to the Kullen. 

Art. 2. Nothing in the present Convention 
shall be deemed to diminish the exclusive 
right of vessels registered or owned in the ter
ritory of each Contracting Government to 
fish in waters where that Contracting Govern
ment has exclusive jurisdiction over fisheries. 

Art. 3. Nothing in this Convention shall 
be deemed to prejudice the claims of any Con
tracting Government in regard to the limits 
of territoria! waters . 

Part II. Regulation of the Meshes of Fishing 
Nets and the Size Limits of Fish. 

Art. 4. Subject to the provisions of Arti
cles 8, 10 and 16 (2), the provisions of this 
Convention shall apply to all vessels of any 
Contracting Government either when they 
are operating in the waters where that Con
tracting Government has exclusive jurisdic
tion over fisheries, or when they are operating 
outside such waters. 

Art. 5. No vessel shall carry on board or 
u se any trawl, seine, or other net towed or 
hauled at or near the bottom of the sea, which 
bas in any part of the net meshes of less dimen
sions than those specified in the First Annex 
to this Convention. 

Art. 6. Notwithstanding the provisions 
of Article 5, vessels fishing for mackerel, 
clupeoid fishes, smelts, eels, great weevers 
(Trachinus draco), shrimps, prawns, neph 
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rops or molluscs, may carry on board and 
use nets having meshes of dimensions less 
than those so specified: provided that (a) any 
fishing instruments used by such vessels for 
the capture of any of the fish described in this 
Article shall not be used for the purpose of 
capturing other kinds of fish; and (b) any fish 
of the descriptions set out in the Second An
nex to this Convention which may be captur
ed by such instruments and are of less than 
the mimimum size~ prescribed therein shall 
be returned to the sea immediately after 
capture. 

Art. 7. (1) No vessel while operating shall 
use any device by means of which the mesh 
in any part of a fishing net to which Article 5 
of this Convention applies is obstructed or 
otherwise in effect diminished. 

(2) Notwithstanding the provisions of the 
foregoing paragraph , it shall not be deemed 
to be unlawful to attach to the underside of 
the cod-end of a trawl net anycanvas, netting, 
or other material, for the purpose of prevent
ing or reducing wear and tear. 

Art. 8. No vessel shall retain on board any 
sea fish of the descriptions set out in the Se
cond Annex to this Convention, of a less size 
than the size prescribed therein for each fish, 
and all such fish shall be returned immedia
tely to the sea; provided that they may be 
retained on board for the purpose of trans
plantation to other fishing grounds. 

Art. 9. Each Contracting Government 
undertakes to prohibit by regulations the 
landing, sale, exposure or offer for sale, in its 
territories of any sea fish of the descriptions 
set out in the Second Annex to this Conven
tion which are of a less si2e than the size pre
scribed therein for each fish and have been 
caught in the waters defined in Article I of 
this Convention, wheher such fish are whole 
or have had their heads or any other part 
removed. 
Art. 10. The provisions of this Convention 
shall not apply to fishing operations conduct
ed for the purposes of scientific investigation, 
or to fish taken in the course of such opera
tions, but fish so taken shall nor be sold, or 
exposed or offered for sale in contravention 
of the provisions of Article 9. 

Art. 11. The Contracting Governments 
agree to take, in their territories and in regard 
to their vessels, to which this Convention ap
plies, appropriate measures to ensure the 
application of the provisions of this Conven
tion and the punishment of infractions of the 
said provisions. 

P art II I. Constitution of Permanent 
Commission. 

Art. 12. (1) The Contracting Govern
ments undertake to set up a permanent Com
mission to which each of them shall appoint 
one or if they so desire two delegates. 

(2) The Commission shall elect its own 
President either from among the delegates or 
from independent nominees. If_a delegate bas 
been elected President, he shall forthwith 
cease · to be the delegate of his Government 
and that Government shall have the right to 
appoint another person to serve as its dele
gate. 

(3) The Commission shall draw up its own 
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rul es of procedure including prov1s1ons for 
the term of office of the President and the 
election of subsequent Presidents and such 
rules may be altered or amended from time 
to time by a majority of the delegates of Con
tracting Governments who are present and 
vote. Only in the case of an even division of 
vot<'s on any such matter shall the President 
have a casting vote and it shall be decisive. 

(4) For the purpose of voting on all mat
ters within the scope of this article each Con
trar-ting Government shall possess one vote, 
whether it has appointed one delegate or two, 
but the vote may be exercised by either de
legate. 

(Sl It shall be the duty ofthis Commission 
to consider whether the provisions of this 
Convention should be extended or altered. 
For this purpose the Commission shall whe
re vracticable consult the International Coun
cil for the Exploration of the Sea. 

(6) The Government of the United King
dom of Great Britain and Northern Ireland 
undertakes to call the first meeting of this 
Commission in the United Kingdom within 
two years from the coming into force of this 
Convention, and to call subsequent meetings 
at the request of the President at such times 
and in such places as the Commission shall 
decide. 

(7) There shall be a meeting of the Com
mission not less than once in every three 
years. 

(8) The Government of the United King
dom of Great B~itain and Northern Ireland 
undertakes to communicate the agenda for 
the first meeting to all other Contracting Go
vernments not less than one month before the 
date of the meeting. 

(9) Reports of the proceedings of the 
Commission shall be transmitted by the Pre
sident of the Commission to the Government 
of the United Kingdom of Great Britain and 
N orthern Ireland, which shall in turn com
municate them to all the Governments which 
have ratified or acceded to this Convention. 

(10) The Contracting Governments un
dertake to give effect to any recommendation 
of the Commission for the extension or altera
tion of this Convention which has been car
ried unanimously at a meeting of the Com
mission and accepted by all Contracting Go
vernments not represented at the meeting. 

Art. 13. (1) For the purposes of this 
Convention the expression "vessel" means -

(a) any vessel or boat emt>loyed in fishing 
for sea fish or in the treatment of seafish ; or 

(b) any vessel or boat used partly or whol
ly for the purpose of the transport of sea fish 
registered or owned in the territories of any 
Contracting Government. 

(2) The expression "territories" denotes 
in relation to any Contracting Government -

(a) its metropolitan territory; 
(b) any territory in respect of which ac

tion has been taken by the Contracting Go
vernment under Article 16; and 

(c) the waters where the Contracting Go
vernment has exclusive jurisdiction over 
fisheries. 

Art. 14. This Convention shall be ratified as 
soon as possible and shall come into force two 
months after the deposit of instruments of 
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ratification by all the Governments which 
have signed the Convention, or upon such ear
lier date as may be agreed between any Go, 
vernments which may ratify or accede to it 
under Article 15 in respect of those Govern
ments. 

Art. 15. (1) Any Government (other 
than the Government of a territory to which 
Article 16 applies) which has not signed this 
Convention may accede thereto at any time 
after it has come into force in accordance 
with Article 14. Accession shall be effected by 
means of a notification in writing addressed 
to the Government of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland, and 
shall take effect immediately after the date 
of its receipt. 

(2) The Government of the United King
dom will inform all the Governments which 
have signed or acceded to the present Con
vention of all accessions received and the date 
of their receipt. 

Part IV. Genera[. 
Art. 16. (1) A Contracting Government 

may, at the time of signature, ratification, 
accession or thereafter, by a declaration in 
writing addressed to the Government of the 
United Kingdom of Great Britain and Nor
thern Ireland, deciare its desire that the pre
sent Convention shall apply to all or any of 
its colonies, overseas t erritories, protectorates 
or territories under mandate or trusteeship, 
and this Convention shall apply to all the 
t erritories named in such declaration, and to 
vessels registered or owned therein three 
months after the receipt of the declaration by 
the Government of the United Kingdom. 

(2) In the absence of such declaration, the 
Convention shall not apply to any such terri-
tory. · 

(3) A Contracting Government may at 
any time, by a notification in writing addres
sed to the Government of the United King
dom, express its desire that the present Con
vention shall cease to apply to all or any of 
its colonies, overseas territories, protectora
tes or territories under mandate or trustee
ship , to which the present Convention shall 
have been made al)olicable under the orovi
sions of paragral)h (1) of this article, and the 
Convention shall cease to apply to the terri
tories named in the notification and to ves
sels registered or owned therein three months 
after the receipt of the notification by the 
Government of the United K ingdom. 

(4) The Government of the United King
dom will inform all the Governments which 
have signed or acceded to the present Con
vention of any declaration or notification 
received under paragraphs (1) and (3) of 
this article stating in each case the date 
from which the present Convention has be
ccme or will cease to be applicable to the t erri
tory or territories specified in the declaration 
or notification, as the case may be. 

Art. 17. As from the date of the coming 
into force of this Convention, the provisions 
of the International Convention for the Regu
lation of the Meshes of Fishing Nets and the 
Size Limits of Fish, signed in London on the 
23rd March, 1037, shall, as far as they have 
been or are applied by any Contracting Go-
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vernment which was a party to that Conven
tion, be replaced by the provisions of this 
Convention. 

Art. 18. After the expiration of three years 
from the date of its coming into force in ac
cordance with Article 14, this Convention 
may be denounced by means of a notification 
in writing addressed to the Government of 
the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland. The denunciation shall 
take effect in respect of the Government by 
which it is made three months after the date 
of its receipt, and will be notified t o the Con
tracting Governments by the Government 
of the United Kingdom. 

In witness whereof the undersigned, duly 
authorised thereto, have signed the present 
Convention. 

Done in London the 5th day of April,1946, 
in a single copy in the English language. A 
French text of the Convention shall be pre
pared and after approval by all the signatory 
Governments shall be regarded as being of 
equal validity to the English text. Both texts 
of the Convention shall thereupon be deposi
ted in the archives of the Government of the 
United Kingdom of Great Britain and Nor
them Ireland. 

Certified copies of the Convention shall be 
communicated to the signatory and acceding 
Governments. 

For the Government of Belgium) 
CARLIER. 

For the Government of Denmark: 
P. F. ERlCHSEN. 

For the Government of E ire: 
J . D . RUSH. 

For the Government of France: 
PIERRE TlSSIER. 

!,or the Government of Iceland: 
STEFAN 'fHORVARDSSON. 
ARNl FRlDRlKSSON. 

Ad referendum. 
For the Government of the Netherlands: 

D. J. VAN DIJK. 
DR. B. HAVINGA. 
G. P. BAERENDS. 

For the Government of Norway: 
}ENS BULL. 

For the Government of Foland: 
KAz. PETRUSEWlCZ. 

For the Government of Portugal: 
}OAO VAZ M. d'AZEVEDO e SlLVA. 

For the Government of Spain: 
JosÉ MIGUEL Rurz MoRALES. 

For the Government of Sweden: 
N. E. IHRE. 
N1Ls RosÉN. 

For the Government of the United King
dom of Great Britain and N orthern Ireland : 

A. T. A. DoBSON. 
]. E. DE WATTEVlLLE. 

ANNEX 1. 

(1) In all waters covered by the Conven
tion, as defined in Article 1 and Article 4, ex
cept as provided in paragraph (2) below, the 
minimum size of mesh for nets referred to in 
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Article 5 shall be such that when the mesh 
is stretched diagonally lengthwise of the net 
a flat gauge 80 mm broad and 2 mm thick 
shall pass through it easily when the net is 
wet. 

(2) In the waters situated north of 66 de
grees north latitude and east of the meridian 
of Greenwich and in Icelandic waters bet:ween 
the parallels of 68 degrees and 62 degrees 
north latitude and between the meridians of 
28 degrees and 10 degrees west longitude, the 
minimum size of mesh for nets referred to in 
Article 5 shall be such that when the mesh is 
stretched diagonally lengthwise of the net a 
flat gauge 110 mm broad and 2 mm thick 
shall pass through it easily when the net is 
wet . 

ANNEX Il. 
The fish to which Articles 6, 8 and 9 of this 

Convention apply and the sizes below which 
such fish may not be retained on board, land
ed, or sold and exposed or offered for sale 
are as follows : 

Size limit /or whole Fish 
measured / rom tip of snout 
to extreme end of tail fin. 

Fish. .Cm. 
Cod (Gadus callaria~). . . . 30 
Haddock (Gadus aeglefinus) . . 27 
Rake (Merlµccius merluccius) . 30 
Plaice (Pleuronectes platessa) . . . 25 
Witches (G/yptocephalus c11noglossus) 28 
Lemon soles (Microstomus kitt) . 25 
Soles (Solea solea) . . . . . . . 24 
Turbot (Scophthalmus maximus) . 30 
Brill (Scophalmus rhombus) . 30 
Megrims (Lepidorhombus whiff) 25 
Whitings (Gadus merlangus) 20 
Dabs (Pleuronectes limanda) . 20 

S. H 193 
27 Juni 1947. WET, houdende wijzigingen 

van de Bloembollenziektenwet (Staats
blad 1937, no. 639 L). 

Bijl. Hand. II 46/47,452. 
Hand. II 46/47, bladz. 1634. 
Bijl. Hand. I 46/47,452. 
Hand. I 46/47, bladz. 792. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat het wenschelijk is, bepalingen vast te 
stellen tot wijziging van de Bloembollenziek
tenwet 1937 en daarbij tevens het besluit van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij van 5 De
cember 1941 , Nederlandsche Staatscourant 
1941, No. 239, houdende nadere bepalingen 
tot voorkoming en bestrijding van ziek ten 
van b loembolgewassen en bloembollen 
(Bloembollenziektenbesluit 1941) hetwelk 
krachtens het Besluit Bezettingsmaatregelen 
voorloopig was geschorst. doch ingevolge Ons 
Besluit van 5 September 1945, Staatsblad No. 
F 162, voorloopig wederom in werking is ge
treden en geacht wordt te zijn een voorloopig 
gehandhaafde bezettingsregeling, te doen 
vervallen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, 
enz. 
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Art. I. In de Bloembollenziektenwet 1937 
worden de navolgende wijzigingen en aan
vullingen aangebracht: 

I. Artikel 1, onder 3e, wordt gelezen als 
volgt: 

.,3e. .,bloembolgewassen": narcissen, hy
acinthen, irissen, gladiolen en andere door 
Onzen Minister aan te wijzen bol- of knolvor
mende bloemgewassen". 

Il. Artikel I, onder se, wordt gelezen 
als volgt: 

.. se. .,ziekte": een der navolgende ziek
ten: 

a. het geelziek der hyacinthen (Pseudo
monas Hyacinthi); · 

b. het aaltjesziek (Tylenchus dipsaci); 
c. de aantasting door de narcisvlieg (Me

rodon equestris en Eumerus lunulatus); 
d. de virusziekten; 
e. het droogrot (Sclerotinia Gladioli) het 

hardrot (Septoria Gladioli) en de schurft
ziekte (Bacterium marginatum) der gladiolen; 

/. andere door Onzen Minister aan te 
wijzen ziekten". 

III. Artikel 5, lid 1, wordt gelezen als 
volgt: 

"I. Door ons wordt voor iedere soort van 
bloembt>lgewassen en bloembollen een Ziek
ten-Commissie ingesteld". 

IV. Artikel 7 wordt gelezen als volgt: 
" 1. Den bezitter van bloem bolgewassen 

of bloembollen kan door de door Onzen Mi
nister aan te wijzen instelling of instellingen, 
of indien hij daarbij niet is aangesloten of 
geen instelling is aangewezen, door het Hoofd 
van den Plantenziektenkundigen Dienst bij 
aangeteekend schrijven worden bevolen 
maatregelen te treffen tot voorkoming of be
strijding eener ziekte. 

2. De instelling, die, onderscheidenlijk 
het Hoofd van den Plantenziektenkundigen 
Dienst, dat een bevel als bedoeld in het vorig 
lid geeft, kan daarbij een termijn stellen, 
waarbinnen de uitvoering moet geschieden 
en aanwijzingen betreffende de uitvoering 
geven''. 

V. Artikel 9 wordt gelezen als volgt : 
., I. Indien in den grond staande bloem

bolgewassen of indien bloembollen verschijn
selen vertoonen, die het redelijk vermoeden 
opleveren, dat zij door ziekte zijn aangetast, 
is de bezitter van die gewassen en bollen ver
plicht deze, hetzij onmiddellijk zoodanig te 
vernietigen of te behandelen als door Onzen 
Minister op voorstel van de bevoegde Ziek
ten-Commissie is bepaald en in de Nederland
sche Staatscourant ter a lgemeene kennis ge
bracht, hetzij onmiddellijk aangifte te d oen 
bij de door Onzen Minister aan te wijzen in
stelling of instellingen of, indien hij daarbij 
niet is aangesloten of geen instelling is aange
wezen, bij het Hoofd van den Plantenziekten
kundigen Dienst. 

2. Het bepaalde in het vorige lid geldt 
niet ten aanzien van bloembolgewassen, die 
als sierplanten in een woning of daarbij be
hoorenden tuin of erf voorhanden zijn. De 
bezitter van deze gewassen is evenwel ver
plicht deze te behandelen of te vernietigen op 
de wijze in het eerste lid bepaald, indien hij 
daartoe van de door Onzen Minister aange
wezen instelling of instellingen, of, indien hij 
daarbij niet is aangesloten of geen instelling 
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is aangewezen, van het Hoofd van den Plan
tenziektenkundigen Dienst een aanwijzing 
ontvangt.'' 

VI. In artikel 10 wordt: 
a. in plaats van de woorden "bij een door 

Onzen Minister aan te wijzen ambtenaar van 
den Plantenziektenkundigen Dienst" gelezen: 
.,bij het Hoofd van den Plantenziektenkun
digen Dienst"; 

b. vóór " Iedere teler" het cijfer 1 ge
plaatst, terwijl aan het artikel wordt toege
voegd een tweede lid, luidende: 

.,2. De opgave, bedoeld in het vorig lid, 
dient in den vorm van een door den betrok
kene te onderteekenen, schriftelijke verkla
ring jaarlijks te worden ingezonden en wel 
ten aanzien van : 

a. narcissen: vóór 1 Februari; 
b. gladiolen: vóór 1 Mei; 
c. andere bloembolgewassen: vóór I 

Maart". 
VII. In artikel II wordt : 
a. in plaats van de woorden "de door hem 

gebruikte terreinen en gebouwen" gelezen: 
.,de terreinen en gebouwen, welke hij ge
bruikt"; 

b. in plaats van de woorden "bij een door 
Onzen Minister aan te wijzen ambtenaar van 
den Plantenziektenkundigen Dienst" gelezen: 
.,bij het Hoofd van den Plantenziektenkun
digen Dienst"; 

c. vóór. .,Iedere handelaar" het cijfer 1 ge
plaatst, terwijl aan het artikel wordt toege
voegd een tweede lid, luidende: 

.,2. De opgave, bedoeld in het vorige lid, 
dient in den vorm van een door den betrok
k ene te onderteekenen, schriftelijke verkla
ring te worden ingezonden binnen drie dagen 
na de ingebruikneming van een tP.rrein of ge
bouw, als in het vorige lid bedoeld". 

VIII. In artikel 12 wordt in plaats van de 
woorden: .,bij den in dat artikel bedoelden 
ambtenaar" gelezen: .,bij het H oofd van den 
Plantenziektenkundigen Dienst". 

IX. In artikel 13 wordt: 
a. ingevoegd als tweede lid de navolgende 

bepaling : 
,.2. Het is den teler of handelaar verboden, 

bloembolgewassen of bloembollen, ten aan
zien waarvan hem door of vanwege de desbe
treffende instelling of door een ambtenaar 
van den Plantenziektenkundigen Dienst is 
medegedeeld, dat zij van ziekte verdacht 
worden, te koop aan te bieden, te verkoopen, 
af te leveren, te vervoeren of te planten"; 

b. het cijfer 2 voor "Onze Minister" ver
vangen door "3" en in plaats van de zinsnede: 
"waarop door den Plantenziektenkundigen 
Dienst of een door hem aan te wijzen instel
ling van het in het vorige lid gestelde verbod 
ontheffing kan worden verleend" gelezen: 

"waarop door een door hem aan te wijzen 
instelling of door het Hoofd van den Planten
ziektenkundigen Dienst van de in vorige leden 
gestelde verboden ontheffing kan worden 
verleend". 

X. Artikel 14 wordt gelezen als volgt: 
,.I. Een ieder, wien zulks aangaat, is ver

plicht een bevel, als bedoeld in artikel 7, b in
nen den gestelden termijn en nauwgezet uit 
te voeren of te doen uitvoeren en de daarbij 
gegeven aanwijzingen op te volgen. 

2. Indien de uitvoering door den daartoe 
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verplichte niet binnen den gestelden termijn 
is volbracht, kan zij in opdracht van dengene, 
die het bevel heeft gegeven, op kosten van 
den nalatige, desnoods met inroeping van den 
sterken arm geschieden". 

Art. 2. 1. Ingetrokken wordt No. 12 van 
artikel I van Ons Besluit van 5 September 
1945, Staatsblad No. F 162. 

2. Het besluit van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Landbouw en 
Visscherij van 5 December 1941, Nederland
sche Staatscourant 1941, No. 239, houdende 
nadere bepalingen tot voorkoming en bestrij
ding van · ziekten van bloem bolgewassen en 
bloembollen (Bloembollenziektenbesluit 1941) 
vervalt. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juni 

1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. L. , v. en v .. s. L. MANSHOLT. 

( Uitgeg. 4 Augustus 1947) 

S. H 194 
27 Juni 1947. WET, houdende voorziening 

in de behoefte aan kasgeld voor den In
dischen dienst hier te lande gedurende 
de jaren 1945, 1946 en 1947. 

Bij/. Hand. II 46/47, 436. 
Hand. II 46/47, bladz. 1634. 
Bijl. Hand. I 46/ 47, 436. 
Hand. I 46/47, bladz. 792. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de wijze behoort geregeld te worden, 
waarop, in afwijking van artikel 23 der Indi
sche Comptabiliteitswet 1925 (Staatsblad 
no. 328), voor de dienstjaren 1945, 1946 en 
1947 is en zal worden voorzien in de behoefte 
aan kasgeld voor den Indischen dienst hier 
te lande ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, 
enz. 

Art. 1. Onze Minister van Financiën 
wordt bevoegd verklaard om bij het openen 
van Kredieten aan Onzen Minister van Over
zeesche Gebiedsdeelen gedurende de jaren 
1945, 1946 en 1947 het bedrag der volgens 
artikel 26 van de Indische Comptabiliteitswet 
1925 (Staatsblad no. 328) in 's Rijks Schatkist 
gestorte gelden te boven te gaan met een som 
van ten hoogste f 800 ooo ooo (acht honderd 
mil/ioen gulden) en om in dat voorschot te 
voorzien door uitgifte of beleening van bewij
zen van vlottende schuld, met inachtneming 
van de daaromtrent bestaande of nader vast 
te stellen wettelijke bepalingen. 

Art. 2. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegèven te 's-Gravenhage, den 27sten Juni 

1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. 0. G. J . A. JONKMAN. 

Uitgeg. 29 Juli 1947. 
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s. lC 195 

27 Juni 1947. WET, houdende verwijdering 
uit de wetgeving van bezettingsmaat
regelen van wetgevenden aard (Wet be
zettingsmaatregelen I). ' 

Bijl. Hand. II 46/47, 416. 
Hand. II 46/47, bladz. 1719. 
Bij/. Hand. I 46/47, 416. 
Hand. I 46/47, bladz. 795. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is verderen voortgang te 
maken met de verwijdering van maatregelen 
van wetgevenden aard, tijdens de bezetting 
van het Rijk in Europa aldaar uitgevaardigd; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, 
enz. 

Art. 1. De bezettingsregelingen, waarvan 
de werking ingevolge het Besluit bezettings
maatregelen voorloopig werd geschorst, ver
vallen, voor zoover de schorsing bij de inwer
kingtreding van deze wet nog voortduurt. 

Art. 2. 1. Deze wet treedt in werking 
met ingang van den dag na dien harer afkon
diging. 

2. Zjj kan worden aangehaa1d als Wet 
bezettingsmaatregelen I. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juni 

1947. 
WILHELMINA. 

De Min. President, BEEL. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Min. v. Buiten/. z., W. VAN BOETZELAER. 

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

De Min. v. 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

De Min. v. Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. F1ÉVEZ. 

De Min. v. Marine, 
J. J. A. SCHAGEN VAN LEEU WEN. 

De Min. v. W., en V., L. NEHER. 

De Min. v. V. , en W., H. Vos. 
De Min. v. E. z., HUYSMANS. 

De Min. v. L ., v. en v. a. i. , H U Y SMANS. 

De Min. v. S . z., W. DREES. 

De Min. v. 0. G., J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. 1 Augustus 1947.) 

S. lI 196 
27 Juni 1947. WET, houdende wijziging 

van artikel 7 van het Besluit op de 
Bijzondere Gerechtshoven. 

Bijl. Hand. II 46/47, 404; 
Hand. II 46/47, bladz. 1633; 
Bijl. Hand. I 46/47, 404; 
Hand. I 46/47, bladz. 795. 
Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is een wijziging aan te 
brengen in het Besluit op de Bijzondere 
Gerechtshoven; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van St~te, enz. 
Art. t. Artikel 7 van het Besluit op de 

Bijzondere Gerechtshoven wordt gelezen als 
volgt: 
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"I. De bezoldiging der leden van en 
rechterlijke ambtenaren bij de Bijzondere 
Gerechtshoven is gelijk aan die van leden 
van en rechterlijke ambtenaren bij het Ge
rechtshof te Arnhem in overeenkomstige 
functie, met dien verstande, dat op deze be
zoldiging in mindering wordt gebracht twee 
derde gedeelte van hetgeen, waarop zij uit 
enigen anderen hoofde als bezoldiging, wacht
geld of pensioen ten laste van het Rijk, een 
provincie of ander openbaar lichaam of wel 
ten laste van een der overzeese gebiedsdelen 
aanspraak mochten hebben. 

2. Betreft de aanspraak evenwel een be
zoldiging, genoten ter zake van een ambt, 
hetwelk het Jid van of de rechterlijke amb
tenaar bij een Bijzonder Gerechtshof, tijdens 
zijn werkzaamheid bij zodanig Hof in het 
geheel niet heeft uitgeoefend, dan wordt die 
bezoldiging voor het geheel in mindering 
gebracht. 

3. In geen geval wordt een hoger bedrag 
in mindering gebracht dan twee derde ge
deelte of, wanneer het bepaalde in het tweede 
lid van toepassing is, het volle bedrag van 
de in de aanhef van het eerste lid bedoelde 
bezoldiging. 

4. De raadsheren-plaatsvervangers genie
ten als zodanig geen bezoldiging." 

2. Deze wet wordt gerekend te zijn in 
werking getreden tegelijk met Ons besluit 
van 12 Juni 1945, Staatsblad N°. F 91, be
treffende instelling van Bijzondere Gerechts
hoven en de Bijzondere Raad van Cassatie 
met dien verstande, dat inkomsten ten laste 
van een der overzeese gebiedsdelen eerst 
met ingang van de dag, volgende op die 
van haar afkondiging op de bezoldiging der 
leden van en der rechterlijke ambtenaren bij 
de Bijzondere Raad van Cassatie en de Bij
zondere Gerechtshoven in mindering wor
den gebracht. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten 

J uni 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Min. van Marine, 
J. J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

De Min. van Oorlog, A. H . J. L. F1EVEZ. 

(Uitgeg. II Juli 1947.) 

S, H 197 
27 Juni 1947. WET, houdende naturalisatie 

van Johannes Stephanus Antonius 
Baileij en 20 anderen. 

Bijl. Hand. II 4.6/47, 399. 
H and. II 46/47, bladz. 1477-1478. 
Bi}/. Hand. I 46/47, 399. 
Hand. I 46/47, bladz. 795-
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Jo
hannes Stephanus Antonius Baileij en 20 
anderen, die aan Ons een verzoek daartoe 
hebben gedaan, met overlegging - wat be
treft dein de artikelen 2 en 3 genoemden voor 
zooveel doenlijk - van de bewijsstukken, 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 
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1892 (Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad No. 204); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, 
enz. 

Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 
wordt b ij deze verleend aan: 

1°. Johannes Stephanus Antonius Baileij, 
geboren te Zoeterwoude (Zuidholland) den 8 
Juni 1909, hotelhouder, wonende te Voor
schoten, provincie Zuidholland; 

2°. Maria Josephina Berzen, geboren te 
Karden-Treis (Duitsch/and) den 3 November 
1893, overste van een ziekenhuis, wonende te 
's-Hertogenbosch, provincie Noordbrabant; 

30. Hugo Albertus Marie Bischoff, geboren 
te Zwolle, (Oueri}ssel) den 19 Februari 19~3, 
directeur van een manufacturen en confectie
handel, wonende te Zwolle, provincie Over
ijssel; 

4°. Marie Eugénie Chazal, geboren te Beau
regard-Vendon (Frankrijk) den 22 April 
1891, hoofd eener school, wonende te Geldrop, 
provincie Noordbrabant; 

5°. Marie Joséphine Gabrie/le Chazal, ge
boren te Beauregard-Vendon (Frankrijk), 
den 22 April 1882, hoofd eener school, wo
nende te Cadier en Keer, provincie Limburg; 

6°. François Denoose, geboren te Parijs 
(Frankrijk) den 17 Mei 1885, chef-vemikke
laar op een rijwielfabriek, wonende te Am
stelveen, gemeente Nieuwer-Amstel, provincie 
Noordho/land; 

7°. Richard Keblusek, geboren te Nagybittse 
(Hongarije) den 2 April 1903, ingenieur, wo
nende te Eindhoven, provincie Noordbrabant; 

go_ Lajos László, geboren te Szekesfeheruar 
(Hongarije) den 22 April 1894, zonder beroep, 
wonende te Heemstede, provincie Noordhol
land; 

9°. Leendert Johan Onno Lint, geboren te 
Groningen (Groningen) den 31 December ~90?, 
onderwijzer, wonende te Rotterdam provmc1e 
Zuidho/land; 

100. Augusta Charlotte Puluers, geboren te 
Straatsburg (Frankrijk) den 14 September 
1878, zonder beroep, wonende te Ermelo, 
provincie Gelderland; 

u o. Eu.gen Suschny, geboren te Weenen 
(Oostenrijk) den 20 October 1895, werkzaam 
bij de distributie, wonende te Zaandam, pro
vincie Noordholland; 

120. Lidia Irén Varga, geboren te Boeda
pest (Hongarije) den 6 October 1907, ~ui~
houdster, wonende te Utrecht, provincie 

· Utrecht.; 
Art. 2. Met afwijking, voor zooveel noo

dig, van het tweede en van het vierde lid, aan
hef en onder 2°. en 3°. der wet van 12 Decem
ber 1892 (Staatsblad No. 268) op het Neder
landerschap en het ingezetenschap, laatste
lijk gewijzigd bij de wet van 15 December 
1938 (Staatsblad No. 204), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Richard August Ferdinand Boot, gebo
ren te Rotterdam (Zuidho/land) den 30 April 
1916, portier, wonende te Apeldoorn, provin
cie Gelderland; 

20. Willem Eckstein, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) den 3 December 1897, onder
baas bij de Rotterdamsche Lloyd, wonende 
te Rotterdam, provincie Zuidhol/and; 
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3°. Johann Andreas Gerhards, geboren te 
Brüxgen, Gangelt (Duitschland) den 9 Novem
ber 1890, landbouwer, wonende te Konings
bosch, gemeente Echt, provincie Limburg ; 

4°. Theodorus B ernardus Hering, geboren 
te Stad Almelo, thans gemeente Almelo ( Over
ijssel) den 24 October 1895, zonder beroep, 
wonende te Enschede, provincie Overijssel; 

5°. Peter Quirin Heijer, geboren te Straelen 
(Duitschland) den 8 April 1907, landbouwer, 
wonende te Horst, provincie Limburg; 

6°. Foustino Hermanus Ottolini, geboren te 
Schiedam (Zuidholland) den 31 Mei 1898, 
schoorsteenveger en metselaar, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland; 

7°. Jozef Johan Pawlowski, geboren te 
K erkrade (Limburg) den 23 Juni 1914, werk
zaam bij de D. U. W. te Kerkrade, wonende 
te Kerkrade, provincie Limburg; 

8°. Johan Tebeest, geboren te Dinxperlo 
(Gelderland) den 22 Juni 1898, timmerman
aannemer, wonende te Dinxperlo, provincie 
Gelderland. 

Art. 3. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
No. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Maria Johanna 
Ottolini, geboren te Schiedam (Zuidholland) 
den II Januari 1924, verkoopster, wonende 
te Rotterdam, provincie Zuidholland. 

Art. 4. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juni 

1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 16 Juli 1947.) 

s. 11 198 

27 Juni 1947. WET, houdende naturalisatie 
van Johannes August en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 46/47, 377. 
Hand. II 46/47, bladz. 1471. 
Bijl. Hand. I 46/47, 377. 
Hand. I 46/47, bladz. 795. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Jo
hannes A ugust en 19 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in artikel 2 genoem
den voor zooveel doenlijk - van de bewijs
stukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 
December 1892, (Staatsblad No. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 Decem
ber 1938 (Staatsblad No. 204); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz. 
Art. }. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
10. Johannes August, geboren te Borkum 

(Duitschland) den 18 Mei 1903, schipper, wo
nende te Delfzijl, provincie Groningen; 

20. Elisabeth Baumann, geboren te Werni-
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gerode (Duitschland) den 20 Februari 1923, 
serretaresse, wonende te Apeldoorn, provin
cie Gelderland; 

3°. Hans Ludwig Cohn, geboren te Frank
fort aan de Main (Duitschland) den 14 Mei 
1915, reserve-kapitein voor a lgemeenen 
dienst, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

4°. Judith Elisabeth Gerhardina van Delden, 
geboren te Meppel (Drenthe) den 4 December 
1878, weduwe van Marius Franz Philip Wal
ler Zeper, zonder beroep, wonende te Haarlem, 
provincie Noordholland; 

50. Kurt Fromm, geboren te München 
(Duitschlabd) den 8 April 1912, katoendes
kundige, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

6°. Marie Johanna Stibbe, geboren te Sema
rang (Nederlandsch-Indië) den 29 Januari 
1880, gescheiden echtgenoote van Richard 
Hartzer, .eerder gescheiden echtgenoote van 
Johann J osef Hermanns, zonder beroep, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordholland. 

Art. 2. Met afwijking, voor zooveel noodig, 
van het tweede en van het vierde lid, aanhef, 
en onder 20. en 30. van artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad no. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 Decem
ber 1938 (Staatsblad no. 204) , wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan: 

10. Joseph Wilhelm Abels, geboren te Gul
pen (Limburg) den 1 April 1900, wegwerker 
bij de gemeente, wonende te Gulpen, provin
cie Limburg; 

20. Bernhard Josef Aretz, geboren te Stadt 
Telgte (Duitschland) den 10 Augustus 1923, 
sergeant, verblijvende in Nederlandsch-Indië; 

30. Martin Bloch, geboren te Hannover 
(Duitschland) den 22 December 1905, ser
geant-majoor, verblijvende in Engeland; 

4°. Johan Hendrik Brandts, geboren te 
Echt (Limburg) den 23 September 1900, land
bouwer, wonende te Echt, provincie Limburg; 

5°. Laurens Hubert Cüppers, geboren te 
Echt (Limburg) den 14 Maart 1918, landbou
wer, wonende te Echt, provincie Limburg; 

6°. Dirk Gustaaf Dräger, geboren te Zaan
dam (Noordholland) den 14 September 1897, 
meubelmaker, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

7°. H ans Paul Dräger, geboren te Berlijn 
(Duitschland) deen 12 December 1892, meu
belmakersknecht, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordho/land; 

8°. Johannes Gerardus Richardus Ecker
mann, geboren te Dusseldorp (Duitschland) 
den 27 Augustus 1907, adjunct-magazijn
meester, wonende te Beverwijk, provincie 
Noordhol/and; 

9°. Gerard Os val Hack, geboren te Maastricht 
(Limburg) den 10 Augustus 1893, beeldhou
wer, wonende te Maastricht, provincie Lim
burg; 

100. Paul Nicolsky, geboren te Harbin 
(China) den 2 April 1923, sergeant in het Ne
derlandsch-Indische Leger; 

11°. Carl Heinz Pappenheim, geboren te 
Trier (Duitschland) den 1 Mei 1913, afdee
lingschef in een zaak van Oostersche waren, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 
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120. Imre Tarnóczy, geboren te Veszprem 
(Hongarije) den 28 September 1910, kapitein 
bij den Afwikkelingsdienst der Binnenland
sche Strijdkrachten, wonende te Utrecht, pro
vincie Utrecht; 

13°. Jan Tuitier, geboren te Bellingwolde 
(Groningen) den 14 Juli 1894, landarbeider, 
wonende te Vrieschelo, gemeente Bellingwolde, 
provincie Groningen; 

14°. Per Westedt, geboren te Hamburg 
(Duitschland) den 13 Augustus 1920, kantoor
bediende, wonende te Wassenaar, provincie 
Zuidholland. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met 
ingan g van den dag na dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten 

Juni 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAA85EVEEN. 

( Uitgeg. 16 Juli 1947.) 

S. H 199 
27 Juni 1947. WET, houdende naturalisatie 

van Maria Arians en 19 anderen. 
B ijl. Hand. II 46/47, 378. 
Hand. II 46/47, bladz. 1471. 
B ijl. Hand. I 46/47, 378, 
Hand. I 46/47, bladz. 795. 
W ij W ILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Ma
ria Arians en 19 anderen, die aan Ons een 
verzoek daartoe hebben gedaan met overleg
ging - wat betreft, de in artikel 2 genoemden 
voor zooveel doenlijk - van de bewijsstuk
ken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 De
cember 1892 (Staatsblad no. 268), op het Ne
derlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 15 December 
1938 (Staatsblad no. 204); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1° . Maria Arians, geboren te Walbeck 

(Duitschland) den 9 Januari 1888, moeder
overste van een ziekenhuis, wonende te Zeve
naar, provincie Gelderland; 

2°. Juan Absalam A ziria, geboren te 
R otterdam (Zuidholland) den 23 Januari 1913, 
inspecteur van een levensverzekeringmaat
schappij, wonende te Deventer. provincie 
Overijssel; 

3°. Napoleon Lajos Alfonz Hutter, geboren 
te Budapest (Hongarije) den 8 Juni 1910, 
kantoorbediende, wonende te Haarlem, pro
vincie Noordholland; 

4°. Hermann Heinrich Kersten, geboren te 
Duisburg (Duitschland) den 15 September 
1903, bouwvakarbeider, wonende te Arnhem, 
provincie Gelderland; 

5°. Georg Heinrich Stern Han/ , geboren te 
H agen (Duitschland) den 25 Maart 1891, arts, 
wonende t e 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland. 

Art. 2. Met afwijking voor zooveel noodig, 
van het tweede en van het vierde lid, aanhef 
en onder 20. en 3°. van artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad no. 268) op het 
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Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 Decem
ber 1938 (Staatsblad no. 204), wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan: 

1°. Ivo Johan Aadahl, geboren te Nieuw
en St. Joosland (Zeeland) den 7 Maart 1912, 
militair, wonende te Bedum, provincie Gro
ningen; 

2°. Hans Abraham Alkan, geboren te Am
sterdam (Noordholland) den 8 December 1920, 
vertegenwoordiger, verblijvende te Londen 
(Enge/and) ; 

3°. Johan Hendrik Fiegen, geboren te Pos
terholt (Limburg) den 1 November 1894, mijn
werker, wonende te Schinveld, provincie 
Limburg; 

4°. Fritz Horn, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 30 April I9II, reserve
kapitein voor algemeenen dienst, wonende te 
Londen (Engeland); • 

5°. Franciscus J ohannes Lensing, geboren 
te Bergh (Gelderland) den 24 Juni 19II, chauf
feur, wonende te Bergh, provincie Gelderland; 

6°. Kurt Levi, geboren te Schlangen, Lippe
Detmold (Duitschland) den 29 December 1917, 
militair, in actieven dienst; 

7°. Johan Joseph Obstetar, geboren te 
Eijge/shoven (Limburg) den I Maart 1914, 
sergeant, wonende te Eijge/shoven, provincie 
Limburg; 

8°. Hartog Polak, geboren te Hoorn (Noord
holland) den 27 October 1908, korporaal in 
het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger, 
verblijvende in Nederlandsch-Indië; 

9°. Walter Georg Rothbarth, geboren te 
Frank/ort aan den Main (Duitschland) den 
17 Mei 1923, kantoorbediende, wonende te 
Naarden, provincie Noordhol/and; 

10°. Hermann J oseph Schaefer, geboren te 
Euskirchen (Duitschland) den 6 December 
1853, zonder beroep, wonende te Soest , pro
vincie Utrecht; 

11°. Johannes Szalata, geboren te K erkrade 
(Limburg) den 24 Februari 1916, stucadoor, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg; 

12°. Jan Hendrik Visscher, geboren te 
Schoonebeek (Drenthe) den 22 October 1898, 
landbouwer, wonende te Oud Schoonebeek, 
gemeente S choonebeek, provincie Drenthe; 

13°. Antoon Woppen, geboren te K erkrade 
(Limburg) den 12 Juli 1910, bovengrondsch 
mijnwerker, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg; 

14°. Arnold J oseph Paul Maria Zillikens , 
geboren te H nshoverhof, Geilenkirchen 
(Duitschland) den 9 Augustus 1890, landbou
wer, wonende te H oensbroek, provin cie Lim
burg; 

15°. Heinrich Zuketto, geboren te Heerlen 
(Limburg) den 21 October 1910, bureau-chef 
2e klasse bij de politieke Recherche Afdeeling 
te Heerlen, wonende te Schaesberg, provincie 
Limburg. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den . 27sten 

Juni 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Justitie, J. H . VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 16 Juli 1947.) 
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S. H 200 

27 J uni 1947. WET, houdende naturalisatie 
van Candido Alvarez Garrido en 19 
anderen. 

Bijl. Hand. II 46/47, 397. 
Hand. II 46/47. bladz. 1477-1478. 
Bij/. Hand. I 46/47, 397. 
Hand. I 46/47, bladz. 795. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Can
dido Alvarez Garrido en 19 anderen, die aan 
Ons een verzoek daartoe hi.,bben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 ge
noemden voor zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad no. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 Decem
ber 1938 (Staatsblad no. 204); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1° . Candido Alvarez Garrido, geboren te 

San Esteban de Negros (Spanje) den 23 Maart 
1898, werkman bij de Rotterdamsche Lloyd, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

2°. József Gutlohn, geboren te Tiszakeszi 
(Hongarije) den 2 September 1902, dessina
teur, wonende te Almelo, provincie Overijssel; 

3°. Johannes M"arinus M"etzger, geboren te 
's-Gravenhage (Zuidholland) den 10 October 
1896, directeur eener Naamlooze Vennoot
schap, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

4°. Wilhelm Bernhard Adolf Rabener, ge
boren te Leutzsch, Leipzig (Duitschland) den 
28 Juni 1913, winkelbediende; wonende te 
Haarlem, provincie Noordholland; 

5°. Jitske Tuininga, geboren te Joure, ge
meente Haskerland (Friesland) den 29 April 
1871, zonder beroep, weduwe van Alfred Si
mon, wonende te Joure, gemeente Hasker
land, provincie Friesland; 

6°. Theodoor Joseph Weemaes, geboren te 
Clinge (Zeeland) den 4 October 1904, straat
maker, wonende te Clinge, provincie Zeeland. 

Art. 2. Met afwijking, voor zooveel noo
dig, van het bepaalde bij artikel 3, tweede en 
vierde lid, aanhef en onder 2°. en 3°., der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad no. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 
December 1938 (Staatsblad no. 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Karel Hendrik Bodart, geboren te Delft 
(Zuidholland) den 3 April 1903, kantoorbe
diende, wonende te Delft, provincie Zuid
holland; 

2°. Jacob Frederik Deisting, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 28 Mei 1918, 
oorlogsvrijwilliger, wonende te Leiden; 

3°. Johan Joseph Fiegen, geboren te Mil
l en, Havert (Duitschland) den IO Maart 1887, 
zonder beroep, wonende te S chinveld, pro
vincie Limburg; 

4°. Jacobus Hendricus Haas , geboren te 
Wamel (Gelderland) den 7 Juni 1896, schipper, 
wonende te Gouda. provincie Zuidholland; 

5°. Nicolaas Hendrik Heynen, geboren te 
Ubbergen (Gelderland) den 22 Juni 1905, 
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chauffeur, wonende te Nijmegen, provincie 
Gelderland; 

6°. Bernard Hermann Koert, geboren te 
Hebelermeer (Duitschland) den 22 October 
1883, landbouwer en los arbeider, wonende te 
Oranjedorp, gemeente Emmen, provincie 
Drenthe; 

7°. Peter K ëpping, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) den 25 Juli 1920, chauffeur, 
wonende te Utrecht, provincie Utrecht; 

8°. Hubert Arnold van Lümich, geboren te 
Saeffelen, Wehr (Duitschland) den 12 Febru
ari 1906, landbouwer, wonende te Echt, pro
vincie Limburg; 

9°. Heinrich Wilhelm Optenhöve/, geboren 
te Duisburg (Duitschland) den II Maart 1916, 
militair, verblijvende in Nederlandsch-lndië; 

10°. Willem Frederik Jacob Pollen, gebo
ren te Beesel (Limburg) den 23 December 
1917, slager, wónende te Beesel, provincie 
Limburg; 

11°. Willem Rehnsch, geboren te Groningen 
(Groningen) den 17 September 1918, sergeant, 
wonende te 's-Grauenhage, provincie Zuid
ho/land; 

12°. Arnold Gerard Schmitz, geboren te 
Venlo (Limburg) den 6 October 1896, papier
bewerker, wonende te Venlo, provincie Lim
burg; 

13°. Bernard Heinrich Tieck, geboren te 
Gross Fullen (Duitschland) den 22 Augustus 
1878, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela, 
provincie Groningen; 

14°. August Friedrich J oseph Wolf, gebo
ren te Venlo (Limburg) den 2 Juni 1898, café
houder, wonende te Venlo, provincie Limburg. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten 

Juni 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

( Uitgeg. 16 Juli 1947.) 

S. H 201 

27 Juni 1947. WET; houdende naturalisatie 
van Berta Antonie Ida Böddicker en 19 
anderen. 

Bijl. Hand. II 46/47, 418; 
Hand. II 46/47, bladz. 1477-1478; 
Bijl. Hand. I 46/47, 418 ; 
Hand. I 46/ 47, bladz. 795. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Berta Antonie Ida Böddicker en 19 anderen, 
die aan Ons een verzoek daartoe hebben 
gedaan, met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
No. 268) op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 15 December 1938 (Staatsblad No. 
204); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Berta Antonie Ida Böddic!<er, geboren 
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te Hamborn, Duisburg (Duits=hland) den 2 
April 1912, zonder beroep, wonende te Maas
bommel, gemeente Appeltern, provincie Gel
derland; 

20. Pieter Jan Boeynaems, geboren te 
Niel (België} den 9 October 1895, plaatwer
ker, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
hol/and; 

30. Thérèse Berthe Madeleine Bonnin, 
geboren te Ham (Frankrijk) den 19 October 
1898, kloosterzuster-onderwijzeres, wonende 
te Sittard, provincie Limburg; 

40. John Daniskas, geboren te Rotterdam 
Zuidholland) den 1 Mei 1907, muziekleeraar, 

wonende te Rotterdam, provincie Zuidhol/and; 
50. Arie Gioachino Deana, geboren te 

H engelo (Overijssel) den 17 December 1913, 
kantoorbediende, wonende te Utrecht, pro
vincie Utrecht; 

6°. Pauline Ottilie Mathilde Eger, geboren 
te Amsterdam (Noordho/land) den 4 October 
1899, werkzaam bij den distributiedienst, 
wonende te Zeist, provincie Utrecht ; 

70. Heinz Karl Ernst Friedrich Freygang, 
geboren te Schleswig (Duitschland) den 29 
September 1904, directeur van een talen
instituut, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht; 

8°. Joseph Oligschläger, geboren te Kerk
rade (Limburg) den 29 September 1906, mijn
werker, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg; 

90. Joseph Paffen, geboren te Kerkrade 
(Limburg) den 22 October 1904, mijnwerker, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg; 

roo. Christina Terhaag, geboren te Venlo 
(Limburg) den 17 Maart 1895, modiste, wo
nende te Venlo, provincie Limburg; 

11°. Maria Anna Katharina Terhaag, 
geboren te Hinsbeck (Duitschland) den 17 
April 1881, modiste, wonende te Venlo, pro
vincie Limburg; 

12°. Ernestus Carolus Wohlfahrt, geboren 
te Antwerpen (België) den I2 Januari 1888, 
caféhouder, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

2. Met afwijking, voor zooveel noodig, 
van het tweede en van het vierde lid, aanhef 
en onder 2°. en 3°., der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad No. 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. W erner Julius Walter Gustau Gold
schmidt, geboren te Charlottenburg (Duitsch
land) den r r Mei 1913, advocaat en procu
reur, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
hol/and; 

2°. Paul Guggenheim, geboren te Frank
fort aan den Main (Duitschland) den 18 April 
1910, koopman, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordho/land; 

3°. Pascasius Hubertus Janssen, geboren 
te Maastricht (Limburg) den 9 Maart 1888, 
koordirigent, wonende te Gouda, provincie 
Z ui dholland; 

4°. Jozef Ursic, geboren te Kerkrade (Lim
burg) den 18 September 1915, kok, wonende 
te Kerkrade, provincie Limburg; 

5°. Edmond Vanh11fte, geboren te Sas uan 
Gent (Zeeland) den 2 April 1894, fabrieksar
beider, wonende te Sluiskil, gemeente Ter
neuzen, provincie Zeeland; 
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6°. Simon Visser, geboren te Greetsiel 
(Duitschland) den 11 Mei 1913, district sver
t egenwoordiger van het Ministerie van Land
bouw, Visscherij en Voedselvoorziening, 
wonende te Groningen, provincie Groningen; 

7°. Anton Wehren , geboren te Aken 
(Duitschland) den II September 1887, zonder 
beroep, wonende te Zutphen, provincie Gel
derland; 

8°. Hermann Wolters, geboren te Mün
chen-Gladbach Land, Gladbach-Waldhausen 
(Duitschland) den 13 Augustus 19ro, militair, 
wonende te Utrecht, provincie Utrecht. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten 

Juni 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. u. Justitie, J. H . VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 16 Juli 1947.) 

S."H 202 
27 Juni 1947. WET, houdende naturali

satie van Oskar Gerard Karel Angermil
le en 20 anderen. 

Bijl. Hand. II 46/47, 381. 
Hand. II 46/47, bladz. 1471. 
Bijl. Hand. I 46/47, 381; 
Hand. I 46/47, bladz. 795. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Os-
kar Gerard Karel Angermil/e en 20 anderen, 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, onder overlegging - wat betreft de in 
de artikelen 2 en 3 genoemden voor zooveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad no. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van IS December 1938 (Staatsblad 
no. 204); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State,enz. 
Art. t. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
10. Oskar Gerard Karel Angermille, gebo

ren te Antwerpen (België) den 14 J uni 1903, 
reiziger en correspondent, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidholland; 

2°. Maria Elisabeth Couens, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 18 November 
1875, zonder beroep, weduwe van Fredrik uan 
Campen, wonende te Heemstede, provincie 
Noordholland; 

3°. Helena Elise Kasten, geboren te Aalten 
(Gelderland) den 8 April 1904, wijkverpleeg
ster, wonende te Doetinchem, provincie Gel
derland; 

4°. Henriëtte :Jacoba Ketjen, geboren te 
Doesburg (Gelderland) den 28 April 1899, zon 
der beroep, weduwe van Paul Robert Gustau 
Gloge, wonende te Lausanne (Zwitserland); 

5°. Marinus Lantau, geboren te Amster
dam (Noordhol/and) den I J anuari 1920, radio
telegrafist bij de Koninklijke Luchtvaart 
Maatschappij, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

6°. Franziska Martin, geboren te Brücke
nau (Duitschland) den 5 Augustus 1907, 
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dienstbode, wonende te Haarlemmermeer, 
provincie Noordholland; 

70. Gezina Elizabeth Maria van der Wiel, 
geboren te 's-Gravenhage (Zuidhol/and) den 
16 Februari 1901, zonder beroep, weduwe van 
Johann Heinrich B ernhard Wieche, wonende 
te Utrecht, provincie Utrecht. 

2. Met afwijking, voorzooveel noodig, van 
het bepaalde bij artikel 3, tweede en vierde 
lid, aanhef en onder 2°. en 3°. der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad no. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 Decem
ber 1938 (Staatsblad no. 204), wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan: 

10. Alouisius de Bouvré, geboren te Koe
wacht (Zeeland) den 6 September 1897, land
arbeider, wonende te Koewacht , provincie 
Zeeland; 

20. Willi Maria Brüggemann, geboren te 
Essen (Duitschland) den 14 Februari I9II, 
handelsagent, wonende te Arnhem, provincie 
Gelderland; 

30. Hermann Heinrich Kolmer, geboren te 
Emmen (Drenthe) den 12 September 1907, 
arbeider, wonende te Klazienaveen, gemeente 
Emmen, provincie Drenthe; 

40. Ernst Arnold Rosenfe/d, geboren te 
Berlijn (Duitschland) den 14 April 1923, sol
daat, verblijvende in Nederlandsch-lndië; 

50. Hubert Routheut, geboren te K erkrade 
(Limburg) den 6 Februari 1920, militair, ver
blijvende in Nederlandsch-Jndië; 

60. Joseph Routheut, geboren te Eilendor/ 
(Duitschland) den 23 December 1912, sergeant 
bij een grenswachtcompagnie, wonende te 
Kerkrade, provincie Limburg; 
70. Günter Ewald Friedrich Seckel, geboren 
te Frank/ort aan den Main (Duitschland) den 
4 April 1917, sergeant bij de Koninklijke Ma
rine, wonende te Bilthoven, gemeente de Bilt, 
provincie Utrecht; 

8°. Wouter Johannes Skularikis, geboren 
te R otterdam (Zuidholland) den 23 Januari 
1910, kraandrijver, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidhol/and; 

90. Frederik Frans Jan Tay/or, geboren 
te Amsterdam (Noordholland) den 27 Februari 
1914, soldaat bij de Koninklijke Landmacht, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

100. Alphonsus Vanhyfte, geboren te Sas 
van Gent (Zeeland) den 6 April 1896, fabrieks
arbeider, wonende te Terneuzen, provincie 
Zeeland; 

110. A rie Jacobus Vogelaar, geboren te 
Sassenheim (Zuidholland) den 15 October 
1908, chauffeur-monteur, wonende te Parijs 
(Frankrijk); 

12°. Rolf Helmut Wartensleben, geboren te 
Mannheim (Duitschland) den 5 Augustus 1916 
koopman, wonende te 's-Gravenhage, provin
cie Zuidholland; 

130. Louis Antonius Waumans, geboren 
te Koewacht (Zeeland) d en II Juni 1895, vlas
ser, wonende te Koewacht, provincie Zeeland. 

3. ·Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad no. 268), op het Nede;":lander~~~ap 
en het ingezetenschap, laatstehJk gew1Jz1gd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
no. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van 
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Nederlander verleend aan Hendricus Bern
hard Wieche, geboren te Rotterdam (Zuidhol
/and) den 18 Februari 1922, zonder beroep, 
wonende te Utrecht, provincie Utrecht. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten 

Juni 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN . 

(Uitgeg. 16 Juli 1947.) 

s. H 203 
27 Juni 1947. WET, houdende naturalisatie 

van R oberl Karl Angermann en 22 
anderen. 

Bijl. Hand. Il A6f47, 417; 
Hand. Il 46/47, bladz. 1477-1478; 
Bijl. Hand. I 46/47, 417; 
Hand. I 46/47, bladz. 795. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Ro
bert K arl Angermann en 22 anderen, die aan 
Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in de artikelen 
2 en 3 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad No. 
268) op het Nederlanderschap en het ingeze
tenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van· 
15 December 1938 (Staatsblad No. 204); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
10. Robert Karl Angermann, geboren te 

Weenen (Oostenrijk) den 21 April 1908, tech
nisch ambtenaar bij de Koninklijke Neder
landsche Hoogovens en Staalfabrieken, wo
nende te Velsen, provincie Noordhol/and; 

20. Peter Josef Beduwé, geboren te Dülken 
(Duitschland) den 7 Februari 1896, arts, wo
nende te Vught, provincie Noordbrabant; 

30. Heinrich Bel/aerts, geboren te Essen
Borbeck, Essen (Duitschland) den 12 Decem
ber 1917, mijnwerker, wonende te Brunssum, 
provincie Limburg; 

4°. Elisabeth Luise Berndsen, geboren t e 
Emmerik (Duitschland) den 28 September 
1895, dienstbode, wonende te Overveen, ge
meente Bloemendaal, provincie Noordhol/and; 

5°. Alfred Cronheim, geboren te Berlijn 
(Duitschland) den 18 Maart 1896, koopman, 
wonende te Voorburg, provincie Zuidhol/and; 

6°. Felix Josef Richard Englisch, geboren 
te Bres/au (Duitschland) den 6 Mei 1898, kleer
maker, wonend!! t" A msterdam, provincie 
N oordholland; 

7°. Maria Clara Frohwerk, geboren te 
Barmen (Duitschland) den 6 April 1890, huis
houdster, wonend!! te Rotterdam, provincie 
Zuidhol/and; • 

80. L ajos Horváth, geboren te Boedapest 
(Hongarije) den 23 April 1912, kapper, wonen
de te Castricum, provincie Noordhol/and; 

9°. Wendeline Johanna Maria Henriette 
Jansen, geboren te Kleef (Duitschland) den 
26 Juli 1874, pensionhoudster, wonende te 
Nijmegen, provincie Gelderlànd; 
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10°. Wilhelm Johan Jansen, geboren te 
Kaldenkirchen (Duitschland) den 27 Maart 
1900, fabrieksarbeider, wonende te Venlo, 
provincie Limburg; 

u 0. Johann Jaskulak, geboren te Giesen
berg-Sodingen, Castrop (Duitschland) den 19 
December 1899, ovenbouwer, wonende te 
Kedichem, provincie Zuidho/land; 

12°. Arnold Johann Kastein, geboren te 
Suderwick, Bocholt (Duitschland) den 21 Fe
bruari 1889, landbouwer, wonende te Dinx
perlo, provincie Gelderland; 

13°. Anna Margherita Maria Lanc, gebo
ren te Zara (Zuid-Slavië) den 25 September 
1899, kloosterzuster, wonende te Bergen op 
Zoom, provincie Noordbrabant; 

14°. Catharina Elisabeth Lohmann, gebo
ren te Altharen (Duitschland) den 21 Septem
ber 1897, huishoudster, wonende te Assen, 
provincie Drenthe; 

15°. Georg Wilhelm Paulsch, geboren te 
Deutsch-Sagar (Duitschland) den I Augustus 
1898, uurwerkmaker, wonende te Amers foort, 
provincie Utrecht; 

16°. Petronella Adolphine Jeanne Prins, 
geborert te Tebing Tinggi (Nederlandsch Indië) 
den 29 Maart 1899, zonder beroep, weduwe 
van Svend Erik Asmussen, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidho/land; 

17°. Wilhelmina Gerarda Ruijg, geboren 
te Amsterdam (Noordho/land) den 18 Maart 
1873, zonder beroep, weduwe van Paul Cle
mens Heger, wonende te Amsterdam, provin
cie Noordholland; 

18°. Joseph Theodor Ernst Wilhelm 
Strauss, geboren te Berlijn (Duitschland) den 
15 October 1904, bedrijfs-economisch advi
seur, wonende te Zaandam, provincie Noord
ho/land; 

19°. Paul Sigmund Wertheimer, geboren 
te Neurenberg (Duitschland) den 6 Januari 
1902, koopman, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidho/land. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad No. 268) op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 15 December 1938 (Staatsblad No. 
204), wordt bij deze de hoedanigheid van Ne
derlander verleend aan Maria Katharina 
Eli,abeth Delahaye, geboren te Kerkrade {Lim
burg) den 14 April 19II, zonder beroep, wedu
we van Edmund Konieczny, wonende te H eer
len, provincie Limburg. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
No. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan : 

1°. Johan Arnold Kastein, geboren te Aal
ten (Gelderland) den 3 Febrnari 1921, land
bouwer, wonende te Dinxperlo, provincie 
Gelderland; 

20. Erik Asmussen, geboren te Koeta
Radja (Nederlandsch-Indië) den I Februari 
1924, Cadet Koninklijke Landmacht, wonen
de te 's-Gravenhage, provincie Zuidho/land; 

3°. Antonia Catharina Jaskulak, geboren 
te Kedichem (Zuidho/land) den 21 Februari 
1926, naaister, wonende te K edichem, pro
vincie Zuidho/land. 

, 
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4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten 

Juni 1947. 
WILHEL MINA. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN

(Uitgeg. II Juli 1947.) 

, 
S. H 204 

27 Juni 1947. WET, houdende naturalisatie 
van Etel Alexovits en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 46/47, 395; 
Hand. II 46/47, bladz. 1477-1478; 
Bijl. Hand. I 46/47, 395; 
Hand. I 46/47, bladz. 795. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Etel 
Alexovits en 19 anderen, die aan Ons een ver
zoek daartoe hebben gedaan, met overlegging 
- wat betreft de in artikel 2 genoemden voor 
zooveel doenlijk - van de bewijsstukken, 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad no. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij
zigd bij de wet van 15 December 1938 (Staats
blad no. 204); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1°. Etel Alexovits, geboren te Eperjus 

(Hongarije) thans Presov (Ts1echos/owakije) 
den 29 April 1909, verpleegster, wonende te 
Ntimegen, provincie Gelderland; 

2°. Julianna 13ikfalvi, geboren te Pesterz
sébet (Hongarije) den 5 Maart 19II, typiste, 
wonende te Apeldoorn, provincie Gelderland; 

3°. Gerhard Flint, geboren te Lahn, Werlte 
(Duitschland) den 31 Mei 1896, manufactu
rier, wonende te Warmond, provincie Zuid-
ho/land; , 

4°. H enrik Theodor Gösta Kaspersen, 
geboren te Rotterdam (Zuidho/land) den 25 
September 1917, assistent-accountant, wo
nende te R otterdam, provincie Zuidho/land; 

5°. Leonhard Balthasar Klüppel, geboren 
te Aken (Duitschland) den 1 Juni 1915, kan
toorbediende, wonende te Bergen, provincie 
Noordho/land; 

6°. Amalie Penzkofer, geboren te Falken
stein (Duitschland) den 24 April 1893, assis
tente, wonende te 1s-Grauenhage, provincie 

. Zuidhol/and; 
1° . Zoltán S zékellJ, geboren te K oes (Hon

garije) den 8 December 1903, concert -meester, 
wonende te Bloemendaal, provincie Noord
ho/land ; 

8°. Margaretha Catharina van der Zee, 
geboren te Leeuwarden (Friesland) den 21 
October 1897, weduwe va n Wilhelm Balg, 
pensionhoudster, wonende te Brunssum, 
provincie Limburg. 

2. Met afwijking, voor zooveel noodig, 
van het bepaalde bij artikel 3, tweede en 
vierde lid, aanhef en onder 2°. en 3°. der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad no. 268}, 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schaP,, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
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15 December 1938 (Staatsblad no. 204), wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan: 

10. Pieter Joseph Baron, geboren te Hoens
broek (Limburg) den 17 November 1914, bank
werker, wonende te Hoensbroek, provincie 
Limburg; 

2°. Johann Bernard Dahlkamp, geboren te 
Dortmund (Duitschland) den 30 Mei 1884, 
chef-monteur bij een ovenbouwmaatschappij, 
wonende te Heemstede, provincie Noordhol
and; 

3°. Theodorus Wilhelmus Eusterbrock, 
geboren te Stadt Almelo, thans gemeente Al
melo (Overijssel) den 17 Januari 1895, contro
leur bij de Nederlandsche Spoorwegen, wo
nende te Arnhem, provincie Gelderland; 

4°. Frans Grünfeld, geboren te Beuthen 
(Duitschland) den I Januari 1923, korporaal, 
verblijvende in Nederlandsch- Indië; 

5°. Jan Himmelreich, geboren te Amster
dam (Noordholland) den 22 Februari 1897, 
fabrieksarbeider, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordho/land; 

60. Leonard Jo~eph Maubach, geboren te 
Aken (Duitschland) den 8 Augustus 18661 
zonder beroep, wonende te Vaals, provincie 
Limburg; 

7°. Adrianus Cornelis Peeters, geboren te, 
Roosendaal en Nispen (Noordbrabant) den 
3 September 1896, winkelier en melkslijter, 
wonende -te Roosendaal, provincie Noord
brabant; 

8°. Willem Jozef Plum, gáioren te Kerk
rade (Limburg} den 22 September 1918, brood
venter, wonende te Kerkrade, provincie Lim
burg; 

9°. Friedrich Wilhelm Reis?, geboren te 
Kamphausen, Jüchen (Duitschland) den S 
April 1889, los arbeider, wonende te Vlodrop, 
provincie Limburg; 

10°. Herbert Man/red Rothbarth, geboren 
te Frank/ort aan den Main (Duitschland) den 
20 Februari 1920, student, wonende te Bloe
mendaal, provincie Noordho!land; 

1 ro. Gerrit Dietrich Schever, geboren te 
Edam (Noordho/land) den S Augustus 1917, 
militair, verblijvende in Nederlandsch-Indië; 

120. Kurt Alfred Warschauer, geboren te 
Berlijn- Wilmersdorf (Duitschland) den 19 
Aoril 1922, militair, verblijvende in Neder
landsen-Indië; 

3. Deze wet treedt in werking met ingàng 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenha~e. den 27sten 

Juni 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(UitgP.g. 16 Juli 1947.) 

S. H 205 
27 Juni 1947. WET, houdende naturalisatie 

van Emile Jean Hubert Bertin en 21 
anderen. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 396; 
Hand. Il 46/47, bladz. 1477- 1478; 
Bijl. Hand. I 46/47, 396; 
Hand. I 46/47. blndz. 795-
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Wij WILHELM!NA, enz. doen tt> weten: 
Alzoo Wij in àverwegin~ genomen hebben, 

dil.t er aanleiding is tot natura!isatiP. van Emi
l~ Jean Hubert Berti'"I en 2 · anderen. die aan 
On~, een veszoelr daarto'! hebben gedaan, met 
overlegging- wat betreft de in de artt. 2 en 
3 genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van IS 
December 1938 (Staatsblad No. 204); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Emile Jean Hubert Bertin, geboren te 

Maastricht (Limburg) den 3 November 1903, 
procuratiehouder, wonende te Maastricht, 
provincie Limburg; 

2°. Jacoba de Bruijn, geboren te Loenen 
(Utrecht) den II Juli 1880, zonder beroep, 
gescheiden echtgenoote van Arthur Timm, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
hol/and; 

3°. Antonio Baldassare Giorgi, geboren te 
Rotterdam (Zuidhol/and) den S Juli 1905, ar
chiefbediende, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidhol/and; 

4°. Aletta Frederika Harsveldt, geboren te 
Maastricht (Limburg) den 28 December 1877, 
zonder beroep, gescheiden echtgenoote van 
Gustav Heinemann, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidhol/and; 

5°. Albert Philip Hirsch, geboren te 
's-Hertogenbosch (Noordbrabant) den 20 Juni 
1912, bedrijfsleider, wonende te Rijswijk, pro
vincie Zuidholland; 

60. Ernö Mann, geboren te Boedapest 
(Hongarije) den 9 Augustus 1898, electrotech
nicus en beëedigd vertaler, wonende te Eind
hoven, provincie Noordbrabant. 

2. Met afwijking, voor zooveel noodig, 
van het bepaalde bij artikel 3, tweede en vier
de lid, aanhef en onder 20. en 3°., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad No. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 Decem
ber 1938 (Staatsblad No. 204), wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan: 

1° . Jan Jozef Fuchs, geboren te Kerkrade 
(Limburg) den 13 Februari 1914, stoffeerder, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg; 

2°. Franéiscus Goossens, geboren te Nij
megen (Gelderland) den 31 Juli 1898, fabrieks
arbeider, wonende te Nijmegen, provincie 
Gelderland; 

3°. Hermann Heinrich Alfred Hankamp, 
genaamd Hüerkamp, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 14,December 1902, fabri
kant, wonende te Enschede, provincie Over
ijssel; 

4°. Christiaan Oscar Jensen, geboren te 
's-Gravenhage (Zuidholland) den 8 September 
1894, winkelier, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

5°. Theodor Kauffeld, geboren te Gerres
heim (Duitschland) den 17 Juni 1884, zonder 
beroep, wonende te Vlaardingen, provincie 
Zuidho/land; 

6°. Jacob Kromeich, geboren te Dordrecht 
(Zuidholland) den 13 Juli 1896, slotenmaker, 
wonende te Dordrecht, provincie Zuidhol/and; 
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7°. Joseph Jean Lausberg, geboren te 
Watermael-Boitsfort (België) den 22 Novem
ber 1899, kleermaker, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland; 

8°. Johann Casper Albert Merse, geboren te 
Bredo (Noordbrabant) den 2 October 1894, 
electro-monteur, wonende te Zwolle, provin
cie Overijssel; 

90. Johannes Nueman, geboren te Har
derwijk (Gelderland) den 13 April 1896, arbei
der, wonende te Leerdam, provincie Zuid
holland; 

100. T IJoma Petrescu, geboren te Boeka
rest (Roemenië) den 25 Februari 1890, ma
troos, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

110. Gerhard R ötgers, geboren te Ambt
Almelo, thans gemeente Almelo ( Overijssel) 
den 5 Februari 1909, uitvoerder bij de Neder
landsche Heide Maatschappij, wonende te 
Almelo, provincie Overijssel; 

120. Emanuel Franciscus Schelstraete, ge
boren te Terneuzen (Zeeland) den 8 Juni 1898, 
landbouwersknecht, wonende te Westdorpe, 
provincie Zeeland; 

130, Ernst Wilhelm Gustav Seutter, gebo
ren te Amsterdam (Noordholland) den 15 April 
1895, teekenaar, wonende te Amsterdam, p ro
vincie Noordholland; 

140, Johann Anton V;/kers, geboren te 
Frensdorf, Nordhorn (Duitschland) den 3 No
vember 1908, grondwerker, wonende te Alme
lo, provincie Overijssel. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingeze tenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
No. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. Thomas Petrescu, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) den I Maart 1921, bankwerker, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

20. Liema Sidonia Emerentia Schelstraete, 
geboren te Terneuzen (Zeeland) den 23 Mei 
1925, zonder beroep, wonende te Westdorpe, 
provincie Zeeland. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten 

Juni 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Justitie, J . H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 16 Juli 1947.) 

S. H 206 
27 Juni 1947. WET, houdende n adere voor

zieningen met betrekking tot de bijzon
dere rechtspleging. 

Bijl. Hand. II 46/47, 372; 
Hand. II 46/47, bladz. 1244-1270, 1277-

1297, 1333- 1351; 
Bijl. Hand. I 46/47, 372; 
Hand. I 46/47, bladz. 795-801. 
Wij W ILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is nadere voorzieningen 
te treffen met betrekking tot de bijzondere 
rechtspleging; 

256 

Zoo is het, dat W ij, den Raad van State, 
enz. 

Art. I. In het Besluit Buitengewoon 
Strafrecht worden de volgende wijzigingen 
gebracht. 

1. In artikel I wordt in den aanhef tus
schen de woorden "den huidigen oorlog" en 
.,begaan" ingevoegd: .,vóór 15 Mei 1945". 

Onder 1°. wordt in plaats van "179, 205, 
278, 363 en 365" gelezen: .,205 en 278". 

Onder 2°. wordt na "172," ingevoegd : 
,.179," en na "284, eerste lid, onder 1°.," 
ingevoegd: .,285," terwijl in plaats van "en 
300-304" wordt gelezen: .,300-304, 363 
en 365". 

2. In artikel 4, eerste lid, onder 1°., wordt 
in plaats van "een der artikelen 179, 278 
en 365" gelezen: .,artikel 278". 

3. Aan artikel 7 wordt een tweede en 
derde lid toegevoegd, luidende: 

"2. De rijkswerkinrichtingen, waarin in 
geval van toepasing van het eerste lid de 
vrijheidsstraf wordt ondergaan, worden aan
gewezen door Onzen Minister van Justitie. 

3. De bijzondere wettelijke voorschrif
ten betreffende de behandeling van verpleeg
d en in de rijkswerkinrichtingen zijn van toe
passing, voor zoover Onze Minister van 
Justitie niet anders bepaalt." 

Het tot dusverre eenig lid wordt eerste lid. 
4. Na artikel 7 worden twee artikelen 

ingevoegd, luidende: 
"Art. 7a. In afwijking in zooverre van 

het bepaalde in artikel 23, vijfde en zesde 
lid, van het Wetboek van Strafrecht is de 
duur der vervangende hechtenis ten hoogste 
een jaar en in de gevallen, bedoeld in het 
zesde lid, ten hoogste een jaar en vier maan
den. 

Art. 7b, Voor de toepassing van artikel 
27 van het Wetboek van Strafrecht wordt 
de bewaring, gelast of verlengd ingevolge 
het Besluit politieke delinquenten 1945, ge
lijkgesteld met voorloopige hechtenis." 

5. Aan artikel 8 worden twee leden toe
gevoegd, luidende: 

"2. Onder het bek!eeden van ambten of 
van bepaalde ambten, als bedoeld in artikel 
28, eerste lid, onder 1° van het Wetboek 
van Strafrecht, is voor de toepassing van 
dit besluit niet begrepen het verrichten van 
werkzaamheden krachtens indienstneming op 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
door of vanwege het Rijk of eenig openbaar 
lichaam. 

3, Zoodanige indienstneming op arbeids
overeenkomst naar burgerlijk recht ge
schiedt alleen in ondergeschikte en niet ver
antwoordelijke functies.". 

Het tot dusverre tweede lid wordt vierde 
lid, met dien verstande, dat in plaats van 
"In al deze gevallen" wordt gelezen: .,In 
alle gevallen, bedoeld in het eerste lid,". 

6. Na artikel 9 wordt een artikel inge
voegd, luidende: 

"Art. 9a. I. Onverminderd het bepaalde 
in artikel 33 van het Wetboek van Straf
recht kunnen ook worden verbeurd ver
klaard bepaalde zaken, den veroordeelde 
toebehoorende, waarvan aannemelijk is dat 
zij met misbruik van de bijzondere omstan
digheden zijn verkregen of behouden. 

2. Indien de zaken den veroordeelde niet 
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of niet meer toebehooren, kan gelijke ver
beurdverklaring worden uitgesproken, voor 
zoover dit met eerbiediging van de rechten 
van derden t e goeder trouw mogelijk is." 

7. Artikel 11, eerste lid, onder 5°., ver
valt. 

Aan dit artikel wordt een derde lid toe-
.gevoegd, luidende: · 

,.3 . Naast of in plaats van andere straf
fen kan de rechter geldboete opleggen. Het 
maximum der op te leggen geldboete be
draagt honderd duizend gulden. Indien de 
rechter beslist, dat de schuldige zich met 
misbruik van de bijzondere omstandigheden 
heeft verrijkt, kan dit bedrag worden ver
hoogd tot het drievoud van het door den 
rechter geschatte bedrag der verrijking." 

8. Aan artikel 15 wordt een vierde lid 
-toegevoegd, luidende: · 

"4. Hij, aan wien bij uitspraak van een 
"Tribunaal, waarop het fiat executie is ver
leend, een bijzondere maatregel, als bedoeld 
in artikel 1 van het Tribunaalbesluit, is op
gelegd, kan ter zake van een misdrijf, waar
op de bepalingen van dit besluit van toe
passing zijn, behoudens het bepaalde in ar
tikel 12 van het Wetboek van Strafvorde
ring, niet worden vervolgd dan met mach
tiging van Onzen Minister van Jm.titie." 

9. Na artikel 15 wordt een artikel inge
voegd, luidende: 

"Art. 15a. Het bepaalde in artikel 75 van 
het Wetboek van Strafrecht blijft buiten 
toepassing ten aanzien van de uitvoering 
van de straf van geldboete en verbeurdver
klaring." 

1 O. In het vierde lid van artikel 26 wor
den tusschen de woorden "den dood" en 
"tengevolge heeft gehad." ingevoegd de 
-woorden: .,of de vergissing waaruit redelij
kerwijze de dood is af te leiden." . 

Art. Il. In het Besluit op de Bijzondere 
Gerechtshoven worden de volgende wijzi 
gingen gebracht. 

1. In artikel 5, eerste lid, onder 4°., worden 
tusschen de woorden "bij gebreke ook van 
een advocaat-fiscaal," en "door een door 
den president aan te wijzen rechtsgeleerden 
raadsheer" ingevoegd de woorden: ,.door 
een waarnemend advocaat-fiscaal of". 

2. In artikel 5, eerste lid, onder 5°., wor
den tusschen de woorden "bij gebreke van 
een substituut-griffier," en "door een be
ëedigden klerk ter griffie," ingevoegd de 
woorden: ,.door een waarnemend griffier of". 

3. Artikel S, tweede lid, wordt gelezen 
als volgt: 

"Als waarnemend proccureur-fiscaal kan 
door Ons worden aangewezen een procureur
of advocaat-fiscaal bij een ander Bijzonder 
Gerechtshof, als waarnemend ~dvocaat-fis
caal een substituut-officier van justitie of een 
officier-fiscaal, mits deze den graad of hoe
danigheid heeft verkregen als bedoeld in 
artikel 4, tweede lid." 

4. Aan artikel 5, derde lid, wordt een 
eerste zin toegevoegd, luidende: 

"Als waarnemend griffier kan door Ons 
een substituut- of waarnemend griffier bij 
een arrondissements-rechtbank worden aan
gewezen.'' 

5. Artikel 10 wordt gelezen als volgt : 
"De Bijzondere Gerechtshoven vonnissen 
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met twee rechtsgeleerde leden en één mili
tair lid." 

6. Aan artikel Is worden toegevoegd een 
tweede en derde lid: 

,.2. Wij behouden Ons voor bij den Bij
zonderen Raad van Cassatie een of meer 
bijzondere kamers in te stellen, bestaande 
uit drie leden, waaronder één militair lid. 

3. De rechtsmacht der bijzondere kamers 
wordt geregeld bij het Besluit Buitenge
wone Rechtspleging." 

7. Artikel 16, eerste lid, wordt gelezen 
als volgt : 

"I. De Bijzondere Raad van Cassatie 
vernietigt de sententiën der Bijzondere Ge
rechtshoven op de gronden, genoemd in ar
tikel 99, eerste lid, der Wet op de Rechter
lijke Organisatie en het Beleid der Justitie, 
met dien verstande, dat: 

1°. met verkeerde toepassing der wet 
t en deze wordt gelijkgesteld de oplegging van 
een straf of maatregel, welke niet geacht 
kan worden te beantwoorden aan den ernst 
van het misdrijf, de omstandigheden, waar
onder het is begaan, of den persoon of de 
persoonlijke omstandigheden van den ver
oordeelde; 

' 2°. verzuim der vormen, op straffe van 
nietigheid voorgeschreven, geen grond tot 
vernietiging behoeft te geven, indien rede
lijkerwijze moet worden aangenomen, dat de 
verdachte door het verzuim in zijn belangen 
niet is geschaad." 

8. Aan artikel 16, tweede lid, wordt een 
zinsnede toegevoegd, luidende: 

", met dien verstande, dat de Bijzondere 
Raad van Cassatie, indien een sententie 
wordt vernietigd t er zake van verzuim in 
de vormen, die op straffe van nietigheid zijn 
voorgeschreven, de zaak ook kan verwijzen 
aan het Bijzondere Gerechtshof, dat de sen
tentie gewezen heeft." 

Art. 111. In het Besluit Buitengewone 
Rechtspleging worden de volgende wijzigin
gen gebracht. 

1. Aan artikel 3 wordt een eerste lid toe
gevoegd, lu idende: 

" I. Voor de toepassing van artikel 2 
van het Wetboek van Strafvordering wordt 
ondêr het rechtsgebied, binnen hetwelk de 
verdachte zich bevindt, mede verstaan het 
rechtsgebied, binnen hetwelk hij zich on
vrijwillig bevindt." 

Het tot dusverre· eenig lid wordt tweede 
lid. 

2. Aan artikel 5 wordt een derde lid toe
gevoegd, luidende : 

.,3. Het beklag wordt niet in behande
ling genomen vóór een nader door Ons te 
bepalen datum, tenzij het Bijzondere Ge
rechtshof van oordeel is, dat er dringende 
redenen zijn om het beklag aanstonds in 
behandeling te nemen." 

3. In artikel 7 wordt in plaats van "drie 
rechtsgeleerde en twee militaire leden, met 
dien verstande, dat van de militaire leden 
zooveel mogelijk één tot de zeemacht en één 
tot de landmacht zal behooren ;" gelezen: 
'!twee rechtsgeleerde leden en één militair 
hd;,,. 

4. Na artikel 31 worden twee artikelen 
ingevoegd, luidende: 

"Art. 3za. In afwijking van het bepaalde 

I7 
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in artikel 263 van het Wetboek van Straf
vordering moeten de getuigen en deskun
digen steeds ten minste vier dagen vóór de 
terechtzitting ten parkette worden opgege
ven en kan de procureur-fiscaal hun d ag
vaarding achterwege laten, zoolang niet ten 
genoegen van den procureur-fiscaal bij dezen 
een voldoend bedrag is gestort ter nadere 
verrekening met de aan hen uit te betalen 
vergoedingen. 

Art. 31b. In afwijking van het bepaalde 
in artikel 282 van het Wetboek van Straf
v ordering kan van het verhoor van een op 
de lijst voorkomenden getuige, die niet is 
verschenen, ook zonder toestemming van 
den procureur-fiscaal, onderscheidenlijk den 
verdachte worden afgezien, indien redelij
kerwijze moet worden aangenomen, dat hier
door de procureur-fiscaal niet in zijn vervol
ging of de verdachte niet in zijn verdediging 
wordt benadeeld." 

5. Na artikel 32 worden twee artikelen 
ingevoegd, luidende: 

"Art. 32a. In afwijking van het bepaalde 
in artikel 314, laatste lid, van het Wetboek 
van Strafvordering kan ook zonder toestem
ming van den verdachte het onderzoek aan
stonds worden voortgezet, indien redelijker
wijze moet worden aangenomen, dat de ver
dachte door onmiddellijke voortzetting van 
het onderzoek in verband met de wijziging 
der telastlegging in zijn verdediging niet 
wordt benadeeld. 

Art. 32b. In afwijking van het bepaalde 
in artikel 319, laatste lid, van het Wetboek 
van Strafvordering kunnen ook zonder toe
stemming van den verdachte bepaalde ge
t uigen, deskundigen en tolken worden aan
gewezen, wier tegenwoordigheid bij de na
dere behandeling niet meer wordt vereischt, 
indien redelijkerwijze moet worden aange
n omen, dat de verdachte hierdoor in zijn 
verdediging niet wordt benadeeld." 

6. Artikel 34a wordt gelezen als volgt : 
"I. Indien de zaak naar het oordeel van 

het Bijzondere Gerechtshof van eenvoudigen 
aard is, bepaaldelijk ook ten aanzien van 
het bewijs en de toepassing der wet, kan 
het Bijzondere Gerechtshof op het ingevolge 
artikel 345 van het Wetboek van Strafvor
dering bepaalde tijdstip in plaats van een 
uitspraak bij monde van den voorzitter of 
een der raden een mondelinge sententie wij
zen, tenzij vóór de sluiting van het onderzoek 
t er terechtzitting de procureur-fiscaal vor
dert of de verdachte verzoekt, dat een 
schriftelijke sententie zal worden gewezen. 

2. De mondelinge sententie wordt in 
het proces-verbaal der terechtzitting, waar
op de sententie wordt gewezen, aangetee
kend op de wijze, door Onzen Minister van 
Justitie te bepalen. 

3. Zoodra het proces-verbaal der terecht
zitting, waarin de sententie is aangeteekend, 
is geteekend, kunnen de verdachte en zijn 
raadsman daarvan en van het proces-ver
baal van het onderzoek kennis nemen. 

4. Artikel 381 van het Wetboek van 
Strafvordering is van overeenkomstige toe
passing.'' 

7. In artikel 35 worden tusschen de 
woo.rden "op de sententie" en "aanteekening 
gedaan", ingevoegd de woorden: ,.of, indien 
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een mondelinge sententie gewezen wordt, 
op het proces-verbaal der terechtzitting, 
waarin de sententie is aangeteekend,". 

8. Artikel 37 wordt gelezen als volgt: 
"Onverminderd de bevoegdheid van het 

openbaar ministerie om tegen de sententiën 
der Bijzondere Gerechtshoven, als uitspraak 
gewezen, overeenkomstig het Besluit op de 
Bijzondere Gerechtshoven, beroep in cassatie 
in te stellen, staat, in afwijking in zooverre 
van het bepaalde in artikel 427, eerste lid, 
van het Wetboek van Strafvordering, aan 
den verdachte zoodanig beroep alleen open: 

1°. indien bij de sententie de doodstraf 
of gevangenisstraf van meer dan zes jaren 
is opgelegd; 

2°. indien de sententie is gewezen na 
verwijzing der zaak door den Bijzonderen 
Raad van Cassatie; 

3°. in het geval bedoeld in a rtikel 434, 
derde lid, van het Wetboek van Strafvor
dering; 

4°. indien hem daartoe door het Bijzon
dere Gerechtshof, dat de sententie heeft ge
wezen, verlof is verleend." 

9. Na artikel 37 wordt een artikel inge
gevoegd, luidende: 

,.Art. 37a. I. In afwijking van het be
paalde in artikel 433, tweede lid, van het 
Wetboek van Strafvordering is de verdachte, 
door of namens wien beroep in cassatie is 
ingesteld, uitsluitend bevoegd binnen twee 
maanden na den dag, waarop het bero~p is 
ingesteld, een schriftuur, houdende zijn mid
delen van cassatie, bij den Bijzonderen Raad 
van Cassatie in te dienen. 

2. Artikel 439, tweede zin, van het Wet
boek van Strafvordering blijft buiten toe
passing." 

10. Aan artikel 38 wordt een vierde lid 
toegevoegd, luidende : 

,.4. Indien de Bijzondere Raad van Cas
satie een nader onderzoek naar de omstan
digheden, waaronder het misdrijf is begaan, 
of naar den persoon of de persoonlijke om
standigheden van den verdachte noodzake
lijk oordeelt, zijn de artikelen 316 en 317 
van het Wetboek van Strafvordering van 
overeenkomstige toepassing, met dien ver
stande, dat hetgeen daar ten aanzien van 
de rechtbank, den officier van justitie en 
den rechter-commissaris is bepaald, ten deze 
geldt voor den Bijzonderen Raad van Cas
satie, den procureur-generaal bij dien Raad 
en den raadsheer-commissaris bij het Bij
zondere Gerechtshof dat in eersten aanleg 
uitspraak heeft gedaan." 

11. Artikel 39a wordt gelezen als volgt: 
,.I. Het beroep in cassatie wordt behan

deld door een bijzondere kamer van den 
Bijzonderen 'Raad van Cassatie, indien, naar 
het aanvankelijk oordeel van den president, 
de zaak van eenvoudigen aard is. 

2. Indien de b ijzondere kamer oordeelt, 
dat de zaak door een gewone kamer van 
den Bijzonderen Raad van Cassatie moet 
worden behandeld, verwijst zij de zaak daar
heen.,, 

12. Na artikel 42 wordt een artikel in
gevoegd, luidende: 

"Art. 42a. r. Het verzoek tot herziening 
wordt behandeld door een bijzondere kamer 
van den Bijzonderen Raad van Cassatie. 
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indien naar het aanvankelijk oordeel van 
den president de zaak van eenvoudigen 
aard is. 

2. Indien de bijzondere kamer oordeelt, 
dat de zaak door een gewone kamer van 
den Bijzonderen Raad van Cassatie moet 
worden behandeld, verwijst zij de zaak 
daarheen." 

13. Na artikel 44 wordt een vijfde Hoofd
stuk ingevoegd, luidende: 

.. VIJFDE HOOFDSTUK. 
Vereenvoudigde Gerechtelijke Afdoening. 

Art. 44a. 1. Bij elk Bijzonder Gerechts
hof zijn één of meer raadsheeren belast met 
vereenvoudigde gerechtelijke afdoening van 
strafzaken. 

2. Zij worden uit de raadsheeren en 
raadsheeren-plaatsvervanger van het Bij
zondere Gerechtshof voor den tijd van één 
jaar door Onzen Minister van Justitie, op 
voordracht van den president, aangewezen. 

Art. 44b. Indien naar het aanvankelijk 
oordeel van den procureur-fiscaal in een zaak 
als hoofdstraf gevangenisstraf van ten hoog
ste zes jaren, hechtenis of geldboete dient 
te worden opgelegd en de zaak naar zijn 
aanvankelijk oordeel voor vereenvoudigde 
gerechtelijke afdoening in aanmerking komt, 
stelt hij de stukken, al dan niet vergezeld 
van een schriftelijke vordering tot opleg
ging van een bepaalde straf, te dien einde 
in handen van den raadsheer. 

Art. 44c. I. Indien de raadsheer oordeelt, 
dat de zaak niet voor vereenvoudigde ge
rechtelijke afdoening in aanmerking komt, 
geeft hij daarvan kennis aan den procureur
fiscaal onder wederoverlegging der stukken. 

2. De raadsheer is bevoegd last tot in
vrijheidstelling van den verdachte te geven 
op de gronden, genoemd in artikel 14 van 
het Besluit politieke delinquenten 1945, Ar
tikel 15, tweede lid, van dat besluit is van 
toepassing. . 

Art. 44d. I. Indien de raadsheer op grond 
van de stukken en het verhoor van den 
verdachte de overtuiging heeft bekomen , dat 
deze een misdrijf, waarop de bepalingen van 
het Besluit Buitengewoon Strafrecht van 
toepa~sing zijn, heeft begaan en strafbaar 
is kan hij den verdachte deswege straf op
leggen. De raadsheer is niet bevoegd tot 
oplegging van andere hoofdstraffen dan 
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren 
hechtenis en geldboete. 

2. Indien de raadsheer niet de overtui
ging heeft bekomen, dat de verdachte een 
bepaald feit, in de stukken vermeld, heeft 
begaan, kan hij hem ter zake van dat feit 
vrijspreken. 

3. Indien de raadsheer de overtuiging 
heeft bekomen, dat de verdachte een be
paald feit, in de stukken vermeld, heeft be
gaan, doch van oordeel is, dat dit niet is een 
misdrijf, waarop de bepalingen van het Be
sluit Buitengewoon Strafrecht van toe
passing zijn, of dat de verdachte deswege 
niet strafbaar is, kan hij hem ter zake van 
dat feit van alle rechtsvervolging ontslaan. 

4. De raadsheer geeft de beslissingen, in 
dit artikel bedoeld, bij schriftelijke beschik
king. 

Art. 44e. I. De raadsheer geeft de be-
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schikking niet alvorens den verdachte te 
hebben gehoord. Hij doet den verdachte, 
die in verzekerde bewaring is, voor zich ver
schijnen. Indien de verdachte in vrijheid is, 
beveelt hij diens dagvaarding; indien de ver
dachte niet op de dagvaarding verschijnt, 
doet hij hem andermaal dagvaarden; hij kan 
daarbij diens medebrenging bevelen of zoo
danig bevel later uitvaardigen. 

2. De president van het Bijzondere Ge
rechtshof voegt den verdachte, die geen 
raadsman heeft, uiterlijk den tienden dag 
vóór dien, waarop het verhoor zal plaats 
vinden, een raadsman toe. Van deze toevoe
ging benevens van den datum van het ver
hoor wordt onverwijld schriftelijk kennis 
gegeven aan den raadsman en aan den ver
dachte. 

3. De raadsheer stelt den verdachte en 
diens raadsman desverlangd in de gelegen
heid van de stukken kennis te nemen. 

4. De procureur-fiscaal en de raadsman 
van den verdachte zijn bevoegd het verhoor 
bij te wonen. In dat geval worden zij in de 
gelegenheid gesteld het woord te voeren. 

Art. 44/. 1. De beschikking behelst den 
naam van den raadsheer, den dag, waarop 
de beschikking is genomen, en voor zoover 
mogelijk naam en voornamen, leeftijd, · ge
boorteplaats, beroep en woon- of verblijf
plaats van den verdachte. 

2. De beschikking bevat voorts de be
slissing, op grond van a rtikel 44d genomen 
Ingeval van een beslissing als in het eerste 
Jid van dat artikel bedoeld, vermeldt de 
beschikking de opgelegde straf en het straf
baar feit volgens de wettelijke omschrijving, 
ter zake waarvan de straf is opgelegd, met 
vermelding omstreeks welken tijd en waar 
ter plaatse het is begaan. 

Art. 44g. I. De raadsheer doet de be
schikking met de stukken onverwijld toe
komen aan den procureur-fiscaal. 

2. De beschikking wordt aan den ver
dachte in persoon beteekend, tenzij zij is 
genomen en aan den verdachte in afschrift 
is uitgereikt aanstonds na het verhoor. In 
het laatste geval maakt de raadsheer van de 
uitreiking een acte op. Bij de uitreiking of 
beteekening wordt de verdachte opmerk
zaam gemaakt op de bevoegdheden, hem 
toegekend in de artikelen 44h en 44i. 

Art. 44h. I. De verdachte is bevoegd 
uiterlijk binnen drie weken na de dagteeke
ning van de beschikking, welke hem bij ge
legenheid van zijn verhoor is uitgereikt, of 
anders binnen drie weken na den datum, 
waarop de beschikking hem in persoon is 
beteekend, een verklaring van bezwaar af 
te leggen. De artikelen 449-452 van het 
Wetboek van Strafvordering zijn van over
eenkomstige toepassing. 

2. Gelijke bevoegdheid komt toe aan den 
procureur-fiscaal binnen twee weken na dag
teekening van de beschikking. 

Art. 44i. De procureur-fiscaal en de ver
dachte kunnen afstand doen van de bevoegd
heid om een verklaring van bezwaar af te 
leggen. Artikel 454 van het Wetboek van 
Strafvordering is van overeenkomstige toe
passing met dien verstande, dat de procu
reur-fiscaal en de verdachte ook aanstonds 
na de uitreiking van het afschrift van de 
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beschikking bij gelegenheid van het verhoor 
afstand kunnen doen van de bevoegdheid 
een verklaring van bezwaar af te leggen; 
in dat geval wordt de acte door den raads
heer opgemaakt. 

Art. 44j. I. Door een verklaring van be
zwaar vervalt de beschikking. 

2. De beschikking vervalt eveneens, in
dien zij niet binnen drie maanden na haar 
dagteekening in afschrift uitgereikt of be
teekend is kunnen worden. 

3. Wanneer de termijn, genoemd in ar
tikel 44h, is verstreken, zonder dat een ver
klaring van bezwaar is afgelegd of zooveel 
eerder als zoowel door den procureur-fiscaal 
als den verdachte afstand is gedaan van de 
bevoegdheid om een verklaring van bezwaar 
af te leggen, geldt de beschikking als een 
einduitspraak van het Bijzondere Gerechts
hof, waartegen geen gewoon rechtsmiddel 
openstaat." 

H et tot dusverre vijfde Hoofdstuk wordt 
zesde Hoofdstuk. 

Art. IV. In het Tribunaalbesluit worden 
de volgende wijzigingen gebracht. 

1. In artikel I wordt onder 3°. in plaats 
van "verbeurdverklaring van hun vermogen" 
gelezen: ,, verbeurdverklaring van een ge
d eelte van hun vermogen". 

2. Aan artikel 2 wordt toegevoegd een 
vierde lid: 

"4. Indien een persoon, aan wien de 
maatregel van interneering is opgelegd, zich 
rechtmatig in vrijheid bevindt, kan Onze 
Minister van Justitie bevelen, dat de inter
neering niet of niet verder ten uitvoer zal 
worden gelegd, indien de tenuitvoerlegging 
of verdere tenuitvoerlegging door bijzondere 
omstandigheden voor den betrokkene of het 
gezin waartoe hij behoort onnoodig hard 
zou zijn." 

3. Na artikel 3 worden de volgende arti
kelen ingevoegd: 

"Art. 3a. x. Ingeval van oplegging van 
d en bijzonderen maatregel van interneering 
kan het Tribunaal daarbij tevens het bevel 
geven, dat de interneering niet zal worden 
t en uitvoer gelegd, tenzij het later anders 
mocht gelasten op grond, dat degene, aan 
wien de bijzondere maatregel van internee
ring is opgelegd, gedurende een bij het bevel 
te stellen proeftijd zich niet als een goed 
Nederlander heeft gedragen, of een bijzon
dere voorwaarde, welke bij het bevel mocht 
zijn gesteld, niet heeft nageleefd. 

2. Ingeval van oplegging van den bij
zonderen maatregel van interneering kan het 
Tribunaal daarbij tevens het bevel, in het 
voorgaande lid bedoeld, geven ten aanzien 
van een bepaald gedeelte der interneering, 
indien in de uitspraak in overweging wordt 
gegeven het na den dag der uitspraak on
voorwaardelijk te ondergaan gedeelte der 
interneering te beperken tot een tijdsduur, 
zes maanden niet te boven gaande. 

Art. 3b. x. De proeftijd bedraagt ten 
hoogste drie jaren. Hij loopt niet gedurende 
den tijd , dat dengene, aan wien de bijzondere 
maatregel van interneering is opgelegd, rech
t ens zijn vrijheid is ontnomen. 

2. Nadat het fiat-executie is verleend, 
zendt de secretaris een gewaarmerkt afschrift 
van de uitspraak aan den procureur-fiscaal, 
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die deze onverwijld aan den schuldige doet 
beteekenen. 

3. De proeftijd gaat in zoodra de betee
kening is geschie,:I. 

Art. 3c. I. Bij het bevel, bedoeld in arti
kel 3a, kan het Tribunaal behalve de alge
meene voorwaarde, dat de schuldige zich als 
een goed Nederlander zal gedragen, één of 
meer van de navolgende bijzondere voor
waarden stellen: 

a. ondertoezichtstelling van den schuldige; 
b. verplichting zich te gedragen naar de 

aanwijzingen van aangewezen instellingen of 
personen; 

c. verbod om om te gaan met bepaalde 
personen; · 

d. verbod f;ot bepaalde vereemgmgen 
toe te treden of bepaalde vergaderingen bij 
te wonen; 

e. verplichting tot het verrichten ,van 
arbeid; 

/. verplichting tot het verrichten van 
bepaalden arbeid; 

g. aanwijzing van een bepaalde verblijf
plaats; 

h. verplichting zich op bepaalde tijd
stippen te melden; 

i. verplichting tot storting van een waar
borgsom tot een onbeperkt bedrag ter waar
borging van de naleving van andere bijzon
dere voorwaarden; 

j. verplichting binnen een te bepalen ter
mijn, korter dan de proeftijd, de door zijn 
handelen of nalaten in den zin van artikel 
I van dit besluit veroorzaakte schade geheel 
of tot een te bepalen gedeelte te vergoeden. 

2 . Het Tribunaal is bevoegd, tevens an
dere, het gedrag van den schuldige betref
fende, de godsdienstige en staatkundige vrij
heid niet beperkende bijzondere voorwaar
den te stellen, waaraan deze gedurende den 
proeftijd heeft te voldoen. 

Art. 3d. x. Met het toezicht op de na
leving der voorwaarden is belast de procu
reur-fiscaal bij het Bijzondere Gerechtshof, 
binhen welks ressort het arrondissement ge
legen is, voor hetwelk het Tribunaal, dat het 
bevel gegeven heeft, is ingesteld. 

2. Indien de voorwaarden niet worden 
nageleefd, geeft de procureur-fiscaal h~ervan 
kennis aan het Tribunaal, dat het in artikel 
3a bedoelde bevel gegeven heeft. 

Art. 3e. Het Tribunaal kan, hetzij ambts
halve, hetzij op verzoek van den schuldige, 
gedurende den proeftijd bij schriftelijke be
sliss ing in de gestelde bijzondere voorwaar
den wijziging brengen, deze voorwaarden op
heffen, alsnog bijzondere voorwaarden stel
len, of den proeftijd verlengen voor ten hoog
ste anderhalf jaar. 

Art. 3/. x. Het Tribunaal kan, indien de 
voorwaarden niet worden nageleefd, bij 
schriftelijke beslissing een of meer der vol
gende maatregelen treffen: 

a. last tot tenuitvoerlegging geven; 
b. alleen bij niet-naleving van bijzondere 

voorwaarden: een gestelde waarborgsom ge
heel of gedeeltelijk verbeurd verklaren. 

2 . De maatregelen, bedoeld in het voor
gaande lid, kunnen niet meer worden ge
troffen, wanneer sedert het einde van den 
proeftijd een termijn van drie maanden is 
verstreken. 
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A rt. 3g. 1. H et T ribunaal geeft de in de 
a rtikelen 3e en 3/ genoemde beslissingen niet 
dan nadat de schuldige in raadkamer is ge
hoord, althans behoorlijk is opgeroepen. H et 
Tribunaal kan de medebrenging van den 
schuldige bevelen. 

2. De schuldige kan zich bij dit verhoor 
door een raadsman doen bijstaan. 

3. In het geval bedoeld in artikel 3/ zijn 
de artikelen 37, eerste, tweede en derde lid, 
43, derde lid, en 51, vierde lid, van over-
eenkomstige toepassing. · 

4. De beslissing, waarbij last tot tenuit
voerlegging gegeven wordt, wordt in het 
openbaar uitgesproken. 

Art. 3h. De secretaris zendt een gewaar
merkt afschrift van de in artikel 3e en 3/ 
bedoelde beslissingen aan den procureur
fiscaal, die deze onverwijld aan den schul
dige doet beteekenen." 

4. Aan artikel 4, eerste lid, wordt een 
volzin toegevoegd, luidende: • 

"Artikel 8, tweede lid, van het Besluit 
Buitengewoon Strafrecht is van overeenkom
stige toepassing.". 

5. Artikel 6, eerste lid, wordt gelezen als 
volgt: 

,.Vatbaar voor verbeurdverklaring is: 
a. indien de schuldige ten tijde van de 

uitspraak in leven is: het drie vierde gedeelte 
van zijn vermogen op den dag der uitspraak, 
met dien verstande dat de goederen, bedoeld 
in artikel 447, onder 2°.-5°., en 448, eerste 
lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering, niet onder het verbeurd verklaar
de gedeelte mogen va11en; 

b. indien de schuldige vóór de uitspraak 
overleden is: het drie v ierde gedeelte van 
zijn nalatenschap." 

6. Artikel 9 , tweede lid , vervalt. 
7. Aan het slot van artikel 17, tweede 

Jid, verva11en de woorden .. ; in dat geval 
geschiedt de aangifte door den procureur
fiscaa!." 

8. Aan artikel 19 wordt een derde Jid 
toegevoegd, luidende: 

"3. In zaken, betrekking hebbende op 
personen of de nalatenschap van personen, 
die ter zake van een misdrijf, waarop de 
bepalingen van het Besluit Buitengewoon 
Strafrecht van toepassing zijn, onherroepe
lijk zijn veroordeeld, verleent de procureur
fiscaal geen fiatbehandeling dan met mach
tiging van Onzen Minister van Justitie." 

9. In artikel 33, tweede lid, wordt in 
plaats van "kennisgeving" gelezen: ,.ken
nisneming''. 

10. Artikel 35, eerste en tweede Jid, wordt 
gelezen: 

"r. Het Tribunaal en de commissaris zijn 
bevoegd door tusschenkomst van den pro
cureur-generaal bij het Gerechtshof of van 
den officier van justitie aan de politie en 
door tusschenkomst van den procureur-fis
caal bij het Bijzondere Gerechtshof aan de 
p olitieke recherche-afdeelingen een onder
zoek op te dragen en bevelen te geven. 

2. De procureur-generaal, de officier van 
justitie en de procureur-fiscaal vèrleenen aan 
het T ribunaal en den commissaris de noo
dige medewerking." 

ll. Artikel 37, vierde en vijfde lid, ver
valt . 
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12. De tweede volzin van het tweede 
Jid v a n artikel 45 vervalt . 

13. In artikel 55, tweede Jid, verva11en 
de woorden " of door een ander persoon." 

Artikel V. 
In het Besluit politieke delinquenten 1945 

worden de volgende wijzigingen gebracht. 
1. Artikel 1, eerste lid, wordt gelezen a ls 

volgt: 
,. 1. Met de opsporing van de strafbare fei

ten, waarop het Besluit Buitengewoon Straf
recht van toepassing is en van de gedragingen, 
genoemd in artikel 1 van het Tribunaalbe
sluit, zijn belast de ambtenaren, bedoeld in ar
tikel 141 van het Wetboek van Strafvorde
ring, a lsmede de daartoe door Onzen Minister 
van Justitie aan te wijzen ambtenaren van 
politie." 

2. Na artikel 6 wordt een artikel ingevoegd, 
luidende: 

,.Artikel óa. 
1 . De in artikel 1 bedoelde opsporingsamb

tenaren zijn bevoegd om personen, verdacht 
van een der in artikel 1 bedoelde feiten of ge
dragingen, aan te houden en hen naar een 
plaats van verhoor te geleiden. 

2. Zij mogen voor het verhoor niet langer 
dan vierentwintig uren worden opgehouden." 

3. Na artikel 13 worden twee artikelen in
gevoegd, luidende: 

,.Artikel 13a. 
Ten aanzien van de bevoegdheid van den 

raadsman betreffende het verkeer met den 
verdachte, die in bewaring is gesteld, is arti
kel 50 van het Wetboek van Strafvordering 
van overeenkomstige toepassing, met dien ver
stande, dat hetgeen daar t en aanzien van den 
rechtercommissaris, den officier van justitie en 
de rechtbank is bepaald, ten deze geldt voor 
den raadsheer-commissaris in het Bij7ondere 
Gerechtshof, den procureur-fiscaal bij dat H of 
en den raadsheer of raadsheer-plaatsvervan
ger, bedoeld in artikel 16, tweede lid, en met 
dien verstande, dat in het geval, bedoeld in 
artikel 3 1 van het Tribunaalbesluit, u itslui
tend dat artikel toepassing vindt. 

Artikel 13b. 
1. De procureur-fiscaal bij het Bijzondere 

Gerechtshof staat aan den raadsnam van den 
verdachte, die in bewaring is gesteld, op diens 
verzoek toe van het dossier kennis te nemen. 

2. Niettemin kan de procureur-fiscaal, in
dien het belang van het onderzoek dit vordert, 
den raadsman de kennisneming van bepaalde 
stukken onthouden. In dit geval wordt den 
raadsman schriftelijk medegedeeld, dat de 
hem t er inzage gegeven stukken niet volledig 
zijn. 

3. Aan de raadsman mag niet worden ont
houden de kennisneming van het schriftelijk 
gegeven of bevestigd bevel tot bewaring en 
van de processen-verbaal van de verhooren 
van den verdachte. 

4. Indien den raadsman de kennisneming 
van stukken wordt onthouden, kan h ij daar
tegen binnen drie dagen na de mededeeling, 
vermeld in het tweede Jid, een bezwaarschrift 
indienen bij den raadsheer of raadsheer-plaats
vervanger, bedoeld in artikel 16, tweede lid, 
die binnen vijf dagen b eslist. 
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5. In de gevallen, bedoeld in artikel 33 van 
het Wetboek van Strafvordering en artikel 
33 van het Tribunaalbesluit, vinden uitslui
tend die artikelen toepassing." 

4. De artikelen 14-17 worden vervangen 
door de volgende artikelen: 

.,Artikel 14. 
I. Een bewaarde wordt in vrijheid gesteld: 

1°. indien blijkt, dat de gerezen verden
king hetzij ongegrond is, hetzij onvoldoen
de gegrond om voortzetting der bewaring 
te rechtvaardigen; 

2°. indien niet blijkt, dat de schuld van 
den betrokkene van zoodanigen aard is, 
dat oplegging van een straf of maatregel in
gevolge het Besluit Buitengewoon Straf
recht of het Tribunaalbesluit gerechtvaar
digd is te achten; 

3° . indien redelijkerwijze moet worden 
aangenomen, dat de bewaarde bij opleg

ging van een straf of maatregel ingevolge 
het Besluit Buitengewoon Strafrecht of 
het Tribunaalbesluit niet langer van zijn 
vrijheid zal worden beroofd dan voor den 
tijd gedurende welken hij in bewaring is 
geweest; 

4°. indien voortzetting van de bewaring, 
gezien den geestelijken of lichamelijken 
toestand van den bewaarde of de belangen 
van zijn gezin in verband met den ernst van 
de feiten en gedragingen, waarvan hij ver
dacht wordt, redelijkerwijze niet is gerecht
vaardigd. 
2. Een bewaarde kan in vrijheid worden ge

steld, indien te zijnen aanzien niet is gebleken, 
dat hij de belangen van den Staat in feite 
heeft geschaad dan wel het leven, de vrijheid 
of het goed van medeburgers in feite heeft in 
gevaar gebracht, terwijl geen gewichtige om
standigheden den ernst van de feiten en ge
dragingen, waarvan hij verdacht wordt, ver
zwaren. 

3. Indien de bewaarde, die krachtens een 
der beide voorgaande leden voor invrijheid
stelling in aanmerking komt, een vreemdeling 
is, wordt het dossier in handen gesteld van het 
hoofd van plaatselijke politie van de gemeen
te, waarin de vreemdeling het laatst zijn 
woon- of verblijfplaats heeft gehad, en indien 
hij geen bekende woon- of verblijfplaats in 
Nederland heeft gehad, in handen van het 
hoofd van den Rijksvreemdelingendienst. Na 
ontvangst van het dossier wordt zoo spoedig 
mogejijk beslist of de vreemdeling al dan niet 
ten fine van uitleidin g in bewaring zal blijven. 

Artikel 15. 
I. Behoudens het bepaalde in het volgende 

artikel wordt last tot invrijheidstelling gege· 
ven door of vanwege den procureur-fiscaal 
bij het Bijzondere Gerechtshof, die de zaak, 
waarin een bevel tot bewaring is gegeven , 
in behandeling heeft , of daarin een fiat-behan
deling voor een Tribunaal heeft verleend. 

2. Van den last wordt een acte opgemaakt, 
waarvan een afschrift aan den in vrijheid ge
stelde wordt uitgereikt. 

Artikel 16. 
I. Een bewaarde, die zich langer dan veer

tien dagen in bewaring bevindt, of zijn raads
man, kan een schriftelijk verzoek tot invrij-
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heidstelling indienen bij het Bijzondere Ge
recht~hof of bij het Tribunaal. 

2. Op het verzoek wordt beslist door een 
raadsheer of raadsheer-plaatsvervanger in het 
Bijzondere Gerechtshof, daartoe voor den tijd 
van een jaar door Onzen Minister van Justi
tie op voordracht van den president aangewe
zen, of, indien een fiat-behandeling voor een 
Tribunaal is verleend, door het T ribunaal. 

3. Een verkeerd gericht verzoek wordt zoo 
mogelijk aan het bevoegd college doorgezon
den en anders teruggestuurd. 

4. Tijdens of na de behandeling ter zitting 
wordt het bevel tot invrijheidstelling uit
sluitend gegeven door het college, voor het
welk de zaak dient of het laatst gediend heeft, 
ambtshalve, op vordering van den procureur
fiscaal of op ver-zoek van den bewaarde of 
diens raadsman. Artikel 15, tweede lid, is van 
toepassing. · 

Artikel 17. 
Het verzoek kan buiten behandeling blijven: 
1°. indien reeds een dag voor de behande

ling van de zaak ter zitting van het Bijzondere 
Gerechtshof of het Tribunaal is bepaald; 

2°. indien een vroeger verzoek is afgewezen. 

Artikel 17a. 
1. De raadsheer of het Tribunaal geeft zoo 

spoedig mogelijk een schriftelijke beslissing, 
na desgeraden den bewaarde, diens raadsman 
en, voor zoover den raadsheer betreft, boven
dien den procureur-fiscaal in de gelegenheid 
te hebben gesteld te worden gehoord. 

2. Verzoeken tot invrijheidstelling van hen, 
die na de inwerkingtreding van deze wet in 
bewaring zijn gesteld, worden behandeld bij 
voorrang boven alle andere verzoeken. 

3. Indien het verzoek wordt afgewezen, kan 
bij de beschikking een termijn worden vast
gesteld, na afloop waarvan een herhaald ver
zoek niet buiten behandeling zal worden ge
laten. De afloop van dezen termijn, die ten
minste drie maanden na dagteekening der 
beschikking bedraagt, wordt zooveel doenlijk 
niet later gesteld dan het tijdstip, waarop 
naar het aanvankelijk oordeel van den raads
heer of het Tribunaal de bewaarde, ware hij 
reeds berecht, na het verstrijken van den duur 
van de straf of maatregel in vrijheid zou zijn 
gesteld . 

4. Na afloop van den termijn wordt een her
haald verzoek bij voorrang behandeld, mits 
dit verzoek wordt gedaan met gebruikma
king van een formulier van een daartoe door 
Onzen Minister v an Justit ie vastgesteld mo
del. Een exemplaar van dit formulier wordt 
daartoe den bewaarde tegelijk met het af
schrift der beslissing uitgereikt. 

5. Ook van de overige afwijzende en van de 
toewijzende beslissingen wordt den bewaarde 
onverwijld een afschrift uitgereikt." 

5. In artikel 18, eerste lid, wordt in plaats 
van "binnen welks ressort zij zich bevinden" 
gelezen:., die de zaak in behandeling heeft." 

6. Artikel 19, onder ze, wordt gelezen als 
volgt : 

"2e. indien niet blijkt, dat de schuld van den 
betrokkene van zoodanigen aard is, dat op
legging van een straf of maatregel ingevplge 
het Besluit Buitengewoon Strafrecht of het 
Tribunaalbesluit gerechtvaardigd is te ach
ten.'' 
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7. In artikel 20, derde lid , onder j., wordt in 
plaat s van " de andere bijzondere voorwaar
den " gelezen: ,,andere bijzondere voorwaar
den". 

8. Artikel 21, lid I, onder re, wordt gelezen 
als volgt: 

,,1°. Het bekleeden van ambten, het ver
richten van werkzaamheden krachtens in
dienstneming op arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht door of vanwege het Rijk of 
eenig openbaar lichaam daaronder niet be
grepen." 

Artikel V I. 
I. Het bepaalde in artikel I onder 7 is niet 

van toepassing in zaken, waarin op het tijd
stip van het in werking treden dezer wet de 
dagvaarding ter terechtzitting in eersten aan
leg reeds is beteekend. 

2. Het bepaalde in artikel Il onder 5 is niet 
van toepassing in zaken, waarin op het tijd
s tip van het in werking treden dezer wet het 
onderzoek ter terechtzitting reeds is aange
vangen. 

3. H et bepaalde in artikel 111 onder 9 is 
niet van toepassing in zaken, waarin op het 
tijdstip van het in werking treden dezer wet 
reeds beroep in cassatie is ingesteld. 

4. Ontzettingen van het recht tot het be
kleeden van ambten of van bepaalde ambten 
en voorwaardelijke buitenvervolgingstellin
gen, welke hebben plaats gehad vóór de in
werkingtreding van deze wet, worden geacht 
te zijn geschied met toepassing van artikel 8 
van het Besluit Buitengewoon Strafrecht, 
artikel 4 van het Tribunaalbesluit of artikel 
21 van het Besluit politieke delinquenten 
1945, zooals die artikelen zijn gewijzigd bij 
deze wet. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juni 

1947. . . 

S. ll 2 07 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, 

J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. II Juli 1947). 

27 Juni 1947. WET, houdende vaststelling 
van nadere regelen omtrent de verbin
dende kracht van gedurende den be-
zettingstijd genomen maatregelen op 
het gebied van het Jager onderwijs en 
van eenige andere maatregelen op dat 
gebied. 

Bijl. Hand. II 46/47, 200; 
Hand. II 46/47, bladz. u 33-u51; 
Bijl. Hand. I 46/ 47, 200; 
Hand. I 46/47, bladz. 802-804. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is nadere regelen te 
stellen omtrent de verbindende kracht van 
maatregelen van wetgevenden aard, gedu
rende de vijandelijke bezetting van het Rijk 
in Europa a ldaar op het gebied van het Jager 
onderwijs uitgevaardigd en eenige andere 
maatregelen op dat gebied te treffen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, 
enz. 
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Art. 1. A. De voorloopige schorsing, be
doeld in artikel 15, eerste lid, van het Be
sluit bezettingsmaatregelen, geldt niet en 
wordt geacht n immer te hebben gegolden 
ten aanzien van de werking van de navol
gende besluiten en beschikkingen: 

I . Besluit van den waarnemend Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 November 1940 (Staatscourant 1940, n°. 
227), betreffende het stopzetten van scho
lenbouw, alsmede de invoering van het on
derwijs in lichamelijke oefening aan lagere 
scholen, gewijzigd bij besluiten van den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescher
ming van 24 November 1941 (Staatscourant 
1941, n°. 229) en van 26 .Augustus 1942 
(Verordeningenblad 96/1942), voor zoover dit 
betrekking heeft op herbouw, verbouw of 
herstel van een door oorlogsschade getroffen 
sclioolgebouw voor lager onderwijs, alsmede 
op de wijze van voorziening in een lokaal 
of tr.rrein voor het onderwijs in de lichame
lijke oefening. 

2. Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Depart. van Opvoeding, Wetenschap 
en Cultuurbescherming en van Binnenl.Zaken 
van 25 Maart 1941 Stct. 1941, n° . 62), be
treffende het treffen van eenige maatregelen 
op het gebied van het lager onderwijs (N°. 
1), zooals dit besluit is aangevuld en gewij
zigd bij besluiten van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming van 24 
November 1941 (Staatscourant 1941, n°. 229). 
van 26 Augustus 1942 (Verordeningenblad 
96/1942) en van 24 November 1942 (Staats
courant 1942, n°. 235), alsmede bij besluiten 
van de Secretarissen-Generaal der Departe
menten van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming en van Binnenlandsche 
Zaken van 18 Februari 1942 (Staatscourant 
1942, n°. uo) en van 22 November/7 Decem
ber 1943 (Staatscourant 1944, n °. S), met dien 
verstande, dat in het derde lid van artikel 
V in plaats van: .,eerste lid" wordt gelezen: 
eerste en tweede Jid. 

3. Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Cultuurbescherming van 24 
November 1941 (Staatscourant 1941, n°. 229), 
tot verlenging van den werkingsduur van 
eenige maatregelen en bepalingen op het ge
bied van het lager onderwijs, voor zoover 
betreft het bepaalde onder artikel I. 

4. Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 31 
Maart 1942 (Staatscourant 1942, n°. 63), zoo
als dit is aangevuld bij besluit van 31 Octo
ber 1942, n°. 310 O.W.K . (Staatscourant 19 4 2 , 
n°. 213), betreffende het geven van onder
wijs in de lichamelijke oefening aan soholen 
voor uitgebreid lager onderwijs en voor 
voortgezet gewoon Jager onderwijs. 

5. Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 21 De
cember 1942 (Staatscourant 1942, n°. 24tl) 
betreffende de financie ring vah de exploi
tatiekosten van het voortgezet gewoon Jager 
onderwijs. 
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6. Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 21 
Januari 1943 (Staatscourant 1943, n°. 14), 
betreffende tewerkstelling van volontairs aan 
lagere scholen. 

7, Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 22 
Januari 1943 (Staatscourant 1943, n°. 15), 
houdende wijziging van de Lager-Onderwijs
wet 1920. 

8. Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 22 
Juni 1943 (Staatscourant 1943, n°. 161), hou
dende wijziging en aanvulling van de Leer
plichtwet. 

9, Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 23 
December 1943 (Staatscourant 1944, n°. 22), 
voor zoover het bepaalde onder I. 

10. Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 14 
Maart 1944 (Staatscourant 1944, n°. 91), hou
dende wijziging van de Leerplichtwet, voor 
zoover het in artikel 1, onder I bepaalde. 

11. Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 29 
Maart 1944 (Staatscourant 1944, n°. 64), hou
dende maatregelen ter uitbreiding van het 
aantal benoembare leerkrachten bij het lager 
onderwijs, voor zoover betreft het in de 
artikelen 4 en 5 bepaalde. 

12. Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 5 Mei 
1944 (Staatscourant 1944, n°. 93), tot wij
ziging en aanvulling van eenige bepalingen 
der Lager-Onderwijswet 1920. 

B. Waar in deze besluiten wordt gespro
ken van burgemeester, wordt in plaats daar
van gelezen: gemeenteraad, met dien ver
stande, dat in plaats van "burgemeester", 
bedoeld in het besluit, opgenomen onder 
n°. 6, wordt gelezen: burgemeester en wet
houders. 

Art. II. Artikel 3, lid 2bis, der Lager
onderwijswet 1920 wordt gelezen: 

.,2bis. Het voortgezet gewoon lager on
derwijs, voor zoover het geheel of gedeelte
lijk uit openbare kassen wordt bekostigd, 
wordt gegeven in scholen met ten minste 
twee achtereenvolgende leerjaren, aanslui
tende aan het zesde leerjaar eener school voor 
gewoon lager onderwijs. Het leerplan omvat 
de vakken, in artikel 2 vermeld onder a 
tot en met k. q, r en u, terwijl daaraan een 
of meer der overige vakken, in dat artikel 
vermeld onder I tot en met u, kunnen wor
den toegevoegd. Van de verplichting tot 
het geven van onderwijs in de vakken r en 
u kan Onze Minister, den inspecteur gehoord, 
ontheffing verleenen." 

Art. 111. Artikel 19, derde lid, der Lager
onderwijswet 1920 wordt gelezen: 

"3. Het onderwijs omvat de vakken, in 
artikel 2 vermeld onder a tot en met k, voor 
zooveel het voortgezet gewoon lager onder
wijs betreft, bovendien de vakken q, r en u, 
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behoudens ontheffing volgens artikel 3, lid 
2bis, en daar, waar genoegzame behoefte 
aan uitbreiding bestaat, ook één of meer 
der overige vakken, in dat artikel vermeld, 
of al deze vakken." 

Art. IV. De woorden "het eerste lid van 
artikel 2 en in het tweede en vierde lid van 
artikel 3". aan het slot van artikel 25, lid 5, 
en artikel 90, lid 6, der Lager-onderwijswet 
1920 worden vervangen door: artikel 2, 
eerste lid, en artikel 3, tweede lid, lid 2bis 
en vierde lid. 

Art. V. In artikel I van het Besluit van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Kul
tuurbescherming van 31 Maart 1942 (Staats
courant n°. 63), zooals dit is aangevuld bij 
besluit van 31 October 1942, n° . .310 0.W.K. 
(Staatscourant 1942, n°. 213), betreffende het 
geven van onderwijs in de lichamelijke oefe
ning aan scholen voor uitgebreid lager on
derwijs en voor voortgezet gewoon lager 
onderwijs, 

wordt na "scholen voor voortgezet gewoon 
lager onderwijs" ingevoegd: tenzij de Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen aan hen, op hun daartoe strekkend 
verzoek, deze bevoegdheid voor een bepaal
den tijd verleent of. 

Art. VI. Deze wet vervalt met ingang 
van I Februari 1948. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten 

Juni 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. u. 0., K . en W., Jos . J. G1ELEN. 
(Uitgeg. 15 Juli 1947.; 

S. H 208 

27 Juni 1947,WET, houdende goedkeuring 
van het te 's-Gravenhage op 16 Mei 1946 
onderteekende Verqrag betreffende de 
cultureele en intellectueele betrekkingen 
tusschen Nederland en België. 

BUI. Hand. 46/47, 431; 
Hand. II 46/47, bladz. 1564-1566, 1637-
1638; 
Bijl. Hand. I 46/47, 431; 
Hand. I 46/47, bladz. 804 . 
Wij WILHELMINA, enz., doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het vanwege Ons te 's-Gravenhage op 
16 Mei 1946 onderteekende Verdrag betref
fende de cultureele en intellectueele betrek
kingen tusschen Nederland en België alvorens 
te worden bekrachtigd, ingevolge artikel 60, 
tweede lid, der Grondwet de goedkeuring van 
de Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State,enz. 

Artikel 1. 
Het vanwege Ons te 's-Gravenhage op den 

16den Mei 1946 onderteekende Verdrag be
treffende de cultureele en intellectueele be
trekkingen tusschen Nederland en België, in 
afdruk bij deze wet gevoegd, wordt goedge
keurd. 

Artikel 2. 
Deze wet treedt inwerking met ingang van 
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d en tweeden dag na dien harer afkondiging. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juni 

194 7. 
WILHELMINA. 

De Min. van 0., K. en W., Jos.•]. GIELEN. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
W. VAN BOETZELAER. 

( Uitgeg. is Augustus 1947). 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlan
den, 

ter eenre, en 
Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins Re

gent in naam van Zijne Majesteit den K oning 
der Belgen, 

ter andere, 
Bezield door den gelijken wensch het tus

schen beide landen den 26sten October 1927 
gesloten Verdrag betreffende intellectueele 
toenadering uit te breiden en aan te passen 
aan de veranderde omstandigheden; 

H ebben besloten te dien einde een nieuw 
Verdrag te sluiten betreffende de cultureele 
en intellectueele betrekkingen tusschen beide 
landen en hebben tot Hunne Gevolmachtig-
den benoemd, te weten: ,, 

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins-Re
gent in naam van Zijne Majesteit den Koning 
der Belgen: 

Zijne Excellentie den H eer Léon "Nemry, 
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassa
van België te 's-Gravenhage; 

Hare Majesteit de K oningin der Nederlan
den: 

Zijne Excellentie Dr. J. H. van Royen, 
H oogstderzelver Minister van Buitenlandsche 
Zaken; 

Die, na wederzijdsche overlegging van hun 
respectievelijke volmachten, dewelke in orde 
bevonden zijn, zijn overeengekomen nopens 
de volgende bepalingen: 

Artikel 1. 

Het Verdrag heeft ten doel, door bestendig 
contact tusschen de beide Partijen, de goede 
betrekkingen tusschen beide landen op het 
gebeid van onderwijs, wetenschap en kunst 
op een hechte basis te grondvesten en te ont
wikkelen. 

Artikel 2 . 
Met het oog op de problemen, die de uit

voering van dit Verdrag zal opwerpen, wordt 
een gemengde Commissie opgericht. Deze zal 
bestaan uit tien leden; ieder der Verdragslui
tende Partijen wordt door vijf leden verte
genwoordigd. De samenstelling en de werk
zaamheden van de Commissie worden door 
de volgende principes beheerscht : 

I. De leden der Commissie worden voor Ne
derland benoemd door den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; 
voor België door den Minister van Open
baar Onderwijs. De lijst der leden van 
iedere Verdragsluitende Partij wordt 
langs den diplomatieken weg aan de Re
geering der andere Partij ter goedkeuring 
toegezonden 

2. De gemengde Commissie vergadert in 
pleno telkenmale als de noodzakelijkheid 
daartoe gevoeld wordt en ten minste een
maal 's jaars, om beurten in Nederland 
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en in België. Deze samenkomsten worden 
voorgezeten door een elfde lid, namelijk 
den Minister van het land waar de samen
komst plaats vindt. 

3. Indien vraagstukken van t echnischen 
aard in behandeling moeten worden ge
nomen, kan de gemengde Commissie er 
toe overgaan subcommissies op te richten, 

samei.gesteld uit leden, gekozen uit of bui
ten haar midden, waarin ieder land door 
een gelijk aantal leden vertegenwoordigd 
wordt. De plaats van samenkomst en het 
voorzitterschap van deze subcommissies 
worden geregeld door dezelfde principes 
als onder 2 vastgesteld, met dien ver
stande, dat het voorzitterschap daarvan 
kan berusten bij een persoon, aan te wij
zen door den Minister van het land waar 
de zitting plaats vindt. 

Artikel 3. 
. Na bekrachtiging van dit Verdrag zullen de 

daaruit voortvloeiende regelingen, zooals deze 
door de gemengde Commissie zijn vastgesteld, 
worden bekend gemaakt in een officieele Akte, 
die als bijlage aan dit Verdrag zal worden 
toegevoegd. Deze regelingen, alsmede alle 
veranderingen van en toevoegingen aan deze 
regelingen, komen op voorstel~an de gemeng
de Commissie tot stand na goedkeuring door 
de Regeeringen van beide landen. 

Artikel 4. 
Beide Verdragsluitende Partijen zullen een 

geregelde uitwisseling van hoogleeraren en 
leden van wetenschappelijke instellingen be
vorderen. De universiteiten of de wetenschap
pelijke instellingen zullen zelve de candidaten 
voordragen; deze voordrachten zullen voor 
advies aan de gemengde Commissie worden 
voorgelegd. De beide Ministers van de Ver
dragsluitende landen zullen de voorwaarden 
bepalen, waaronder deze uitwisseling plaats 
vindt ; zij stellen het getal der uit te wisselen 
hoogleeraren vast, het gebied van hun onder
wijs, den duur van hun mandaat en het be
drag van hun wedde. 

Artikel 5. 
Er kan worden overgegaan op overeenkom

stige voorwaarden tot een uitwisseling van 
leerkrachten van het lager, het middelbaar of 
voorbereidend hooger, het kunst-, nijver
heids-, landbouw- en tuinbouwonderwijs. 

Artikel 6 . 
Ieder der Verdragsluitende Partijen is ge

rechtigd cultureele instellingen op te richten 
op het grondgebied der andere Partij, met dit 
voorbehoud, dat deze zich moeten onderwer
pen aan de wettelijke bepalingen betreffende 
de oprichting van dergelijke instellingen in 
ieder der beide landen. 

Artikel 7. 
Ieder der Verdragsluitende Partijen ver

klaart het toekennen van beurzen te willen 
bevorderen, ten einde studeerenden in staat 
te stellen hun studiën of onderzoekingen in 
het andere Verdragsluitende land voort te 
zetten. De gemengde Commissie kan, wat het 
aantal dezer beurzen en alle verdere regelin-
gen van practischen aard betreft, bij de be
trokken Regeeringen voorstellen indi,men. 
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Artikel 8. 
Ieder der Verdragsluitende Partijen zal het 

organiseeren van vacantiecursussen bevorde
ren ten beh9eve van de in de artikelen 4 en 5 
bedoelde personen, afkomstig uit het land der 
an dere Partij, alsmede het organiseeren van 
groepsreizen van wettenschappelijk en onder
wijzend personeel en van leerlingen in het 
andere land. 

Artikel 9. 
De Verdragsluitende Partijen verbinden 

zich er toe zooveel mogelijk alle practische 
maatregelen te treffen, die geschikt zijn om de 
belemmeringen op te heffen, welke thans een 
regelmatige uitwisseling van studeerenden in 
den weg staan. 

Artikel 10. 
Het vraagstuk van de gelijkwaardigheid 

der getuigschriften en graden zal het voor
werp uitmaken van een grondig onderzoek 
door de gemengde Commissie of door een sub
commissie, welke speciaal met deze taak 
wordt belast. 

Ieder der Verdragsluitende Partijeh ziet de 
mogelijkheid onder het oog om aan de getuig
schriften en graden, door haar eigen onder
danen verworven aan de onderwijsinstellingen 
van het land der andere Partij, binnen het ka
der van de wettelijke bepalingen van het eigen 
land, de rechtgevolgen te verleenen, welke in 
het land der andere Partij daaruit voortvloei
en. 

Artikel 11. 
De Verdragsluitende Partijen zullen de sa

menwerking tusschen de door de respectieve
lijke landen erkendej eugdorganisaties bevor
deren. 

Artikel 12. 
Eveneens zullen zij een grootere intensivi

teit geven aan de cultureele en intellectueele 
uitwisseling tusschen beide landen door het 
organiseeren van concerten , tooneelvoorstel
lingen, voordrachten, tentoonstellingen van 
art istieken en wetenschappelijken aard, door 
de verspreiding van boeken en periodieken, 
door de film en de radio. 

Artikel 13. 
De Verdragsluitende Partijen zullen over

leg plegen omtrent de instandhouding en de 
uitbreiding van hare gemeenschappelijke cul
t ureele belangen in het buitenland. 

Artikel 14. 
Dit Verdrag vervangt op den dag van zijn 

in werking treden het Verdrag betreffende 
intellectueele toenadering, tusschen Neder
land en België, geteekend te Brussel, den 
26sten October 1927, dat zijn geldigheid zal 
verliezen. 

Artikel 15. 
Dit Verdrag zal worden bekrachtigd en de 

akten van bekrachtiging zullen zoo spoedig 
mogelijk worden uitgewisseld te Brussel. 

Het Verdrag zal in werking treden op den 
dag der u itwisseling van de akten van be
k rachtiging, 

Artikel 16. 
Dit Verdrag zal van kracht blijven gedu

rende vijf jaren, te rekenen van den dag waar
op het in werking treedt. 
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fodien geen der Verdragsluitende Partijen 
kennis heeft gegeven zes maanden vóór af 
loop van dien termijn van vijf jaren van haar 
bedoeling het Verdrag te beëindigen, zal het 
verbindend blijven gedurende een jaar vanaf 
den dag, waarop de eene of de andere der Ver
dragsluitende· Partijen het zal hebben opge
zegd. 

Ter bevestiging waarvan de wederzijdsche 
Gevolmachtigden dit Verdrag hebben getee
kend en daaraan hun zegels hebben gehecht. 

Gedaan in dubbel, in de Fransche en in de 
Nederlandsche taal, welke beide teksten ge
lijkelijk authentiek zijn, te 's-Gravenhage, 
den 16 Mei 1946. 

J. H. VAN ROVEN. 

S. H 20 9 
27 Juni 1947. WET, houdende afwijking 

van artikel 19 van het Besluit op de 
Ondernemingsbelasting 1942 ten be
hoeve van de gemeente Eindhoven. 

Bijl. Hand. II 4'>/47, 453; 
Hand. II 46[47, bladz. 1634; 
Bijl. Hand. I 46/ 47, 453; 
Hdnd. I 46/47, bladz. 792. 
Wij WILHELMI NA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen heb

ben, dat het wenschelijk is de mogelijkheid 
te scheppen om het vermenigvuldigingscijfer, 
bedoeld in artikel 19 van het Besluit op de 
Ondernemingsbelasting 1942, voor de ge
meente Eindhoven met betrekking tot het 
belastingjaar I 945 nader te doen vaststellen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, 
enz. 

Eenig artikel. 
In afwijking van artikel 19, eerste lid, van 

het Besluit op de Ondernemingsbelasting 
1942, wordt de datum, vóór welken de ge
meente Eindhoven het vermenigvuldigings
cijfer voor de ondernemingsbelasting voor 
het belastingjaar 1945 kan vaststellen, be
paald op den dertigsten dag na het in wer
king treden van deze wet. 

E en desbetreffende v erordening, welke 
vóór het in werking treden van deze wet is 
vastgesteld, kan door Ons worden goedge
keurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten 

Juni 1947. 
WILHELMI NA. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken, BEEL. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 15 Juli 1947.) 

S. H 2 10 
28 Juni 1947. BESLUIT tot wijziging van 

de algemene maatregel van bestuur van 
24 Maart 1947 (Staatsblad H 104), hou
dende bepalingen tot afwijking van de 
Dienstplichtwet. 

Wij WILHELMI NA, enz.; 
Op de voordracht van Onze ministers van 

oorlog en marine van 20 Juni 1947, afdeling 
A 111, nr. 1672; 
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Overwegende, dat het tijdstip, waarop de 
wet van 10 Januari 1947 (Staatsblad H 14) 
vervalt, is gewijzigd bij de wet van 26 Juni 
1947 (Staatsblad H 190) en dat dit ook wij
ziging van de a lgemene maatregel van be
stuur van 24 Maart 1947 (Staatsblad H 104) 
nodig maakt; 

De Raad van State gehoord (advies van 
24 Juni 1947, nr. 25); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 27 Juni 1947, afde
ling A III, nr. 1431; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. De algemene 'maatregel van be

stuur van 24 Maart 1947 (Staatsblad H 104) 
wordt gewijzigd als volgt: 

Artikel C. In de aanhef van het eerste 
lid wordt in de plaats van "1928" gelezen: 
,,1929". 

Artikel D. In de aanhef wordt in de 
plaats van "1928" gelezen: ,,1929". 

In artikel 7 der Dienstplichtwet, zoals het 
volgens artikel D wordt geacht te luiden, 
wordt in de plaats van "art. 6, eerste ·Jid, 
onder a" gelezen: ,,art. 6, eerste lid,". 

Artikel J. In de aanhef van het tweede 
lid wordt in de plaats van "1947 en 1948" 
gelezen: ,.1947, 1948 en 1949". 

Artikel K. In de aanhef van het tweede 
lid wordt in de plaats van "1947 en 1948" 
gelezen: ,.1947, 1948 en 1949". 

Artikel N. In de plaats van " 1 Juli 1947" 
wordt g&lezen: ,.1 Januari 1948". 

In de plaats van "30 Juni 1947" wordt 
gelezen: ,,31 December 1947". 

Artikel 0. In het tweede lid wordt in de 
plaats van "1 Juli 1947" gelezen: ,.1 Januari 
1948". 

Art. II. Dit besluit wordt geacht in wer
king te zijn getreden met ingang van I Oc
tober 1945. 

Onze ministers van oorlog en marine zijn, 
ieder voor zoveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Het Loo, de 28ste Juni 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. u. Oorlog a.i., H uvsMANS. 
De Min. uan Marine, 

J. J. A. SCHAGEN VAN L EEUWEN. 

(Uitgeg. 30 Juni 1947.) 

s. 1l 211 
28 Juni 1947. Wet, houdende Noodvoorzie-

ning P e rswezen. 

Bijl. Hand. II 46/47. 425; 
Hand. II 46/47, bladz. 1638-1719, 1722-
1741 ; 
Bijl. Hand. 1 46/47, 425; 
Hand. 1 46/47, bladz. 805-825. 
V.ïj WTLHELMINA, enz., doen te weten: 
Aizo W ij in overweging genomen hebben, 

dat het Tijdelijk Persbesluit 1945 ( taatsblad 
no . F 177), gewijzigd bij de wet van 28 De
cember 1946 ( taatsblad n°. G402), aanvulling 
en wijziging behoeft en dat het Ons daarom 
wenselijk voorkomt de voorziening met betrek-
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king tot de zuivering van het perswezen en de 
voorlopige vaststelling van de bevoegdheden 
van de Persraad in haar geheel opnieuw bij 
de wet te doen geschieden; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 

§ I. Algemene bepalingen. 

Artikel 1. 

In deze wet wordt verstaan onder: 
"Onze Minister": Onze Minister met de 

zorg voor de perszaken belast; 
,,Commissie": Commissie voor de Perszui

vering, bedoeld in artikel 7. 
"Raad van Bero~p": Raad van Beroep 

voor de Per, zuivering, bedoeld in artikel 10; 
.,Perswezen": Het geheel van ondernemin

gen of instanties, die een ersorgaan uitge
ven dan wel anderszins bemoeienis hebben 
met de publieke voorlichting door middel 
van de pers. 

"Persorgaan" : Tenminste drie maal per 
jaar periodiek verschijnende uitgave. 

" Journalistieke functie": De functie van 
degene, die kopij, waaronder begrepen illustra
ties, vervaardigt, samenstelt, bewerkt of met 
zijn verantwoordelijkheid dekt, voorzover 
deze kopij direct of indirect is bestemd voor 
publicatie in een persorgaan; daaronder wordt 
mede begrepen de functie van degene, die 
voor de plaatsing van advertenties in een 
persorgaan verantwoordelijk is. 

§ 2. Van de zuivering uan het perswezen. 
Artikel 2. 

I. Hij, die in een journalistieke functie ge
durende de vijandelijkheden in, of tijdens de 
vijandelijke bezetting van het Rijk in Europa 
zijn taak op zodanige wijze heeft vervuld, dat 
mede daardoor nationaal-socialistische be
ginselen of denkbeelden, dan wel ideologieën 
van de vijand ingang zouden hebben kunnen 
vinden. kan worden ontzet van het recht om 
in enige journalistieke of leidende niet-jour
nalistieke functie in het perswezen werkzaam 
te zijn . Eveneens kan van dit recht worden 
ont7et, hij. die in een leidende niet-journalis
tieke functie in een zodanig onderdeel van het 
perswezen is aangebleven, waarin anderen 
hun journalistieke functie uitoefenden op de 
wijze als hierboven omschreven. 

2. Commissarissen en daarmede in functie 
gelijkstaande personen worden geacht een 
leidende niet-journalistieke functie in het 
perswezen te vervullen. 

Artikel 3. 
1. De duur van de ontzetting, bedoeld in 

artikel 2, is ten hoogste twintig jaren. 
2. De ontzetting levert voor de wederpartij 

bij een arbeidsoveréenkomst een dringende 
reden tot beëindiging van de dienstbetrek
king op in de zin van het Burgerlijk Wetboek. 

3. Met betrekking tot de beëindiging van 
een maatschap of vennootschap, werkzaam 
op het terrein van het perswezen, wordt de 
ontzetting, bedoeld in artikel 2, met curatele 
gelijkgesteld. 

Artikel 4. 
1. Hij, tegen wie een ernstige aanwijzing 

bestaat van een gedraging, op grond waarvan 
een ontzetting van recht, bedoeld in artikel 2, 
kan worden uitgesproken, kan, nadat hij is 
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gehoord, of althans bij aangetekend schrijven 
is opgeroepen, voorlopig van het in dat arti
kel bedoelde recht worden ontzet. 

De Commissie geeft van de voorlopige ont
zetting onverwijld bij aangetekend schrijven 
kennis aan de betrokkene. Bij deze kennisge
ving wordt, indien de betrokkene niet is ge
hoord, tevens mededeling gedaan van de aan
wijzing, die er tegen hem bestaat. De secreta
ris der Commissie-doet van de voorlopige ont
zetting mededeling aan de Officier van Justi
tie bij de Arrondissements-Rechtbank, bin
nen welker ressort de betrokkene zijn functie 
uitoefent of laatstelijk uitoefende. Van de op
heffing van de voorlopige ontzetting, bedoeld 
in lid 2, sub b, doet de secretaris eveneens on
verwijld mededeling aan bovengenoemde 
Officier van Justitie. 

2. De voorlopige ontzetting eindigt: 
a. door een ontzetting van recht; 
b. door opheffing; 
c. na verloop van 6 maanden, nadat zij is 

uitgesproken. 

Artikel 5. 
Het bepaalde in de artikelen 2-4 laat on

verkort de mogelijkheid van toepassing van 
het Besluit Zuivering Bedrijfsleven, met dien 
verstande, dat die toepassing, voorzover in 
dat besluit opgedragen aan de zuiveringsra
den voor het bedrijfsleven, ten aanzien van 
personen, die een leidende functie in het 
perswezen vervullen of vervuld hebben, uit
sluitend geschiedt door de Commissie. 

Artikel 6. 
1. De Commissie kan bepalen, dat gedu

rende een door haar vast te stellen tijdvak van 
ten minste 3 jaren geen persorgaan mag wor
den uitgegeven onder door haar aangewezen 
naam of namen van een tijdens de bezetting 
verschenen persorgaan, waarvan een of meer 
der in artikel 2, lid r, bedoelde personen op 
grond van dat artikel of van artikel 2 van het 
Tijdelijk Persbesluit 1945 is of zijn ontzet van 
recht. 

2. Een bepaling van de Commissie als be
d oeld in het vorige lid geldt mede voor een 
naam of namen, die een sterke gelijkenis ver
t onen met een naam of namen, waarop deze 
bepaling van toepassing is. 

Artikel 7. 
r. De ontzetting en de voorlopige ontzet

ting, bedoeld in artikel 2, respectievelijk arti
kel 4, worden uitgesproken door de Commis
sie voor de Perszuivering, die haar zetel heeft 
te 's-Gravenhage. 

2. De Commissie bestaat uit ten hoogste 
r8 leden, onder wie een voorzitter en een of 
meer plaatsvervangende voorzitters, die door 
Ons op de voordracht van Onze Minister wor
d en benoemd en ontslagen. 

De benoeming geschiedt voor hen, die vóór 
r Juli worden aangesteld tot het einde van het 
lopende kalenderjaar en voor hen, die OP of 
n a I Juli worden benoemd, tot het einde van 
het eerstvolgende kalenderjaar. Zij kunnen 
tussentijds alleen op eigen verzoek, op ver
zoek van de Commissie, in plenaire vergade
ring verenigd, of wegens beëindiging van de 
taak der Commissie worden ontslagen. 

3. Ter vervulling van haar in de artikelen 
2 , 4 en 15, lid 1 genoemde taak houdt de Com-
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missie in het openbaar zitting in kamers van 
3 leden, onder wie de voorzitter of een z ijner 
plaatsvervangers; zij beslist bij gewone meer
derheid van stemmen; tenminste twee leden 
der kamer moeten behoren tot de in het ne
gende lid bedoelde categorie. 

4. Ter vervulling van haar in artikel 15 lid 
2 genoemde taak beslist de Commissie in en
kelvoudige kamer, bestaande uit de voorzit
ter of een zijner plaatsvervangers. 

5. Ter vervulling van haar in artikel 6 ge
noemde taak houdt de Commissie in het open
baar zitting in kamers van 5 leden, onder wie 
de voorzitter of een zijner plaatsvervangers; 
zij beslist bij gewone meerderheid van stem
men; ten minste drie leden der kamer moeten 
behoren tot de in het negende lid bedoelde 
categorie. . ' 

6. Aan de Commissie worden een secreta
ris en een of meer adjunct-secretarissen toege
voegd, die door Onze Minister worden be
noemd. 

7. Aan de Commissie worden mede toege
voegd een of meer deskundigen, die door On
ze Minister worden benoemd; zij concluderen 
ter openbare zitting ten aanzien van de te 
treffen maatregel; de Commissie slaat op deze 
conclusie zodanig acht, als zij zal vermenen 
t e behoren. 

8. Tot voorzitter, plaatsvervangend voorzit
ter, lid, secretaris, adjunct-secretaris en des
kundigen kunnen alleen Nederlandse onder
danen worden benoemd. Zij moeten ingezete
nen van het Rijk zijn en de volle ouderdom 
van 25 jaren hebben bereikt. 

9. Tenminste IO leden, onder wie de voor
zitter, zijn plaatsvervangers, alsmede de secre
taris moeten aan een Rijks- of daarmede be
lijkgestelde Nederlandse Universiteit hebben 
verkregen: hetzij de graad van doctor in de 
rechtswetenschap, hetzij de graad van doctor 
in de rechtsgeleerdheid of de hoedanigheid 
van meester in de rechten, mits deze graad 
of deze hoedanigheid verkregen is op grond 
van het afleggen van een examen in het Ne
derlands burgerlijk- en handelsrecht, staats
recht en strafrecht. 

IO. Alvorens in functie te treden leggen de 
in de leden 2, 6 en 7 genoemde functionaris
sen de eed of de belofte af, dat zij hun taak 
naar eer en geweten, nauwgezet, onpartijdig 
en als goede vaderlanders zullen vervullen. De 
eed of de belofte wordt door de voorzitter af
gelegd in handen van Onze Minister, door de 
anderen in handen van de voorzitter. Van de 
aflegging van de eed of de belofte wordt pro
ces-verbaal opgemaakt. 

I 1. Onze Minister stelt de vergoedingen 
vast voor de in het tweede, zesde en zevende 
lid genoemde functionarissen. 

12. De werkwijze van de Commissie, voor
zover niet in deze wet geregeld, wordt door 
Ons bij Algemene Maatregel van Best uur 
vastgesteld. 

Artikel 8. 
r. De Commissie stelt naar het bestaan van 

gronden voor een ontzetting van recht een 
onderzoek in: 

a. eigener beweging; 
b. op aanwijzing van Onze Minister of van 

de Persraad. 
2. De artikelen 19 tot en met 26 en 28 tot 

en met 33, eerste lid, van het Besluit Zuive-
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ring Bedrijfsleven zijn van overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel 9. 
r. De op grond van artikel 2 uitgesproken 

ontzetting is t erstond van kracht. 
2 . De ontzetting wordt openbaar gemaakt 

op door de Commissie t e bepalen wijze. De 
uitspraak, houdende, dat ontzetting achter
wege blijft, of dat de voorlopige ontzetting 
wordt opgeheven, kan op door de Commissie 
te bepalen wijze worden openbaar gemaakt. 

3. De secretaris doet van een ontzetting 
mededeling aan de Officier van Justitie bij de 
Arrondissements-Rechtbank binnen welker 
ressort betrokkene zijn functie u itoefent of 
laatstelijk uitoefende. 

4. De uitspraak van de Commissie, houdende 
een verbod als bedoeld in art. 6, treedt in wer
king vier weken na de verzending van het 
aanget ekend schrijven, waarbij de uitspraak 
aan de naast betrokkenen is medegedeeld; in
dien tegen de uitspraak beroep wordt aange
tekend, treedt zij niet in werkin g alvorens op 
het beroep is beslist. 

Artikel m. 
r. Ingesteld wordt een Raad van Beroep 

voor de Perszuivering, die zijn zetel heeft t e 
's-Gravenhage. 

2. De Raad van Beroep bestaa t uit ten 
hoogste II leden, onder wie een voorzitter en 
een of meer plaatsvervangende voorzitters, 
d ie door Ons op de voordracht van Onze Mi
nister worden benoemd en ontslagen. De be
noeming geschiedt voor hen, d_ie voor I Juli 
worden aangesteld, tot het einde van het lo
pende kalenderjaar en voor hen, die na I Juli 
worden benoemd tot het einde van het eerst
volgende kalenderjaar. 

Zij k unnen tussentijds alleen op eigen ver
zoek , op verzoek van de Raad, in plenaire 
vergadering verenigd, of wegens beëindiging 
van de taak van de Raad van Beroep worden 
ont slagen. 

3. Aan de Raad van Beroep worden toege
voegd een secretaris en zo nodig een of meer 
adjunct-secretarissen, die door Onze Minister 
worden benoemd. 

4. Tot de in de leden 2 en 3 genoemde func
ties kunnen alleen Nederlandse onderdanen 
worden benoemd. Zij moeten ingezetenen van 
het Rijk zijn en de volle ouderdom van 25 ja
ren bereikt hebben en geen deel uitmaken of 
hebben uitgemaakt van de Commissie. De 
meerderheid van de in lid 2 bedoelde func
tionarissen, waaronder de voorzitter en de 
plaatsver,vangende voorzitters, benevens de 
functionarissen, bedoeld in lid 3, moeten te
vens aan een Rijks- of daarmede gelijkgestel
de Nederlandse Universiteit hebben verkre
gen; hetzij de g raad van doctor in de rec hts
wetenschap, hetzij de graad van doctor in de 
rechtsgeleerdheid, of de hoedanigheid van 
meester in de rechten, mits deze graad of deze 
hoedanigheid verkregen is op grond van het 
afleggen van een examen in het Nederlands 
burgerlijk- en handelsrecht, st aatsrecht en 
strafrecht. 

5. Alvorens in functie t e treden leggen de 
in de leden 2 en 3 genoemde functionarrissen 
de eed of de belofte af, dat zij hun taak naar 
eer en geweten, nauwgezet, onpartijdig en als 
goede vaderlanders zullen vervullen. De eed 
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of de belofte wordt door de voorzitter afgelegd 
in handen van Onze Minister, door de ande
ren in handen van de voorzitter. Van de af
legging van de eed of de belofte wordt proces
verbaal opgemaakt. 

6. Onze Minister stelt de vergoedingen vast 
voor de in het tweede en derde lid genoemde 
functionarissen. 

Artikel II. 

I. Indien de Commissie overgaat tot een 
ontzetting van recht op grond van artikel 2 

dan wel tot het treffen van een maatregel als 
bedoeld in artikel 6. of weigerd een certificaat 
van geen bezwaar te verlenen op grond van 
artikel 15, staat de betrokkene binnen v ier 
weken na de verzending van het aangetekend 
schrijven, waarbij de uitspraak te zijner ken
n is wordt gebracht, beroep open op de Raad 
van Beroep. 

2. Binnen vier weken na het in werking 
treden van deze wet staat beroep open op de 
Raad van Beroep aan degene, die op grond 
van artikel 2 van het T ijdelijk Persbesluit 
1945. is ontzet van recht of wie op grond van 
artikel 24, eerste lid onder b , van dat Besluit 
een certificaat van geen bezwaar is onthouden 

3. I ndien de Raad van Beroep op grond 
van de overgelegde stukken blijkt, dat het 
niet mogelijk was beroep in t e stellen binnen 
de termijnen, genoemd in het eerste en t wee
de lid, kunnen deze worden overschreden. 

4. Binnen dezelfde t ermijn, als genoemd in 
lid I, staat beroep open aan de deskundige, 
indien de uitspraak van de Commissie afwijkt 
van de door hem genomen conclusie. 

Binnen dezelfde termijn als genoemd in lid 
2 staat beroep open aan de deskundige tegen 
u itspraken op grond van de artikelen 2 en 2 4 
van het T ijdelijk Persbesluit 1945. 

5. H et beroep wordt ingesteld bij nota van 
grieven, houdende de middelen en gronden, 
waarop het steunt. 

6. Van een ingesteld beroep wordt terstond 
kennis gegeven aan de Commissie, welke bin
nen een week na deze kennisgeving het volle
dige dossier van de zaak aan de Raad van Be
roep doet toekomen. 

7. Op de uitspraken van de Raad van Be
roep zijn de bepalingen van artikel 9 van over
eenkomstige toepassing, met dien verstande, 
dat de uitspraak, waarbij de Raad van Be
roep een ontzetting ongedaan maakt, wordt 
openbaar gemaakt. 

Artikel 12. 

I. De Raad van Beroep beraadslaagt in ka
mers van 3 leden, onder wie de voorzitter of 
een zijner plaatsvervangers. 

2. Er wordt beslist bij meerderheid van 
stemmen. 

3. De Raad van Beroep stelt de betrokkene, 
indien hij daartoe bij het instellen van het be
roep het verlangen te kennen heeft gegeven, 
in de gelegenheid te worden gehoord. Hij 
roept de betrokkene daartoe bij aangetekend 
schrijven op, onder mededeling, dat hij be
voegd is zich door een raadsman te doen bij-

' staan en getuigen ter zitting mede te nemen, 
alsmede, dat hij op een in het schrijven ge
noemd tijdstip in de gelegenheid is inzage van 
het desbetreffende dossier te nemen. 

Op gelijke wijze en onder gelijke medede
ling kan de R aad van Beroep steeds e igener 
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beweging de betrokkene oproepen om te wor
den gehoord. 

4. Indien de deskundige gebruik maakt van 
zijn bevoegdheid, bedoeld in artikel 11, vierde 
lid, stelt de Raad van Beroep hem in de gele
genheid te worden gehoord. 

s. Met betrekking tot het oproepen en ho
ren van getuigen door de Raad van Beroep 
zijn de bepalingen van de artikelen 19 en 20 
van het Besluit Zuivering Bedrijfsleven van 
overeenkomstige toepassing. 

6. De Raad van Beroep kan slechts een 
ontzetting van recht uitspreken voor langere 
termijn dan door de Commissie in eerste aan
leg is uitgesproken. indien de betrokkene is 
gehoord of bij aangetekend schrijven is opge
roepen. 

7. Voorzover niet in deze wet geregeld, 
wordt de werkwijze van de Raad van Beroep 
bij Algemene Maatregel van Bestuur vastge
steld. 

Artikel 13. 

De ontzetting en de voorlopige ontzetting 
worden voor de toepassing van artikel 195 van 
het Wetboek van Strafrecht met ontzetting 
bij rechterlijke uitspraak gelijk gesteld. 

Artikel 14. 

Het is verboden iemand, die door de Com
m issie of door de Raad van Beroep is ontzet, 
of door de Commissie voorlopig ontzet van 
het recht, bedoeld in artikel 2, respectievelijk 
artikel 2 van het Tijdelijk Persbesluit 1945, 
dan wel iemand die niet in het bezit is van een 
door de Commissie uitgereikt certificaat of 
voorlopig certificaat van geen bezwaar als be
doeld in a rtikel 15, een journalistieke of lei
dende niet-journalistieke functie te laten ver
vullen. 

Artikel 15, 

I. Het certificaat van geen bezwaar, be
doeld in artikel 14, wordt op aanvrage ver
leend door de Commissie, tenzij is of wordt 
overgegaan tot ontzetting of voorlopige ont
zetting van recht of op grond van de houding 
van de aanvrager in verband met de bezet
ting moet worden verwacht, dat zijn optreden 
in een journalistieke of niet-journalistieke 
functie in het perswezen de goede naam van 
de Nederlandse pers zal schaden. 

2. In afwachting van een definitieve be
slissing verleent de Commissie binnen dertig 
dagen, nadat de aanvrage is ontvangen, aan 
de persone n. bedoeld in lid 1 . een voorlopig 
certificaat, tenzij is of wordt overgegaan tot 
voorlopige ontzetting van recht of de Com
missie beslist, dat op grond van het slot van 
het vorige lid een certificaat voorlopig niet 
kan worden verleend. 

H et voorlopig certificaat vervalt door 
een definitieve beslissing. 

3. Tot een weigering van het certificaat op 
grond van het slot van het eerst e lid gaat de 
Commissie niet over, dan nadat de betrokke
ne is gehoord of bij aangetekend schrijven is 
opgeroepen . Een weigering wordt in met re
denen omklede uitspraak bij aangetekend 
schrijven ter kennis van betrokkene gebracht. 
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§ 3. Maatregelen ter verzekering van de zuive
ring van het perswezen. 

Artikel 16. 

I. Indien, ter verzekering van de zuivering 
van het Nederlandse perswezen, de Commis
sie daartoe de noodzakelijkheid te kennen 
geeft , kan de Persraad, bedoeld in artikel 29, 

· voor de tijd van telkens ten hoogste een jaar, 
voorzien in het bestuur van een onderneming, 
welke een of meer persorganen uitgeeft, dan 
wel op andere wijze bemoeienis heeft met de 
voorlichting van het publiek door middel van 
de pers. 

Van de getroffen voorzieningen doet de 
Persraad mededeling aan de Commissie. 

2. De kosten van het bestuur, bedoeld in 
het eerste lid van dit artikel, komen ten laste 
van de onderneming. 

3. De Persraad stelt de bevoegdheden van 
de op grond van het eerste lid benoemde func
tionarissen vast. 

4. De voorziening in het bestuur van een 
onderneming, welke in het handelsregister is 
ingeschreven, wordt op verzoek van de Pers
raad kosteloos in dat register ingeschreven. 

5. De door de Persraad benoemde functio
narissen zijn voor hun beleid verantwoording 
verschuldigd aan de Persraad. 

De Persraad kan door hem benoemde func
tionatissen te allen tijde ontslag verlenen. 

6. De salarissen van de door hem benoemde 
functionarissen worden door de Persraad 
vastgesteld. 

7. De Persraad kan de voorziening in het 
bestuur tussentijds beëindigen 

Artikel 17. 
I . Van de beschikking van de Persraad, 

genomen op grond van het vorige artikel, 
staat beroep open op de Raad van Beroep, 
binnen 4 weken na verzending van het aange
tekend schrijven, waarbij van de beschikking 
van de Persraad aan de betrokken onderne
ming wordt kennisgegeven. 

2. Indien de Raad van Beroep beslist, dat 
de verzekerinl!'. van de zuivering van het Ne
derlandse pe•swezen een m::iatregel als be
doeld in artikel 16 niet vorde•t heeft deze be
slissing dezelfde kracht a ls een beëindiging 
van het bestuur als bedoeld in artikel I 6, ze
vende lid. 

Artikel 18. 
I. De Commissie kan, wanneer in een on

derneming bij de uitgifte van een persorgaan 
zodanig is opgetreden, dat daardoor in ern
stige mate nationaal-socialistische beginselen 
of denkbeelden, dan wel ideologieën van de 
vijand ingang zouden hebben kunnen vinden, 
adviseren, ter verzekering van de zuivering 
van het Nederlandse perswezen in het alge
meen belang over te gaan tot vordering in 
eigendom tegen schadeloosstelling hetzij van 
alle bezittingen dier onderneming, hetzij van 
zodanige bij het advies aan te geven bedrijfs
onderdelen en gebouwen als moeten worden 
geacht tot vorenbedoelde bedrijfsuitoefening 
te hebben gediend. 

2. Het advies kan mede betrekking hebben 
op die bezittingen, bedrijfsonderdelen en ge
bouwen, ten aanzien waarvan na 5 Mei 1945 
rechtshandelingen zijn verricht, welke ertoe 
strekken maatregelen in het belang van de 
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zuivering van het Nederlandse perswezen te 
belemmeren of te verijdelen. 

3. H et advies tot vordering wordt ter goed
keuring onderworpen aan de Raad van Be
roep, die ter zake beslist na verhoor, althans 
na behoorlijke oproeping van de belangheb
benden. 

4. Na goedkeuring van het advies door de 
Raad van Beroep kan Onze Minister, indien 
hij van oordeel is, dat vordering ter verzeke
ring van de zuivering van het Nederlandse 
perswezen in het a lgemeen belang gewenst is, 
de bezittingen, in het advies aangegeven of 
een deel daarvan ten behoeve van de Staat in 
eigendom vorderen met inachtneming van 
het bepaalde in de navolgende artikelen. 

Artikel 19 

Onze Min ister tracht de bezittingen, waar
op de voorgenomen vordering betrekking 
heeft, bij minnelijke overeenkomst te verkrij-
gen. 

Artikel 20. 

r. Indien de bezittingen, waarop de voor
genomen vordering betrekking heeft, niet bij 
minnelijke overeenkomst zijn verkregen, 
wordt door Onze Minister openbaar gemaakt 
in de Nederlandse Staatscourant, dat hij voor
nemens is tot vordering van deze bezittingen 
over te gaan en wordt te zijnen verzoeke dege
ne, tegen wie de vordering z11;l worden gericht, 
gedagvaard voor de Arrond1ssements-Recht
bank binnen wier rechtsgebied de bezittingen 
zich bevinden, teneinde het bedrag der scha
deloosstelling te horen bepalen. 

2. De artikelen 2, 3, 4, 18, tweede en vier
de lid, 20 en 22 van de Onteigeningswet zijn 
van overeenkomstige toepassing. 

3. Ten minste drie dagen vóór de verschij
ning legt Onze Minister tot staving van zijn 
eis, ter griffie van de rechtbank over een ex
emplaar van de Nederlandse Staatscourant, 
waarin het voornemen tot vordering is open
baar gemaakt. 

4. Artikel 24 van de Onteigeningswet is van 
overeenkomstige toepassing. 

5. Indien de overlegging, bedoeld in het 
derde lid, niet plaats heeft, kan de rechtbank 
de eis niet toewijzen. 

6 . De artikelen 26-38 van de Onteigenings
wet zijn van overeenkomstige toepassing. 

7. Bij de berekening der schadeloosstelling 
wordt niet gelet op nieuwe getimmerten of op 
veranderingen, gemaakt na de openbaarma
king in de Nederlandse Staatscourant, bedoeld 
in het eerste lid. 

8. De artikelen 40-47, 49-53 en 54a-54e 
van de Onteigeningswet zijn van overeenkom
stige toepassing. 

9. Wanneer hetzij bij gewijsde de dagvaar
ding, bedoeld in het eerste lid, is nietig ver
k laard of de eis tot vaststelling van het bedrag 
der schadeloosstelling om enige andere reden 
is on1:zegd , het zij het geval, bedoeld in het 
eerste lid van artikel 23, zich voordoet, is de 
Staat gehouden tot de verplichtingen , om
schreven in het eerste lid van artikel 54/ van 
de Ont eigeningswet en zijn het tweede en der
de lid van da t art ikel v a n overeenkomstige 
toepassing. 

10. De artikelen 54g-54h van de Onteige
ningswet zijn van overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 21. 

r. Onze Minister is bevoegd, binnen drie 
maanden nadat het vonnis, waarbij de schade
loosstelling is vastgesteld, in kracht van ge
wijsde is gegaan, bij beschikking de zaken , 
waarop het vonnis betrekking heeft, ten be
hoeve van de Staat in eigendom te vorderen. 

2. De beschikking, waarbij de vordering is 
gedaan, wordt binnen zeven dagen aan degene, 
tot wie zij is gericht, betekend en ·openbaar 
ge'l)aakt in de Nederlandse Staatscourant. 

Artikel 22. 

De vordering vervalt, wanneer niet binnen 
drie maanden nadat zij is gedaan, de schade
loosstelling is betaald of, in de gevallen, waar
in dit volgens deze wet kan geschieden , is ge
con~igneerd. 

Artikel 23 . 

r. Indien Onze Minister binnen de termijn, 
in het eerste lid van artikel 2 1 bedoeld, niet 
tot vordering is overgeg, .. n of de schadeloos
stelling binnen de termijn, n het eerste lid 
van artikel 22 bedoeld, niet is betaald of ge
consigneerd, is de Staat gehouden tot vergoe
ding der schade, welke degene tegen wie de 
vordering is gericht, daardoor mocht hebben 
geleden. Onder die schade zijn echter niet be
grepen de proceskosten, waarin degene, tegen 
wie de vordering is gericht, mocht zijn ver
oordeeld noch ook het verlies der voordelen, 
die hij uit de vordering zou hebben getrokken. 

2. Onder de schadeloosstelling zijn begre
pen de wettelijke interessen daarvan, te reke
nen van de dag van de beschikking, waarbij 
de vordering is gedaan. 

Artikel 24. 
r. De artikelen 56 en 57 van de Onteige

ningswet zijn van overeenkomstige toepassing. 
2 . Bij het verzoekschrift, bedoeld in het 

tweede lid van artikel 57 der Onteigenin gswet, 
moet mede worden overgelegd een exemplaar 
van de Nederlandse Staatscourant, waarin de 
beschikking, waarbij de vordering is gedaan, 
is openbaar gemaakt. 

3. Artikel 58, eerste lid, van de Onteige
ningswet is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 25. 
r. De beschikking, waar bij de vordering is 

gedaan, wordt, voorzover zij betrekking heeft 
op onroerende zaken, tegen overlegging van 
een duplicaat der quitantie van betaalde 
schadeloosstelling, of van een afschrift der 
beschikking van de voorzitter der arrondisse
ments-rechtbank, waarbij de inbezitneming 
wordt toegestaan, in de openbare registers, 
bedoeld bij artikel 671 van het Burgerlijk 
Wetboek, overgeschreven. 

2. Artikel 59, tweede lid, van de Onteige
ningswet is van overeenkomstige toepassing. 

3. Voorzover de vordering betrekk ing heeft 
op roerende zaken, gaat de eigendom op de 
Staat over onmiddellijk na de betaling der 
schadeloosstelling of, in de gevallen, waarin 
dit volgens deze wet kan geschieden, onmid
dellijk na de consignatie daarvan. 

Artikel 26. 

Alle belastingen, waarmede het gevorderde 
is bezwaard of die daarvan worden betaald, 
gaan van de dag, waara\> de eigendom is over
gegaan, op de Staat over. 
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Artikel 27. 
De gevorderde zaken kunnen, voorzover 

zij niet op andere wijze een bestemming krij
gen ter bevordering van een gezuiverd Ne
derlands perswezen, door een bij de vorde
ring te benoemen liquidateur ondershands 
worden verkocht aan een door Onze Minister, 
de Persraad gehoord, aan te wijzen onderne
ming dan wel natuurlijke personen en wel te
gen een prijs, welke zoveel mogelijk gelijk is 
aan de som der kosten, welke de Staat voor 
de verkrijging heeft moeten maken, vermeer
derd met rente. 

Artikel 28. 
Door Ons kunnen bij Algemene Maatregel 

van Bestuur nadere voorschriften worden ge
geven ten aanzien van de toepassing van deze 
paragraaf. 

§ 4. Van de Persraad. 

Artikel 29. 
r. De Persraad, ingesteld krachtens artikel 

9 van het Tijdelijk Persbesluit 1945, wordt 
gehandhaafd. 

2. De Persraad bestaat Ûlt een lid-voorzit
ter, een lid-ondervoorzitter en tenminste II en 
t en hoogste 15 andere leden, die door Ons op 
de voordracht van Onze Minister telkens 
voor de tijd van 2 jaren worden benoemd. 

Zij zijn terstond herbenoembaar. De eerste 
t,eriode eindigt op 31 December 1948. Bij 
tussentijdse benoeming eindigt de zittings
periode van de benoemde tegelijk met die van 
de andere leden. 

3. Aan de Raad wordt toegevoegd een 
secretaris, die door Onze Minister tot weder
opzegging wordt benoemd. 

' 4. De Persraad kan de werkzaamheden, ver
bonden aan zijn bevoegdheid, geheel of ge
deeltelijk overlaten aan afdelingen uit zijn 
midden. 

5. De leden van de Persraad leggen de eed 
of de belofte af, dat zij hun taak naar eer en 
geweten en onpartijdig zullen vervullen en 
dat zij geheimhouding zullen betrachten met 
betrekking tot zaken, die hun uit hoofde van 
hun functie ter kennis zijn gekomen. De 
voorzitter legt de eed of de belofte af in han
den van Onze Minister, de overige leden in 
handen van de voorzitter. 

6. De Persraad dient Onze Minister desge
vraagd of eigener beweging van advies in alle 
aangelegenheden, de Nederlandse pers be
treffende. 

7- Jaarlijks doet de Persraad voor 1 Maart 
verslag van zijn werkzaamheden over het af
gelopen jaar aan Onze Minister. 

Artikel 30. 
De Persraad kan de uitgever van een pers

orgaan gelasten in een of meer nummers daar
van een bepaald bericht op te nemen in een 
in die last aangegeven vorm. De uitgever is 
bevoegd van deze last aan de voet van het be
richt melding te maken. 

Arrikel 3r. 
I. De Persraad kan de eigenaar of de be

zitter van een drukkerij de verplichting opleg
gen, om een of meer door hem aan te wijzen, 
door anderen uitgegeven persorganen te 
doen zetten en drukken, overeenkomstig aan
w ijzingen, door de Persraad te geven. 
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2. Indien tussen de betrokkenen terzake 
geen overeenstemming wordt bereikt, regelt 
de Persraad op verzoek van de meest gerede 
partij de te betalen vergoeding en de overige 
voorwaarden, naar zakelijke opvattingen be
treffende overeenkomsten op dit gebied. 

Artikel 32. 
1. De Persraad kan ter verzekering van het 

tijdig verschijnen van persorganen aan de 
eigenaar of de bezitter van een drukkerij ver
plichtingen opleggen. 

2. Ter verzekering van de nakoming van de 
in het eerste lid en in artikel 3 I bedoelde ver
plichtingen kan de Persraad voorzieningen 
in het bestuur van een onderneming treffen. 

3. Op de in het vorige lid bedoelde bestuurs
voorzieningen zijn de bepalingen van artikel 
16 lid 2-6 van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 33. 
Alle beschikkingen van de Persraad zijn 

met redenen omkleed en zijn terstond van 
kracht; zij worden aan de rechtstreeks 
belanghebbenden schriftelijk medegedeeld; 
voorzover het betreft beschikkingen ingevol
ge een der artikelen 16, 31 en 32 geschiedt 
de mededeling bij aangetekend schrijven. 

Artikel 34. 
Van de beschikkingen van de Persraad, ge

nomen krachtens artikel 31 en artikel 32 kan 
binnen vier weken na de dagtekening van de 
mededeling, bedoeld in artikel 33, beroep 
worden ingesteld op Ons. Wij beslissen, de 
Raad van State, Afdeling voor de Geschillen 
van Bestuur, gehoord. 

Artikel 35. 
r. Indien het voor de vervulling van de aan 

de Persraad opgedragen taak nodig blijkt, 
kan Onze Minister de Raad machtigen het 
onderzoek in te stellen of te doen instellen, 
dat door de Raad wordt nodig geoordeeld. 

2. Voor het instellen van het in het eerste 
lid genoemde onderzoek, hebben de leden van 
de Persraad en de door hem schriftelijk ge
machtigde personen vrije toegang tot de kan
toren en de drukkerijen van persorganen en 
kunnen zij inzage vorderen van alle boeken 
en bescheiden, voorzover die op de verschij
ning daarvan betrekking hebben. 

3. De Persraad kan getuigen en deskundigen 
oproepen en horen. 

Ieder, die als getuige of deskundige is opge
roepen, is verplicht aan deze oproeping gevolg 
te geven en getuigenis af te leggen of zijn 
diensten als deskundige te verlenen, een en 
andere behoudens geldige reden van verscho
ning in de gevallen, vermeld in de artikelen 
217- 219 van het Wetboek van Strafvorde
ring. 

De getuigen· worden beëdigd of leggen de 
belofte af, dat zij de gehele waarheid en niets 
dan de waarheid zullen zeggen, de deskundi
gen, dat zij hun "taak naar hun geweten zullen 
vervullen. 

4. Aan getuigen en deskundigen kan de 
Persraad een door hem te schatten vergoe
ding toekennen, overeenkomstig de bepalin
gen van de Wet van 18 April 1874, Staatsblad 
n°. 66, tot vaststelling der tarieven van ge
rechtskosten in strafzaken, waarvan de gewo
ne rechter kennis neemt. 
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§ 5. Strafbepalingen. 
Artikel 36. 

Hij, die opzettelijk of door schuld niet vol
doet aan een last als bedoeld in artikel 30 of 
een verplichting of regeling als bedoeld in ar
tikel 31 of artikel 32, dan wel door handelen 
of nalaten de uitvoering daarvan opzettelijk 
verhindert of belemmert, wordt gestraft met 
een gevangenisstraf van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste tien
duizend gulden. 

Artikel 37. 
Hij, die een persorgaan doet verschijnen 

onder een naam, waarvan hij weet of redelijker
wijze kan vermoeden, dat hij ingevolge arti
k el 6 is verboden, of dat hij een sterke gelijke
nis vertoont met een verboden naam, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
drie maanden of geldboete van ten hoogste 
tienduizend gulden. 

Artikel 38 
Hij, die in strijd handels met een der bepa

lingen van artikel 14, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden. 

Artikel 39. 
De in artikel 36 en artikel 37 omschreven 

strafbare feiten worden als misdrijven, het in 
artikel 38 omschreven strafbare feit als over
treding beschouwd. 

Artikel 40. 
In geval van een veroordeling op grond van 

het bepaalde bij een der artikelen 36, 37 en 
38 kunnen voorwerpen, waarmede of met be
trekking tot welke het feit begaan is, worden 
verbeurd verklaard. 

§ 6. Slotbepalingen. 
Artikel 41. 

De in verband met de ·,vervanging van het 
Tijdelijk Persbesluit 1945 door deze wet 
noodzakelijk geworden overgangsbepalingen 
worden door Ons , bij Algemene Maatregel 
van Bestuur, vastgesteld. 

Artikel 42. 
Deze wet, welke zal worden uitgegeven met 

inachtneming van de regelen, gesteld in de 
wet van 14 Februari 1947 (Staatscourant n°. 
H 52), kan worden aangehaald als "Wet nood
voorziening Perswezen"; zij treedt in werking 
met ingang van een door Ons te bepalen tijd
stip. Met ingang van die dag treedt het Tijde
lijk Persbesluit 1945 buiten werking, 

Artikel 43. 
I. Deze wet treedt buiten werking met in

gang van een door Ons te bepalen tijdstip. 
2. De buitenwerkingtreding kan voor be

paalde artikelen eerder worden gesteld dan 
voor de overige bepalingen der wet. 

3 . Van Ons besluit als bedoeld in het eerste 
of tweede lid geven Wij tenminste vier weken 
voor deszelfs inwerkingtreding kennis aan de 
Staten-Generaal. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, de 28ste Juni 

1947. 
WIL HELMINA. 

De Min. van 0., K. en W., Jos. J. G1ELEN. 

( Uïtgeg. 30 Juni 1947). 
L . & S. 1947 
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s. H 212 
28 Juni 1947. BESLUIT tot vaststelling da

tum van inwerkingtreding Wet Nood
voorziening Perswezen (Staatsblad n°. H 
211). 

Inwer/cingtreding I Juli r947. 

S. H 213 
28 Juni 1947. BESLUIT tot nadere wij

ziging van het besluit bevolkingsboek
houding (Koninklijk besluit van 31 
Maart 1936, Staatsblad N°. 342). 

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

Binnenlandse Zaken van 14 Mei 1947, N°. 
28312, afdeling Binnenlands Bestuur, Bu
reau Bestuurszaken; 

Gelet op de wet van 17 April 1887 (Staats
blad N°. 67), op Onze besluiten van 31 Maart 
1936 (Staatsblad N°. 342) en 10 Augustus 
1938 (Staatsblad N°. 349), alsmede op artikel 
174 van de gemeentewet; . 

De Raad van State gehoord (advies van 
17 Juni 1947, N°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 20 Juni 1947, N°. 
28312, Afdeling Binnenlands Bestuur, Bu
reau Bestuurszaken; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Het besluit bevolkingsboekhouding, Staats

blad 1936, N°. 342, gelijk dit sedert is ge
wijzigd en aangevuld, te wijzigen als volgt: 

Art. I. In artikel 1, lid 2, vervallen ach
ter het cijfer II de komma en het cijfer III. 

Art. II. Artikel 69, lid 1, wordt na de 
woorden "of van een" gelezen als volgt: 
afgestempeld exemplaar van het formulier, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 96, voor
zien van de aantekening "persoonskaart niet 
aanwezig''. 

Art. III. In artikel 86, lid 1, worden de 
woorden: .,aan de Inspectie indien deze bui
ten Nederland is gelegen" vervangen door: 

ver~zeld van een formulier, waarvan het 
model wordt vastgesteld door Onze Minis
ter, aan de Inspectie, indien deze gemeente 
buiten Nederland is gelegen. 

Art. IV. Artikel 88, lid 2, wordt als volgt 
gelezen: 

2. Voor de ingevolge artikel 83, tweede 
lid, ontvangen persoonskaarten, worden van
wege de Inspectie ontvangbewijzen verzon
den. Als ontvangbewijs voor een ingevolge 
de artikelen 86, 93 of 94 door de Inspectie 
ontvangen persoonskaart wordt het mede
gezonden formulier, bedoeld in artikel 86, 
eerste lid, na afstempeling door de Inspectie, 
teruggezonden aan het bestuur der gemeente 
van vertrek. 

Art. V. In artikel 93, lid 1, wordt tussen 
de woorden "persoonskaart" en "aan" in
gevoegd: vergezeld van een formulier, als 
bedoeld in artikel 86, eerste lid. 

Art. VI. Artikel 94, Jid 1, wordt na de 
woorden "afgevoerd, wordt" gelezen als 
volgt : 

de persoonskaart, vergezeld van een for
mulier a ls bedoeld in artikel 86, eerste lid, 
zo spoedig mogelijk aan de Inspectie toege
zonden, nadat op die persoonskaart zijn ver-
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meld het land en zo mogelijk de plaats, 
waarheen de persoon vogens die inlichtingen 
is vertrokken. 

Art. VI 1. Artikel 96 wordt gelezen: 
Art. 96. 1. Indien blijkt, dat de per

soonskaart reeds ingevolge het bepaalde in 
een der artikelen 86, eerste lid, 92, eerste 
lid, 93, eerste lid of 94, eerste lid, aan de 
Inspectie is toegezonden, of indien op rede
lijke gronden kan worden aangenomen, dat 
de persoon niet in het bevolkingsregister 
ener gemeente of in het centrale bevolkings
register is opgenomen, alsook indien het 
bevolkingsregister waarin de persoon opge
nomen is, niet is kunnen worden opgespoord, 
geeft het gemeentebestuur met> gebruik
making van een formulier in tweevoud, 
waarvan het model wordt vastgest eld door 
Onze Minister, kennis aan de Inspectie, dat 
de persoon in het bevolkingsregister der ge
meen te moet worden opgenomen. 

2. Binnen 24 uur na de ontvangst van 
de in het eerste lid bedoelde kennisgeving 
zendt de Inspectie aan het bestuur der ge
meente, dat de kennisgeving heeft gezon
den, hetzij de persoonskaart, vergezeld van 
een afgestempeld exemplaar van het for
mulier, bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel, hetzij een afgestempeld exemplaar 
van het formulier, bedoeld in het eerste lid 
van dit artikel, voorzien van de aanteke
ning "persoonskaart niet aanwezig", hetzij 
een mededeling, in welk bevolkingsregister 
de persoon is opgenomen, of, dat een onder
zoek is ingesteld, dat nog niet is beëindigd. 
De uitkomst van het onderzoek wordt on
verwijld aan het gemeentebestuur medege
deeld. 

3. Ingeval van toezending door de In
spectie van een afgestempeld exemplaar van 
het formulier, bedoeld in het eerste lid van 
dit artikel al dan niet vergezeld van een 
persoonskaart, geldt als dagtekening van 
opneming in het bevolkingsregister de datum, 
waarop de in het eerste lid bedoelde kennis
geving bij de Inspectie is ingekomen en 
welke door haar wordt vermeld op de per
soonskaart bij 21) en op het afgestempeld 
formulier. 

Art. VII 1. Artikel 97, lid I , wordt gelezen 
1. Het afgestempelde formulier, voorzien 

van de aantekening "persoonskaart niet aan
wezig", bedoeld in het tweede lid van artikel 
96, geldt voor het gemeentebestuur tevens 
a ls toestemming tot het aanleggen van een 
persoonskaart . 

Art. IX. Het model, hetwelk als bijlage 
No. 111 bij het besluit bevolkingsboekhou
ding, Staatsblad 1936, N°. 342, sedert gewij
zigd, is gevoegd, vervalt. 

Art. X . Dit besluit treedt in werking op 
l J uli 1947. 

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

Het Loo, de 28ste Juni 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Binnenlandse Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 2I Juli 1947.) 
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S. H 214 

28 Juni 1947. BESLUIT, houdende wij
ziging in zake vrijdom van specifieke 
belasting bij invoer van goederen, be
stemd tot gebruik als grondstof in fa
brieken en trafieken en in zake terug
gaaf bij uitvoer voor reuk- en toilet
waters, welke metylaethylketon bevat
ten. 

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

Financiën van I2 Juni 1947, n°. 219, Afde
lingen Accijnzen en Invoerrechten; 

Gelet op artikel I0 van de wet van 6 Juni 
l 94 7 (Staatsblad n°. H I 69) ; 

De Raad van State gehoord (advies van 
24 Juni 1947, n°. 20); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 26 Juni 1947, n°. 290, 
Afdelingen Accijnzen en Invoerrechten; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
Art. · 1. Artikel I, laatste lid, van het 

K oninklijk besluit van I7 November 1927, 
(Staatsblad n°. 359), wordt vervangen door: 

Voor zover de aangewezen goederen be
horen tot die genoemd in post 33 van het 
bij de Tariefwet 1934 behorende tarief, blijft 
de vrijdom beperkt tot f 8.05 per kilogram. 

2. Het eerste lid van artikel Ibis van 
het Koninklijk besluit van IS Maart 1910 
(Staatsblad n°. 86) wordt vervangen door: 

De in het eerste lid van het vorige artikel 
bedoelde teruggaaf wordt voor reuk- en 
toiletwaters die methylaethylketon bevat
ten, beperkt tot f 192 per hectoliter gedistil
leerd, herleid tot de sterkte van 50 percent. 

3. Bij uitvoer van reuk- en toiletwaters, 
welke metylaethylketon bevatten, binnen 
drie maanden na de inwerkingtreding van 
dit besluit, wordt dé teruggaaf naar de maat
staf van eenhonderd en twee en negentig 
gulden per hectoliter gedistilleerd, herleid 
tot de sterkte van 50 percent, slechts ver
leend, nadat belanghebbende ten genoege 
van de inspecteur der invoerrechten en ac
cijnzen over de plaats waar de aangifte, 
als is bedoeld in artikel 5 van het Koninklijk 
besluit van 15 Maart 19IO (Staatsblad n°. 86) 
is gedaan, heeft aangetoond, dat de accijns 
van het gedistilleerd, vervat in de uitge
voerde reuk- en toiletwaters, naar die maat
staf aan het Rijk is voldaan. 

4. Dit bes luit treedt in werking met in
gang van de dag waarop de wet van 6 Juni 
1947 (Staatsblad n°. H 169) in werking treedt. 

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

Het Loo, de 28ste Juni 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. I Juli 1947.) 
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S. H 215 
No. H 215 
30 Juni 1947. BESLUIT, houdende aanwij

zing van een formatie, als bedoeld in art. 
39, eerste lid, sub 3°, van de Wet op de 
Krijgstucht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat het gewenst is voorzie

ningen te treffen met betrekking tot de uit
oefening van strafbevoegdheid bij de Konink
lijke Landmacht op voet van vrede; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 24 Juni 1947, Afd . B I , bur. 2, 
nr. 231; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Onder de formaties, bedoeld in artikel 39, 
eerste lid, sub 3°, van de Wet op de Krijgs
tucht, wordt gerekend: 

het Commando Luchtvaarttroepen. 
Onze Minister van Oorlog is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, de 3oste J u ni 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. FIÉVEZ. 

(Uitgeg. 29 Juli 1947.) 

S. H 216 
1 Juli 1947. "BESLUIT, houdende aanwij

zing van een tweetal formaties, als be
doeld in art. 41, sub 2°, van de Wet op de 
Krijgstucht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat het gewenst is voorzie

ningen te treffen met betrekking tot de uit
oefening van strafbevoegdheid bij de Konink
lijke Landmacht op voet van vrede; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 25 Juni 1947, Afdeeling B I, Bur. 
2, Nr. 257; 

Hebben goed~evonden en verstaan te be
palen: 

Onder de formaties, bedoeld in art. 41, sub 
20, van de Wet op de Krijgstucht, wordt, bij 
de Koninklijke Landmacht op voet van vrede, 
gerekend: 

a. het Kamp Worden van het Doorgangs
kamp; 

b. het Kamp Muiderberg van het Door
gangskamp. 

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

H et Loo, de 1ste Juli 1947. 
WILHELMI NA. 

De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. F1ÉVEZ. 

( Uitgeg. 29 Juli 1947.)' 

s . .H 217 
1 Juli 1947. BESLUIT, houdende aanwij

zing van een formatie, als bedoeld in art. 
39, eerste lid, sub 3°, van de Wet op de 
Krijgstucht, en van een formatie, als be
doeld in art. 41, sub 2°, van de Wet op de 
Krijgstucht. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat het gewenst is voorzie

ningen te treffen met betrekking tot de uit
oefening van strafbevoegdheid bij de Konink
lijke Landmacht op voet van vrede; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 26 Juni 1947, Afdeling B 1, Bur. 
2, Nr. 202; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

1. Onder de formaties, bedoeld in art. 39, 
eerste lid, sub 3°, van de Wet op de Krijgs
tucht wordt, bij de Koninklijke Landmacht 
op voet van vrede, gerekend: 

het Depót Cavalerie. 
II. Ondei: de formatie , bedoeld in art. 41, 

sub 20, van de Wet op de Krijgstucht wordt, 
bij de Koninklijke Landmacht op voet van 
vrede, gerekend: 

de Cavalerieschool. 
Onze Minister van Oorlog is belast met de 

u itvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, de 1.ste Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. FIÉVEZ. 

(Uitgeg. 29 Juli 1947.) · 

S. H 218 

13 Juni 1947. BESLUIT, tot aanwijzing 
van een formatie als bedoeld in art. 41, 
sub 2°, van de Wet op de Krijgstucht. 

Wij WILHEr.MINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Oorlog van 6 Juni 1947, Afdeling BI, bureau 
2, nr. 194; 

Overwegende, dat het gewenst is voorzie
ningen te treffen met betrekking tot de uit
oefening van strafbevoegdheid bij de Konink
lijke Landmacht op voet van vrede; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be-
palen: , 

Onder de formaties, bedoeld in art. 41, sub 
2° van de Wet op de Krijgstucht worden, bij 
de Koninklijke Landmacht op voet van vrede, 
gerekend: 

het militair personeel, staande onder de 
bevelen van een districts-tandarts; 

de School van de Tandheelkundige Dienst; 
een Tandheelkundig Centrum. 
Onze Minister van Oorlog is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, de 13de Juni 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. F IÉVEZ. 

(Uitgeg. II Juli 1947,) 

s. H 219 
18 Juni 1947. BESLUIT, tot nadere wijzi

ging van het Koninklijk besluit van 27 
October 1930 (Staatsblad no. 412), hou
dende reorganisatie van de Stichting 
,.Psychiatrische Inrichting Sint-Willi
brordus" te Heiloo. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
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Op de voordracht van Onze Minister van 
Sociale Zaken van 10 Juni 1947, no. 1470 
C/Port. 18, afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad no. 96), zoals deze wet laatstelijk is ge
wijzigd ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in te trekken het besluit van de Secretaris

Generaal van het Departement van Binnen
landse Zaken van 11 Januari 1941 B.Z. 
no. IA; 

te bepalen, dat in Ons besluit van 27 Octo
ber 1930 (Staatsblad no. 412) de volgende wij
zigingen worden gebracht: 

I. Het eei;;_ste lid van artikel 2 wordt ge
lezen: 

.,Aan het Bestuur der Stichting "Psychi
atrische Inrichting Sint-Willibrordus", geves
tigd te Heiloo wordt vergunning verleend de 
gebouwen, bestemd en gebezigd v oor de ver
pleging van lijders, met uitzondering van het 
hoofdgebouw en zijn beide vleugels, genaamd 
Paviljoen Glorieux en Paviljoen Sint Aloy
sius, zomede het gebouw Sint Augustinus, 
in te richten tot een gesticht voor kr ankzin
nigen. ''. 

II. Het eerste lid van artikel 3 wordt 
gelezen: 

.,Het hoofdgebouw, de paviljoenen Glo
rieux en Sint Aloysius en het gebouw Sint 
Augustinus worden onder de voorwaarden, 
vermeld in artikel II, aangewezen als een in
richting, welke niet als gesticht wordt be
schouwd, ook wanneer daarin meer dan twee 
krankzinnigen worden verpleegd.". 

III. Artikel 5 wordt gelezen : 
.,In de inrichting, bedoeld in artikel 3 mo

gen niet meer dan 240 mannen verpleegd 
worden.". 

IV. In de artikelen 6, 7, 9, 10, II, 12 en IJ 
wordt telkens in plaats van "Sint Willibror
dusstichting" gelezen: 

.,Stichting "Psychiatrische Inrichting Sint
Willibrordus," ". 

V. In alle artikelen, waar gesproken 
wordt van Minister van Binnenlandse Zaken 
wordt gelezen: 

.,Minister van Sociale Zaken" . 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

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

Het Loo, de 18de Juni 1947. 
WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. II Juli 1947.) 

S. H 220 
3 Juli 1947. WET. tot wering en verdelging 

van den Coloradokever. (Coloradokever
WP.t 1947.) 

Bijl. Hand. II 46/47, 464; 
Hand. I 46/47, bladz. 1746-1751; 
Bijl. Hand. I 46/47, 464; 
Hand. I 46/47, bladz. 828. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is nieuwe bepalingen vast 
te stellen tot wering en verdelging van den 
Coloradokever; 
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Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz. 
Art. 1. In deze wet wordt verstaan onder: 
1. .,Coloradokever": het insect, genaamd 

Leptinotarsa decemlineata Say, alsmede de 
eieren, larven en poppen daarvan; 

2. .,Onze Minister": Onze met de zaken 
van den landbouw belaste Minister; 

3. .,Plantenziektenkundige Dienst": 
Plantenziektenkundige Dienst, bedoeld in 
artikel 5 der Plantenziektenwet. 

2. Elke gebruiker van een perceel, waarop 
zich de Coloradokever bevindt, is verplicht 
deze zoo goed mogelijk te verdelgen. 

3. 1. Indien de gebruiker van een perceel 
nalatig blijft zijn in artikel 2 bedoelde ver
plichting na te komen. doet de burgemeester 
van de gemeente, binnen welke het perceel 
is gelegen, de verdelging uitvoeren op kosten 
van den nalatige en met inachtneming van 
het bepaalde in het volgende lid. 

2. De burgemeester treft ter verdelging 
die maatregel of maatregelen van de hieron
der genoemde, welke hem door het Hoofd van 
den Plantenziektenkundigen Dienst als nood
zakelijk ter bereiking van het gestelde doel 
wordt of worden aangewezen: 

a. het vangen en onschadelijk maken van 
den Coloradokever; 

b. het behandelen van het aardappelge
was met één ol meer insectendoodende mid
delen; 

c. het vernietigen van het gewas. of een 
deel daarvan; 

d. het zeven van den grond; 
"· het behandelen van den grond me een 

bestrijdingsmiddel. 
3. Voor de toepassing van dit artikel 

wordt de gebruiker eerst geacht nalatig te zijn 
gebleven in het nakomen van zijn in artikel 2 
bedoelde verplichting, indien hij de verdelging 
niet binnen een door den burgemeester be
paalden en hem bij aangeteekend schrijven 
ter kennis gebrachten korten termijn heeft 
uitgevoerd of doen uitvoeren. 

4. De kosten, aan de verdelging ingevolge 
het eerste lid van dit artikel verbonden, wor
den ingevorderd op de wijze, bij artikel I 55 
der Gemeentewet voorgeschreven. Voor zoo
ver deze kosten geheel of gedeeltelijk niet op 
den nalatigen gebruiker kunnen worden ver
haald, komen zij t en laste van het Rijk. 

4. Door het Hoofd van den Plantenziek
tenkundigen Dienst kunnen jaarlijks bepaalde 
gemeenten of gedeelten des lands worden aan
gewezen, voor welke, na bekendmaking dezer 
aanwijzing overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 5, tot aan het einde van het loopende 
jaar, de volgende voorschriften gelden: 

a. een ieder, die te eeniger plaatse een 
coloradokever vindt, is verplicht van die 
vondst onverwijld kennis te geven aan den 
burgemeester van de gemeente, binnen welke 
de kever is gevonden ; 

b. de burgemeester, die een dergelijke 
kennisgeving ontvangt, of die op een perceel 
in zijn gemeente de aanwezigheid van den 
coloradokever vaststelt of vermoedt, stelt 
daarvan het Hoofd van den Plantenziekten
kundigen Dienst terstond op de hoogte en 
zendt den gebruiker van het betrokken per
ceel onverwijld de in artikel 3, tweede lid, be
doelde waarschuwing. 

5. I. Van de aanwijzing, bedoeld in den 
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aanhef van artikel 4, worden de burgemees
ters van alle betrokken gemeenten door het 
Hoofd van den Plantenziektenkundigen 
Dienst verwittigd. 

2. Deze burgemeesters bréngen de be
doelde aanwijzing binnen tweemaal vier en 
twintig uur ter algemeene kennis, door mid
del van aanplakking op de daarvoor bestemde 
plaatsen en op andere wijze, indien en voor 
zoover ter plaatse bij algemeene afkondiging 
gebruikelijk is. 

6. I. Het Hoofd van den Plantenziekten
kundigen Dienst deelt, indien naar zijn oor
deel in bepaalde gemeenten gevaar bestaat 
voor vestiging of verspreiding van den colo
radokever aan de burgemeesters dier gemeen
ten mede, dat het gewas op de met aardappe
len beteelde perceelen, welke binnen die ge
meenten of bepaalde, door hem aan te wijzen 
gedeelten dier gemeenten zijn gelegen, met 
één of meer door hem aan te geven insecten
doodende middelen moet worden behandeld. 

2. Hij stelt daarbij tevens een termijn, 
binnen welken de behandeling moet geschie
den. 

3. Hij kan nadere aanwijzingen geven, 
die bij de behandeling in acht moeten worden 
genomen. 

7. r. De burgemeesters, bedoeld in het 
eerste Jid van artikel 6, bevelen de gebruikers 
van de betrokken perceelen, door middel van 
aanplakking op de daarvoor bestemde plaat
sen en op andere wijze, indien en voor zoover 
ter plaatse bij algemeene afkondiging gebrui
kelijk is, de maatregelen te nemen, die over
eenkomstig artikel 6 moeten worden getroffen. 

2 . Bij dit bevel worden de in het tweede 
lid van artikel 6 bedoelde termijn en de inge
volge het derde lid van dat artikel in acht te 
nemen aanwijzingen vermeld. 

3. Bij gebleken nalatigheid van den ge
bruiker van een perceel om de in de beide 
vorige leden bedoelde voorschriften na te le
ven, doet de burgemeester de behandeling op 
kosten van den nalatige uitvoeren. 

4. Ten aanzien van de invordering en het 
verhaal der kosten van de behandeling,krach
tens het vorig lid van gemeentewege uitge
voerd, is het bepaalde in het vierde lid van 
artikel 3 van overeenkomstige toepassing. 

8. I. Onze Minister kan zoo noodig in bij
zondere gevàllen, waarin de artikelen 2 en 3 
geen toepassing kunnen vinden, of toepassing 
daarvan naar zijn meening tot onbillijkheden 
aanleiding zou geven, één of meer der navol
gende maatregelen tot wering of bestrijding 
van den coloradokever door of vanwege den 
Plantenziektenkundigen Dienst doen nemen: 

a. de maatregelen, genoemd in het tweede 
lid van artikel 3; 

b. het verbieden van aardapl)e(teelt in 
het eerstvolgende jaar op een bepaald perceel 
of op een gedeelte daarvan; 

c. het voorschrijven van aardappelteelt 
in het eerstvolgende jaar op een gedeelte van 
een perceel, teneinde het gewas als vangplan
ten te gebruiken 

d. het gedurende een bepaalden tijd dage
lijks laten nazien van deze vangplanten. 

2. De kosten, aan de uitvoering van de 
krachtens dit artikel genomen maatregelen 
verbonden, komen ten laste van het Rijk. 

9. Onze Minister kan tot wering of be-
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strüding van den coloradokever in bepaalde 
gemeenten of gedeelten van gemeenten, waar 
de landbouw of tuinbouw overwegend met 
het oog op den uitvoer wordt uitgeoefend, de 
teelt van aardappelen verbieden of slechts 
onder bepaalde voorwaarden toestaan. 

10. Aan belanghebbenden, die door de toe
passing van het bepaalde bij de artikelen 8 en 
9 schade lijden, kan in de door Onzen Minis
ter te bepalen gevallen en volgens door hem 
te stellen regelen een vergoeding worden ver
leend uit 's Rijks kas. 

11. Het Hoofd van den Plantenziekten
kundigen Dienst kan, wanneer de uitvoering 
van de maatregelen, bedoeld in artikel 8, 
wordt tegengewerkt, de tusschenkomst in
roepen van den burgemeester, op wiens bevel 
deze uitvoering desnoods met behulp van den 
sterken arm wordt mogelijk gemaakt. 

12. I. Het invoeren, vervoeren en in bezit 
hebbeh van levende coloradokevers is ver
boden. 

2. Het Hoofd van den Plantenziekten
kundigen Dienst kan voor bijzondere doel
einden ontheffing van dit verbod verleenen. 

13. Tot wering van den coloradokever 
kan Onze Minister de in- en doorvoer van le
vende planten of plantendeelen uit door hem 
aan te wijzen landen voor het tijdvak van IS 
Maart tot en met 14 October verbieden, of 
slechts onder bepaalde voorwaarden toestaan. 

14. Het is verboden loof van aardappel
planten te vervoeren of te doen vervoeren, 
indien degene, die vervoert of doet vervoeren, 
weet, dat het loof afkomstig is van een per
ceel, waarop zich de coloràdokever bevindt, 
of de aanwezigheid van den coloradokever 
daarop redelijkerwijze kan vermoeden. 

15. Een ieder, wie zulks aangaat, is ver
plicht: 

a. de maatregelen, waarvan hem bij een 
bevel, als bedoeld in artikel 7, de uitvoering 
is opgedragen, prompt en nauwgezet te treffen; 

b. alle maatregelen ter uitvoering van 
deze wet te gedoogen en aan de toepassing 
daarvan geen enkele belemmering in den weg 
te leggen. 

16. I. Overtreding der bij of krachtens 
deze wet gestelde verbodsbepalingen en niet
nakoming van de bij of krachtens deze wet 
opgelegde verplichtingen en voorwaarden 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
één maand of geldboete van ten hoogste vijf
honderd gulden. 

2. De in het vorige Jid bedoelde straffen 
worden verdubbeld, indien tijdens het plegen 
van de overtreding nog geen drie jaar zijn 
verloopen, sedert een veroordeeling van den 
schuldige wegens een der bij of krachtens de
ze wet strafbaar gestelde feiten onherroepelijk 
is geworden. 

3, Met veroordeeling wegens een der bij 
of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten. 
wordt ten aanzien van het tweede lid gelijk
gesteld veroordeeling wegens een der in de 
wet van 27 December 1934, Staatsblad No. 
687, houdende bepalingen tot bestrijding van 
den coloradokever of in het Coloradokever
besluit 1941 strafbaar gestelde feiten. 

17. Indien een feit, strafbaar ingevolge 
de bepalingen dezer wet, is gepleegd door of 
vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
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tegen hem, die tot het feit opdracht gaf of die 
de feitelijke leiding had bij het verboden han
delen of nalaten. 

18. De ondernemer van een openbaar 
middel van vervoer wordt als zoodanig niet 
vervolgd, indien de naam en de woonplaats 
van den afzender onderscheidenlijk den ge
adresseerde der voorwerpen, waarmede een 
feit, strafbaar ingevolge de bepalingen dezer 
wet, is gepleegd, binnen drie dagen na het 
uitbrengen van de dagvaarding door den on
dernemer aan den ambtenaar van het Open
baar Ministerie worden bekend gemaakt. 

19. De in deze wet strafbaar gestelde fei
ten worden beschouwd als overtredingen. 

20. Met het opsporen van de in deze wet 
strafbaar gestelde feiten zijn belast, behalve 
de bij artikel 141 van het Wetboek van Straf
vordering aangewezen ambtenaren: 

a. de bij den Plantenziektenkundigen 
Dienst werkzame, door Onzen Minister aan
gewezen personen; 

b. de ambtenaren van Rijks- en gemeen-
tepolitie; ' 

c. de ambtenaren van invoerrechten en 
accijnzen. 

21. 1. De in het vorige artikel onder a be
doelde personen zijn bevoegd, tusschen zons
opgang en zonsondergang, terreinen en inrich
tingen, bestemd tot het kweeken of bewaren 
van land- of tuinbouwgewassen, te betreden . 

2. Indien hun de toegang wordt gewei
gerd, verschaffen zij zich dien desnoods met 
inroeping van den sterken arm. 

3- Indien een terrein of inrichting, als be
doeld in het eerste lid, alleen door een woning 
toegankelijk is, of indien zulk een inrichting 
tevens een woning is, betreden zij dat terrein 
of die inrichting tegen den wil van den bewo
ner niet dan op vertoon van een schriftelijken 
bijzonderen last van den burgemeester of van 
den kantonrechter. 

4. Van dit betreden wordt door hen een 
proces-verbaal opgemaakt, dat binnen twee
maal vier en twintig uren aan dengene, wiens 
woning is betreden, in afschrift wordt mede
gedeeld. 

22. 1. Indien op, in of in de onmiddellijke 
nabijheid van een partij aardappelen, of van 
een partij niet te velde staande aardappel
planten of andere gewassen de coloradokever 
wordt gevonden, zijn de opsporingsambtena
ren, genoemd in artikel 20, bevoegd deze par
tij geheel of gedeeltelijk in beslag te nemen. 

2. Het beslag kan mede omvatten de ver
pakkingsmiddelen, waarin de aardappelen, 
aardappelplanten of andere gewassen zijn 
verpakt. 

3. De in het eerste lid bedoelde ambtena
ren zijn bevoegd, het openmaken van verpak
kingen, waarbinnen zij de aanwezigheid van 
den coloradokever redelijkerwijze kunnen 
vermoeden, te vorderen. 

23. Het beslag, bedoeld in het voorgaande 
a r tikel, wordt gelegd, door middel van een 
proces-verbaal, opgemaakt door den ambte
naar, die het beslag legt, waarvan een af
schrift tegen bewijs van ontvangst aan de be
langhebbenden wordt overhandigd, of bij 
aangeteekend schrijven toegezonden. 

24. 1. De inbeslaggenomen goederen wor
den onverwijld onderzocht. 

2. Indien zulks naar het oordeel van het 
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H oofd van den Plantenziektenkundigen 
Dienst noodzakelijk is, worden de inbeslag
genomen goederen door dezen dienst vernie-
ti~. . 

3. Inbeslaggenomen goederen, die niet 
ingevolge het vorige lid zijn vernietigd, wor
den aan den belanghebbende teruggegeven, 
na al of niet een door het Hoofd van den Plan
tenziektenkundigen Dienst aan te geven be
handeling te hebben ondergaan. 

25. Aan de eigenaren van ingevolge arti
kel 22 inbeslaggenomen goederen k an de uit 
de inbeslagneming voortvloeiende schade u it 
's Rijks kas worden vergoed met inachtne
ming van de in artikel 10 bedoelde regelen. 

26. 1. Levende coloradokevers, ten aan
zien waarvan een overtreding van het in arti
kel 12 bedoelde verbod is gepleegd, alsmede 
de verpakking, waarin zij zich eventueel be
vinden, worden door de in artikel 20 genoemde 
opsporingsambtenaren zoo spoedig mogelijk 
in beslag genomen op de wijze, geregeld in 
artikel 23. 

2. De ambtenaar, die de in het vorig lid 
bedoelde kevers heeft in beslag genomen, 
draagt zorg, dat zij zoo spoedig mogelijk wor
den vernietigd. 

27. I. Aardappelplanten en aardappelen, 
geteeld in strijd met een krachtens artikel 9 
uitgevaardigd verbod, kunnen door de in ar
tikel 20 genoemde opsporingsambtenaren in 
beslag worden genomen . 

2. Indien Onze Minister het noodzakelijk 
acht, dat aardappelen, geteeld in strijd met 
een krachtens artikel 9 uitgevaardigd verbod 
worden gerooid, deelt hij zulks schriftelijk me
de aan den burgemeester van de gemeente, 
waarbinnen het betrokken perceel is gelegen, 
onder opgave van een t ermijn. 

3. De burgemeester deelt den gebruiker 
van het perceel bij aangeteekend schrijven 
mede, binnen welken termijn de aardappelen 
moeten zijn gerooid. 

4. De gebruiker is verplicht de aardappe
len binnen den in het vorige lid bedoelden ter
mijn te rooien; voldoet hij niet aan deze ver
plichting, dan draagt de burgemeester zorg, 
dat de aardappelen op kosten van den gebrui
ker worden gerooid. Op de invordering en het 
verhaal dezer kosten is het bepaalde in het 
vierde lid van artikel 3 van overeenkomstige 
toepassing. 

28. Levende p lanten en plantendeelen, 
ten aanzien waarvan een krachtens artikel 13 
uitgevaardigd verbod is overtreden, of loof 
van aardapt>elplanten. ten aanzien waarvan 
een overtreding van het in artikel 14 beáoelde 
verbod is gepleegd, worden door de in artikel 
20 genoemde opsporingsambtenaren zoo 
spoedig mogelijk in beslag genomen. 

29. 1. De beslagen, bedoeld in het eerste 
lid van artikel 27 en in artikel 28, kunnen me
de omvatten de verpakkingsmiddelen, waarin 
de aardappelen, levende planten of planten
deelen zijn verpakt. 

2. De beslagen worden gelegd op de wijze, 
voorzien in artikel 23. 

30. r. Ingevolge het eerste Jid van artikel 
27 en a rtikel 28 inbeslaggenomen goederen 
kunnen op machtiging van den ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie worden ver
kocht. 

2 . De geldelijke opbrengst blijft onder 
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berusting van de'n griffier, totdat de zaak bij 
rechterlijk gewijsde is afgedaan. 

3. H et eerste en tweede lid van artikel 24 
vinden ten aanzien van de i,n dit artikel be
doelde goederen overeenkomstige toepassing. 

31. Bij veroordeeling kunnen de ingevolge 
het eerste lid van artikel 27 en artikel 28 in be
slaggenomen goederen, of kan, indien zij zijn· 
verkocht, de geldelijke opbrengst, worden 
verbeurd verklaard. 

32. Indien de ingevolge het eerste lid van 
artikel 27 en artikel 28 inbeslaggenomen goe
deren vernietigd of bedorven zijn, wordt de 
eigenaar op bevel van den rechter, welk bevel 
hem bij exploit wordt beteekend, schadeloos 
gesteld, tenzij de goederen worden verbeurd 
verklaard, of zouden worden verbeurd ver
klaard, indien zij nog aanwezig waren. 

33. 1. Indien van verdere vervolging wordt 
afgezien, worden de inbeslaggenomen goede
ren op bevel van den ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie aan den belanghebbende 
teruggegeven. 

2. Indien in het geval, bedoeld in het eer
ste lid, de in beslaggenomen goederen niet meer 
aanwezig of bedorven zijn, wordt de eigenaar 
op bevel van den ambtenaar van het Open
baar Ministerie, welk bevel hem bij exploit 
wordt beteekend, schadeloos gesteld. 

34. 1. De bepaling van het bedrag der 
ingevolge de artikelen 32 en 33 toegekende 
schadeloosstellingen geschiedt volgens de re
gelen, bedoeld in artikel 10. 

2. Alle vorderingen tot schadeloosstelling 
ingevolge het bepaalde bij de artikelen "12 en 
33 vervallen door verloop van vijf jaren, na
dat het bevel is beteekend. 

35. Deze wet kan worden aangehaald als 
Coloradokeverwet 1947, met bijvoeging van 
het nummer van het Staatsblad, waarin zij 
verschijnt. 

36. 1. Ingetrokken worden de wet van 7 
Juli 1932 (Staatsblad No. 321), houdende be
palingen tot wering van den Coloradokever 
bij in- en doorvoer van aardappelen en ver
sche groenten, de wet van 27 December 1934 
(Staatsblad No. 687), (houdende bepalingen 
tot bestrijding van den Coloradokever), en 
No. 9 van artikel Ivan Ons besluit van 5 Sep
tember 1945 (Staatsblad No. F 162). 

2. Het Coloradokeverbesluit 1941 en het 
Coloradokeverbesluit 1943 vervallen. 

3. Niettemin kan na het inwerkingtreden 
van deze wet nog veroordeeling pl'iatsvinden 
ter zake van vóór het inwerkingtreden van 
deze wet gepleegde feiten, strafbaar gesteld 
in de wet van 27 December 1934 (Staatsblad 
No. 687), houdende bepalingen ter bestrijding 
van den coloradokever, en in het Colorado
keverbesluit 1941, op den voet van de straf
bepalingen der Plantenziektenwet. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 3den 

Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. L., v. en v., s. L. MANSHOLT. 

(Uitgeg. 22 Augustus 1947.) 
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3 Juli 1947. WET, houdende regeling van het 
recht van hooger beroep van de vonnis
sen , bij de krijgsraden te velde gewezen 
ter zake van strafbare feiten in tijd van 
oorlog begaan. 

Bt}l. Hand. II 46/47, 450; 
Hand. II 46/47, bladz. 1794-1799, 1802 , 
B1ïl. Hand. I 46/47, 450; 
Hand. I 46/47, bladz: 828. 
Wij WILHELMINA, enz., doen te weten: 
Alzoo wij in overweging genomen hebben, 

dat het onder de huidige omstandigheden ge
wenscht is, dat-in beginsel ook hooger beroep 
openstaat van de vonnissen, bij de krijgsraden 
te velde gewezen ter zake van strafbare feiten, 
in tijd van oorlog begaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State,enz. 

Artikel 1. 

I. In afwijking van het bepaalde in artikel 
210 van de Regtspleging bij de Landmagt 
staat ook van de vonnissen, gewezen bij de 
k rijgsraden te velde ter zake van strafbare 
feiten, in tijd van oorlog begaan, hooger be
roep open op het Hoog Militair Gerechts
hof. De artikelen 256 en 257 dier Regtsple
ging en artikel 11 van het Organisatiebesluit 
Rechtspleging te velde 1944 (Staatsblad n°. 
E 67) blijven buiten toepassing. 

2. Het bepaalde in het voorgaande lid geldt 
niet voor zoover Wij de toepasselijkheid daar
van ten aanzien van een of meer krijgsraden, 
welke onder feitelijke oorlogsomstan digheden 
dan wel buiten het Rijk in Europa optreden , 
uitsluiten of beperken. 

3. Een vonnis van een krijgsraad te velde, 
waartegen ingevolge een besluit a ls in het 
tweede lid van dit a rtikel bedoeld geen hoo
ger beroep openstaat, kan in afwijking van 
het bepaalde in artikel 257 van de Regtsple
ging bij de Landmagt worden gepronuntieerd 
alvorens omtrent de verleening van het fiat 
executie is beslist. 

Artikel 2. 
Deze wet tredt in werking op een nader 

door Ons te bepalen tijdstip. 
Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 3den Juli 

1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. F,1ÉVEZ. 

(Uitgeg. II Juli 1947). 

S. H 222 
3 Juli 1947. WET, betreffende de kennisne

mingdoordenmilitairenrechter van mis
drijven, waarop de bepalingen van het 
Besluit Buitengewoon Strafrecht van 
toepassing zijn. 

Bijl. Hand. II 46/47, 450; 
Hand. II 46/47, bladz. 1794-1799; 
Bijl. Hand. I 46/47, 450; 
Hand. I 46/47, bladz. 828. 
Wij WILHELMINA, enz.,doen te weten: 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 
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dat het wenschelijk is om nadere regelen te 
st ellen met betrekking tot de kennisneming 
door den militairen rechter van misdrijven, 
waarop de bepalingen van het Besluit Bui
tengewoon Strafrecht van toepassing zijn; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Artikel I. 

}:let Besluit op de Bijzondere Gerechtsho
ven (besluit van 22 December 1943, Staats
blad n°. D 62) wordt gewijzigd als volgt: 

A. Artikel 12 wordt vervangen door een 
nieuw artikel 12, luidende: 

.,Artike l 12. 
1. Behoudens het bepaalde in het tweede 

lid van dit artikel nemen de Bijzondere Ge
rechtshoven, met uitsluiting van eenigen an
deren rechter, in eersten aanleg en tevens, be
houdens het beroep in cassatie, in het laatste 
ressort kennis van de misdrijven, waarop de 
bepalingen van het Besluit Buitengewoon 
Strafrecht van toepassing zijn. 

2. De militaire rechter neemt kennis van de 
in het slot van het eerste lid bedoelde misdrij
ven, door militairen begaan, tenzij deze mis-. 
drijven zijn gepleegd in door den vijand bezet 
gebied van het Rijk in Europa." 

B. Het derde lid van artikel 13 wordt ver
vangen door een nieuw derde lid luidende: 

"3. De Bijzondere Raad van Cassatie 
neemt bovendien in eersten aanleg en tevens 
in het laatste ressort kennis van de jurisdic
t iegeschillen : 

1°. tusschen de Bijzondere Gerechtshoven 
onderling; 

2°. tusschen de Bijzondere Gerechtshoven 
eenerzijds en eenigen anderen burgerlijken of 
militairen rechter anderzijds; 

3°. tusschen den Bij zonderen Raad van Cas
satie eenerzijds en eenigen anderen burger
lijken of militairen rechter, de Bijzondere Ge
rechtshoven daaronder begrepen, anderzijds.'' 

Artikel 2. 
H et vierde lid van artikel 14 van het Besluit 

Buitengewone Rechtspleging (besluit van :fa 
December 1943, Staatsblad n°. D 63) wordt 
gelezen als volgt : 

.,4. Indien de commandeerende officier be
paalt, dat de verdachte in arrest zal worden 
gesteld of gehouden, geeft hij, indien de be
rechting van het misdrijf niet tot de bevoegd
heid van den militairen rechter behoort, daar
va n terstond schriftelijk of mondeling kennis 
aan den procureur-fiscaal· bij het Bijzonder 
Gerechtshof en doet hij den verdachte onmid
dellijk voor dezen geleiden." 

Artikel 3. 
r. Het bepaalde in artikel I is niet van toe

p assing in zaken, waarin op het tijdstip van 
het in werking treden dezer wet de behande
ling t er terechtzitting voor een Bijzonder Ge
rechtshof reeds is aangevangen. 

2. De overige zaken, welke, op dat tijd
stip bij een Bijzonder Gerechtshof aanhangig 
zijn en ingevolge het bepaalde in a rtikel I t ot 
de kennisneming van den militairen rechter 
behooren, gaan naar dien rechter over in den 
staat, waarin zij zich bevinden. 

Artikel 4. 
Deze wet treedt in werking op een door Ons 
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nader te bepalen t ijdstip. 
Lasten en bevelen, enz; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 3den Juli 

1947. 
W ILHELMINA. 

De Min. v. Justitie, J . H. VAN MAARSEVEEN. 

De Minister van Marine, 
]. ] . A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

De Min. van Oorlog, A. H. J. L. F1ÉVEZ. 

(Uitgeg. 11 Juli 1947). 

S. H 223 

3 Juli z947. WET, houdende goedkeuring 
van het S tatuut van de Internationale 
Vluchtelingenorganisatie. 

Bijl. Hand. II 46/47, 467; 
Hand. II 46/47, bladz. 1762-1766; 
Bijl. Hand. 1 46/47, 467; 
Hand. 1 46/47, bladz. 828. 

Wij WILHELMINA,enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het vanwege Ons te New York op 28 
Januari 1947 ondertekende Statuut van de 
Internationale Vluchtelingenorganisatie, a l
vorens te kunnen worden bekrachtigd, inge
volge artikel 60, lid 2, der Grondwet de 
goedkeuring der Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het,datWij ,denRaadvanState,enz. 
Art. 1, Het vanwege Ons te New York 

op 28 Januari 1947 ondertekende Statuut 
van de Internationale Vluchtelingenorgani
satie in afdruk nevens deze wet gevoegd • . 
wordt voor het Rijk in Europa goedgekeurd. 

2, D eze. wet treedt in werking met in
gang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo de 3de J uli 

1947. 
WILHELMINA. 

D e Min. v. Buiten/. z., W. V. BOETZELAER. 

De Min. van Justitie, J. H. v. MAARSEVEEN. 

De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL . 

De 1\1:inister van Sociale Zaken, W. D REES. 

(Uitgeg. 15 Juli 1947). 

CONSTITUTION OF THE INTERNA'fJO. 
NAL RE}'UGE.E OUGANIZATION, 

Preamble. 

The Governments accepting this Con
stitution, 

Recognizing: 
that genuine refugees and displaced per

sons constitute an urgent problem which 
is international in scope and character; 

that as regards displaced persons, the 
main task to be performed is to encourage 
and assist in every way possible their early 
return to their country of origin; 

that genuine refugees and displaced per
sons should be assisted by international 
action, either to return to their countries of 

* De Franse tekst van het Statuut is niet 
opgenomen. 
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nationality or former habitual residence, or 
to find new homes elsewhere, under the 
conditions provided for in this Constitution; 
or in the case of Spanish Republicans, to 
establish themselves temporarily in o rder to 
enable them to return to Spain when the 
present Falangist regime is succeeded by a 
democratie regime; 

that re-settlement and re-establishment 
of refugees and displaced persons be con
templated only in cases indicated clearly in 
the Constitution; 

that genuine refugees and displaced per
sons, until such time as their repatriation 
or re-settlement and re-establishment is ef
fectively completed, s hould be protected in 
their rights and legitimate interests, should 
receive care and assistance and, as far as 
possible, should be put to useful employ
ment in order to avoid the evil and anti
social consequences of continued idleness; 
and 

that the expenses of repatriation to the 
extent practicable should be charged to 
Germany and IJ apan for persons displaced 
by those Powers from countries occupied by 
them: 

Have agreed: 
for the accomplishment of the foregoing 

purposes in the shortest possible t ime, to 
establish and do hereby establish, a non
permanent organization to be called the 
International Refugee Organization, a spe
cialized agency to be brought into re
lationship with the United Nations; and 
accordingly 

Have accepted the following articles: 

Article r. 

Mandat e. 

The mandate of the Organization shall 
extend to refugees and displaced persons in 
accordance with the principles, definitions 
and conditions set forth in Annex I , whic.h 
is attached to and made an integral part of 
this Constitution. · 

Article 2. 

Functlons and powers. 

r. The functions of the Organization to 
be carried out in accordance with the 
purposes and the principles of the Charter 
of the United Nations shall be: the repa
triation; the identification, registration and 
classification; the care and assistance; the 
legal and politica! protection; the transport; 
and the re-settlement and re-establishment, 
in countries able and willing to receive 
them, of persons who are the concern of the 
Organization under the provisions of Annex 
I. Such functions shall be exercised with a 
view: 

a. to encouraging and assisting in every 
way possible the early return to their coun
try of nationality, or former habitual 
residence, of those persons who are the 
concern of the Organization, having regard 
to the principles laid down in the resolution 
on refugees and displaced persons adopted 
by the Genera! Assembly of the United 
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N ations on 12 February 1946 (Annex III) 
and to the principles set forth in the 
Preamble, and to promoting this by all 
possible means, in particular by providing 
them with material assistance, adequate 
food for a period of three months from the 
time of t heir departure from their present 
places of residence provided they are 
returning to a country suffering as a result 
of enemy occupation during the war, and 
provided such food shall de distributed 
under t he auspices o f the Organization; and 
the necessary clothing and means of trans
portation; and 

b. with respect to persons for whom 
repatriation does not take p lace under para
graph ia of this article to facilitating: 

I. their re-establishment in countries of 
temporary residence; 

II. the emigration to, re-settlement and 
re-establishment in other countries of indi
viduals or family units; and 

III. as may be necessary and practicable, 
within available resources and subject to 
the relevant fi nancial regulations, the in
vestigation, promotion or execution of pro
jects of group re-settlement or large-scale 
re-settlement; 

c. with respect to Spanish Republicans 
to assisting them · to establish themselves 
temporarily until the time when a demo
cratie regime in Spain is established. 

2. For the purpose of carrying out its 
functions, the Organization may engage in 
all appropriate activities, and to tnts end, 
shall have power: 

a. to receive and disburse private and 
public funds; 

b. as necessary to acquire land and buil
dings by lease, gift, or in exceptiooal cir
cumstances only, by purchase; and to hold 
such land and buildings or to dispose of 
them by lease, sale or otherwise; 

c. to acquire, hold and convey other 
necessary property; 

d. to enter into contracts, and undertake 
obligations; including contracts with Govern
ments or with occupation or control autho
rities, whereby such authorities would con
tinue, or undertake, in part or in whole, the 
care and maintenance of refugees and 
displaced persons in territories under their 
authority, under the supervision of the Or
ganization; 

e. to conduct negotiations and conclude 
agreements with Governments; 

f. to consult and co-operate with public 
and private organizations whenever it is 
deemed advisable, in so far as such o rgani
zations share the purpose of the Orga
nization and observe the principles of the 
United Nations; 

g. to promote the conclusion of bilateral 
arrangements for mutual assistance in the 
repatriation of displaced persons, having 
regard to the principles laid down in para
graph c II of the resolution adopted by the 
Genera! Assembly of the United Nations on 
x2 February x946 regarding the problem of 
refugees (Annex III) ; 

h. to appoint staff, subject to the pro-
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v1s1ons of Article g of this Constitution; 
i. to undertake any project appropriate 

to the accomp!ishment of the purposes of 
this Organization; 

j. to conclude agreements with countries 
able and willing to receive refugees and 
displaced persons for the purpose of ensur
ing the protection of their legitimate rights 
and interests in so far as this may be neces
sary ; and 

k. in genera!, to perform any other legal 
act appropriate to its purposes. 

Article 3. 

UelatlonshiJl to the U ulted Natlons. 

The relationship between the Organization 
and the United Nations shall be established 
in an agreemènt between the Organization 
and the United Nations as provided in 
Articles 57 and 63 of the Charter of the 
United Nations. 

Article 4. 

Memberslllp . 

x. M embership in the Organization is 
open to Members of the United Nations. 
Membership is also open to any other 
peace-loving States, not members of t he 
United Nations, upon recommendation of 
the E xecutive Committee, by a two-thirds 
majority vote of members of the Genera! 
Council present and voting, subject to the 
conditions of the agreement between the 
Organization and the United Nations 
approved pursuant to Article 3 of this 
Constitution. 

2 . Subject to the provisions of paragraph 
1 of this article, the members o f the Or
ganization shall be those States whose duly 
authorized representatives sign this Con
stitution without reservation as to subse
quent acceptance, and those States w hich 
deposit with the Secretary-General of t he 
United Nations their instruments of 
acceptance after their duly authorized repre
sentatives have signed this Constitution 
with such -reservation. 

3. Subiect to the provisions of para
graph 1 of this article, those States, whose 
re presentatives have not signed the Con
stitution referred to in the previous para
graph, o r w hich, having signed it, have not 
deposited the relevant instrument of accep
tance wit hin the following six months, may, 
however, be admitted as members of the 
Organization in the following cases: 

a. if t hey undertake to !iquidate any 
outstanding contributions in accordance 
with the relevant scale; or 

b . if they submit to the Organization a 
plan for the admission to their territory, as 
immigrants, refugees or displaced persons 
in such numbers, and on such settlement 
conditions as shall, in the opinion of the 
Organization, require from the applicant 
State an expenditure or investment equi
valent, or a pproximately equivalent, to t he 
contribution t hat they would be called upon, 
in accordance with the relevant scale, to 
m ake to the budget of the Organization. 
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4. Those States which, on signing the 
Constitution, express t heir intention to avail 
themselves of clause b of paragraph 3 of 
this a rticle may submit the plan referred to 
in that paragraph within the following 
three months, without prejudice to t he pre
sentation within six months of the relevant 
instrument of acceptance. 

5. Members of the Organization which 
a re suspended from the exercise of the right 

• and priveleges of membership of the Unite<l 
N ations shall, upon request of t he Jatter, be 
suspended from the rights and priveleges of 
this Organization. 

6. Members of the Organization which 
are expelled from the United Nations shall 
automatically cease to be members of this 
Organization. 

7. With the approval of the Genera! 
Assembly of the United Nations, members 
of the Organization which are not members 
of t he United Nations, a nd which have 
persistently violated the principles of the 
Charter of the United Nations may be sus
p ended from the rights and priveleges of 
the Organizat ion, o r expelled from its mem
bership by the Genera! Council. 

8. A member of the Organization whic h 
has persistently violated the principles con
tained in the present Constitution, may b e 
suspended from the rights a nd priveleges of 
t he Organization by the Genera! Council, 
and with the approval of the Genera! As
sembly of the United Nations, may be 
expelled from the Organization. 

g. A member of the O rganization u n
dertakes to afford its genera! support to the 
work of the Organization. 

10. Any member may at any time give 
written notice of withdrawal to t he C hair
man of the Executive Committee. Such 
notice shall take effect one year after the 
date of its receipt by the Chairman of the 
Executive Committee. 

Article 5. 

Organs. 

There are established as the principle 
organs of the Organization: a G enera! Coun
cil, an Executive Committee and a Secre
tariat. 

Article 6. 
The General Councll. 

x. The ultimate policy-making body of 
the Organization shall be the Genera! 
Council in which each member shall have 
one representative and such altemates and 
advisers as may be necessary. Each member 
shall have one vote in the Genera! Council. 

2. T he Genera! Council shall be con
vened in régular session not Jess than once 
a year by the Executive Committee pro
vided, however, that for three years a fter 
the O rganization comes into being the Ge
nera! Council shall be convened in regular 
session not less t han twice a year. It may 
be convened in special session whenever the 
Executive Committee shall deern necessary; 
and it shall be convened in specia l session 
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by the D irector- G enera! within t hirty days 
after a request for such a s pecial session is 
r eceived by t he D irector- G enera! from one
third of t he members of the Council. 

3. At t he opening meeting of each ses
sion of the Genera) Council, the Chairman 
of the Executive Committee shall preside 
until the Genera! Council has elected one 
of its members as Chairman for the session. 

4. The Genera! Council shall thereupon 
proceed to elect from among its members a 
fi rst Vice-Chairman and a secon d Vice
Chairman, and such other officers as it may 
deern necessary. 

Article 7. 

Exccutive Co mmlttce. 
1. The Executive Committee shall per

form such functions as may be necessary to 
give effect to the policies of the Genera! 
Council, and may make, between sessions 
of the Genera! Council , policy decisions of 
an emergency nature which it shall pass on 
to the Director-Genera!, who shall be guided 
thereby, and shall report to the Executive 
Committee on the action which he has taken 
thereon. These decisions shall be subject to 
reconsideration by the Genera) Council. 

2. The Executive Committee of the Ge
nera) Council shall consist of the represen
tatives of nine members of the Organisa
tion. Each member of the Executive Com
mittee shall be elected for a two-year term 
by the Genera! Council at a regular session 
of the Council. A member may continue to 
hold office on the Executive Committee 
during a ny such period as may intervene 
between the conclusion of its term of office 
and the first succeeding meeting of the 
Genera) Council at which an election takes 
p lace. A member shall be at all times eli
gible for re-election to the Executive Com
mittee. If a vacancy occurs in the member
ship of the Executive Committee between 
two sessions of the Genera) Council, the 
Executive Committee may fill the vacancy 
by itseH appointing another member to hold 
office until the next meeting of t he Coun
cil. 

3. The Executive Committee shall elect 
a Chairman and a Vice-Chairman from 
among its members, the terms of office to 
be determined by the Genera! Council. 

4. Meetings of tbe Executive Committee 
sha!l be convened: 

a. at the call of the Chairman, normally 
twice a month; 

b. whenever any representative of a 
m e mber of the Executivé Committee shall 
request the convening of a meeting, by a 
letter addressed to the Director-Genera), in 
which case the meeting shall be convened 
within seven days of the date of the receipt 
of t he request; 

c. in the case of a vacancy occurring in 
the Chairmanship, the· Director-Genera) 
shall convene a meeting at which the first 
tem on the agenda shall be the election of a 
Chairman. 

5. The Executive Committee may, in 
order to investigate the situation in the 
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field , either as a body o r through a delega
tion of its members, v isit camps, hostels or 
assembly points within t h e control of the 
Organization, and may give instructions to 
the Director-Ge nera! in consequence of the 
reports of such visits. 

6. The Executive Committee shall re
ceive the reports of the Director-Genera) as 
provided in paragraph 6 o f Article 8 of this 
Constitution, and after consideration there
of, shall request the Director- Genera! to 
transmit these reports to the Genera! Coun
cil with such comments as the Executive 
Committee may consider appropriate. These 
reports and sûch comments shall be trans
mitted to all members of t he Genera) Coun
cil before its next regular session and s hall 
be published. The Executive Committee 
may request the D irector-Genera) to submit 
such further reports as may be deemed ne-
cessary. 

Article 8. 

Ad mlnlstratlon. 

1. The chief administrative officer of 
the · Organization shall be the D irector
General. He shall be responsible to the Ge
nera! Council and the Executive Committee 
and shall carry out the a dministrative and 
executive functions of the Organization in 
accordance with the decisions of the Gene
ra! Council and the Executive Committee, 
and shall report on the action taken thereon. 

2. The Director-Genera) shall be nomi 
nated by the Executive Committee and ap
pointed by the Genera) Council. If no per
son acceptable to the Genera) Council is no
minated by the Exècutive Committee, the 
Genera) Council may proceed to appoint a 
person who has not been nominated by the 
Committee. When a vacancy occurs in t he 
office of the Director-Ge nera) the Execu
tive Committee may appoint an Acting 
Director-Genera! to assume all the duties 
and functions of the office until a Director
General can be appointed by the Genera! 
Council. 

3. The Director-Genera! shall serve un
der a contract which shall be signed on 
behalf of the Organization by the Chair
man of the Executive Committee and it 
shall be a clause of such contract that six 
months' notice of termination can be given 
on either side. In exception.il circumstances, 
the Executive Committee, subject to subse
quent confirmation by the Genera) Coun
cil, has the power to relieve the Director
Gene ral of his duties by a two-thirds m a
jority vote of the members if, in the Com 
mittee's opinion, his conduct is such as to 
warrant such action. 

4. The staff of the Organization shall be 
appointed by the Director-Genera) under 
regulations to be established by the Gene
ra) Council. 

5. T he Director-G e nera! sha ll be pre
sent, or be represented by one of his subor
dinate officers, at all meetings of the Gene
ra! Council, or the Executive Committee 
and of all other committees and sub-com
mittees. He or his representatives may par-
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ticipate in any such meeting hut shall have 
no vote. 

6. a. The Director-Genera! shall p re
pare at the end of each half-year period a 
report on the work of the Organization. The 
report prepared at the end of each altei:nate 
period of six months shall relate to the work 
of the Organization during the preceding 
year and shall give a full account of the ac
tivities of the Organization during that pe
riod. These reports shall be submitted to 
the Executive Committee for consideration, 
and thereafter shall be transmitted to the 
Genera! Council together with any com
ments of the Executive Committee thereon, 
as provided by paragraph 6 of Article 7 of 
this Constitution. 

b. At every special session of the Gene
ra l Council the Director-Genera! shall pre
sent a statement of the work of the Organi
zation since the last meeting. 

Article g. 

Staff. 
L T he paramount consideration in the 

employment of the staff and in the deter
mination of the conditions of service shall 
be the necessity of securing the highest 
standards of efficency, competence and in
tegrity. A further consideration in the em
ployment of the staff shall be adherence to 
the principles laid down in the present Con
stitution. Due regard shall be paid to the 
impoctance of recruiting staff on an appro
priate geographical basis, and of empfoying 
an adequate number of persons from the 
countries of origin of the displaced persons. 

2. No person shall be employed by the 
Organization who is excluded under Part Il, 
other than paragraph s, of Annex I to this 
Constitution, from becoming the concern of 
the Organization. 

3. In the performance of their duties, 
the Director-Genera! and the staff shell not 
seek or receive instructions from any Go
v ernment or from any other authority ex
temal to the Organization. They sball re
frein from any action which might reflect 
on their position as international officials 
responsible only to the Organization. Each 
member of the Organization undertakes to 
respect the exclusively international charac
ter of the responsibilites of the Director
General and thè staff and not to seek to in
fluence them in the discharge of their res
ponsibilities. 

Article m. 

Flnauce. 

1 . The Director-Genera! shall submit, 
through the Executive Committee, to the 
Genera! Council an annual budget, covering 
the necessary administrative, operational 
and large-scale resettlement expenditures of 
the Organization, and from time to time 
such supplementary budgets as may be re
quired. The Executive Committee shall 
transmit the budget to the Genera! Council 
with any remarks it may deern appropriate. 
Upon final approval of a budget by the 
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Genera! Council, the total under each of 
these three headings - to wit, "administra
tive", "operational" a nd " large-scale .e
settlement" - shall be allocated to the 
members in proportions for each heading to 
be determined from time to time by a two
thirds majority vote of the members of the 
Genera! Council present and voting. 

2. Contributions shall be payable, as a 
result o f negotiations undertaken at the re
quest of members between the Organization 
and such members, in kind or in such cur
rency as may be provided for in a decision 
by the Genera! Council, having regard to 
currencies in which the anticipatc.: expen
diture of the Organization will be effected 
from time to time, regardless of the curren
cy in which the budget is expresscd. 

3. Each member undertakes to contri
bute to the Organization its share of the 
administrative expenses as determined and 
allocated under paragraphs 1 and 2 o f this 
article. 

4. Each member shall contribute to the 
operational expenditures - except for large
scale re-settlement expenditures - as de
termined and allocated under paragraphs I 

and 2 of this article, subject to the require
ments of the constitutiona l procedure of 
such members. The members undertake to 
contribute to the large-scale re-settlement 
expenditures on a voluntary basis and sub
ject to the requirements of their constitu
tional procedure. 

5. A member of the Organization, which 
after the expiration - of a period of three 
months following the date of the coming 
into force of this Constitution, has not paid 
its financial contribution to the Organiza
tion for the first financial year, shell have 
no vote in the Gen era! Council or the Exe
cutive Committee until such contribution 
bas been paid. 

6. Subject to the provisions o f paragraph 
5 of this article, a member of the Organiza
tion which is in arrears in the payment of 
its financial contributions to the Organiza
tion shell have no vote in the Genera! Coun
cil or the Executive Committec if the 
amount of its arrears equals or exceeds the 
amount of the contributions due from it 
for the preceding one full year. 

7. The Genera! Council may, neverthe
l ess, permit such members to vote if it is 
satisfied that the failure to pay is due to 
conditions beyond the control of such mem
bers. 

8. The administrative budget of the Or
ganization shall be submitted annually to 
the Genera! Assembly of the United Na
tions for such review and recomm endation 
as the Genera! Assembly may deern appro
priate. The agreement under which the Or
ganization shall be brought into relation
ship with the United Nations under article 
3 of this Constitution may provide, inter 
alia, for the approval of the administra tive 
budget of the Organization by the Genera! 
Assembly of the United Nations. 

g. Without prejudice to the provisions 
concerning supplementary budgets in para-
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graph 1 of t his a rticle the following excep
tional arrangements shall apply in respect 
o f t he financial year in which this Constitu
tion comes into force: 

a. the budget shall be the provisional 
budget set forth in Annex II to this Con-
stitution; and · 

b. the amounts to be contributed by the 
members shall be in the proportions set 
forth in Annex II to this Constitution. 

Article n. 

Hea,lquarters a ni! other offices. 

1. The Organization shall establish its 
headquarters at Paris or at Ge.neva, as the 
Genera! Council shall decide, and all meet
ings of the Genera! Council and the Execu
tive Committee shall be held at this head
quarters, unless a majority of the members 
of the Genera! Council or the Executive 
Committee have agreed, at a previous meet

. ing or by correspondènce with the Director-
General to meet elsewhere. 

2. The Executive Committee may esta
blish such regional and other offices and 
representations as may be necessary. 

3, All offices and representations shall 
be established only with the consent of the 
Government in authority in the place of 
establishment. 

Article 12. 

Procedure. 

,. The Genera! Council shall adopt its, 
own rules of procedure, following in genera!, 
the rules of procedure of the Economie and 
Social Council of the United Nations, wher
ever appropriate, and with such modifica
tions as the Genera! Council shall deern 
desirable. The Executive Committee shall 
regulate its own procedure subject to any 
decisions of the Genera! Council in respect 
thereto. 

2. Unless otherwise provided in the Cou
stitution or by action of the Genera! Coun
cil, m otions shall be carried by simple ma
jority of the members present and voting 
in the Genera! Council and the Executive 
Committee. 

Article 13. 

Status, lmmunltles and prlvlleges. 

x. The Organization shall e njoy in the 
territory of each of its members such legal 
capacity as may be necessary for the exer
cise of its functions and the fulfilment of 
its objectives. 

2. a. The Organization shall enjoy in 
the territory of each of its members such 
privileges and immûnities as may be ne
cessary for the exercise of its functions and 
t h e fulfilment of its objectives. 

b . Representatives of members, officials 
and administrative personnel of the Organi
zation shall similarly enjoy such privileges 
and immunities as are necessary for the in
dependent exercise of their functions in con
nection with the Organization. 

3. Such legal status, privileges and im
m unities shall be defined in an agreement 
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to be prepared by the Organization aftcr 
consultation with the Secretary-General of 
the United Nations. The agreement shall be 
open to accession by all members and shall 
continue in force as between the Organizi<
tion and every member which accedes to 
the agreement. 

Article 14. 

Relatlons wlth ot110r organlzatlous. 

1. Subject to the provisions of t he agr<:e
ment to be negotiated with the United Na
tions, pursuant to article 3 of this Constitu
tion, the Organization may establish such 
effective relationships as may be desirable 
w ith other international organizations. 

2. The organization may assume all or 
part of the functions, and acquire all or part 
of the resources, assets and liabilities of any 
inter-governmental organization or agency, 
the purposes and functions of which !ie 
within the scope of the Organization. Such 
action may be taken either through mu
tually acceptable arrangements with the 
competent authorities of such organizations 
or agencies, or pursuant to authority con
ferred upon the Organization by internatio
nal convention or agreement. 

Article 15. 

Relatlonshlp wlth a uthoritles of countrles 
of locatlon of refugees a nd dlsplaced 

Ilersons. 

The relationship of th.e Organization with 
the Governments or administrations of cou:1-
tries in which disolaced persons or refugees 
are located, and the conditions under w hich 
it will operate in such countries, shall be 
determined by agree ments to be negotiated 
by it with such Govemments or administra
tions in accordance with the terms of this 
Constitution. 

Article 16. 

Amendment of Constltutlon. 

Texts of proposed amendments to this 
Constitution shall be communicated by the 
Director-Genera! to membe rs at least thrce 
months in advance of their consideration by 
the Genera! Council. Amendments shall 
come into effect when adopted by a two
thirds majority of the members of the Ge
ne ra! Council present and voting and ac
cepted by two-thirds of the members in 
accordance with their respective constitu
tional processes, provided, howeve r, that 
amendments involving new obligations for 
members shall come into force in respect o f 
each member only on accept,u1ce by it. 

Article 17. 

l nterpretatlon. 
1. The Chinese, English, French, Rus

sian and Spanish texts of this Constitution 
shall be regarded as equally authentic. 

2. Subject to Article 96 of the Charter 
of the United Nations and of Chapter II of 
the Statute of the I n ternational Court o f 
Justice, any question or dispute concerning 
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the interpretation or application of this 
Constitution shall be referred to the Inter
national Court of Justice, unless the Gene
ra! Council or the parties to such dispute 
agree to another mode of settlement. 

Article 18. 

Entry lnto force. 

1. a. States may become parties to this 
Constitution by: 

1. signatute without reservation as to 
approval; 

II. signature subject to approval fol
lowed by acceptance; 

111. acceptance. 
b. acceptance shall be effected by the 

deposit of a formal instrument with the 
Secretary-General of the United Nations. 

2. This Constitution shall come into lorce 
when at least fifteen States, whose required 
contributions to Part I of the operational 
budget as set forth in Annex II of this Con
stitution amount to not less than seventy
five per cent of the total thereof, have 
become parties to it. 

3. In accordance with Article 102 of the 
Charter of the United Nations, the Secreta
ry-General of the United Nations will re
gister this Constitution, when it has been 
signed, without reservation as to approval, 
on behalf of one State or upon deposit of 
the first instrument of acceptance. 

4. The Secretary-General of the United 
Nations will inform States parties to this 
Constitution of the date when it has come 
into force; he will also inform them of the 
dates whe11 other States have become 
parties to this Constitution. 

IN F A I TH WHEREOF the undersigned, 
d u ly authorized for that purpose, have 
signed this Constitution. 

D one at Flushing Meadow, New York, 
this fifteenth day of December, one thousand 
n ine hundred and forty-six, in a single copy 
in the Chinese, English, French, Russian 

1 
and Spanish languages. The original texts 
shall be deposited in the archh. es of the 
t.Tnited Nations. The Secretary-General of 
the United Nations will send ce t if1ed cooies 
of the texts to each of the signatory Govern
ments and, upon the coming into force ·of 
the Constitution and the election of a Di
rector-Genera!, to the Director-Genera! of 
the Organization. 

ANNEX I. 

DE.FIKl'rIONS. 

Gcncral prlnclples. 

1. The following ~eneral principles con
stitute an integral part of the definitions as 
laid down in Parts I and II of this Annex. 

s. The main object of the Organization 
will be to bring about a rapid and positive 
solution of the problem of bons fide refu
gees and displaced persons, which shall b e 
just and equitable to all concemed. 

b. The main task conceming displaced 
persons is to encourage and assist in every 
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way possible their early return to their 
countries of origin, having regard to the 
principles laid down in paragraph c II of 
the resoluton adopted by the Genera! As
sembly of the United Nations on 12 Fe
bruary 1946 regarding the problem of re
fugees (Annex III). 

c. As laid down in the resolution a dopted 
by the Economie and Social Council on 16 
February 1946, no international assistance 
should be given to traitors, quislings and 
war criminals, and nothing should be done 
to prevent in any way their surrender and 
punishment. 

d. I t should be the concern of the Or
ganization to ensure that its assistance is 
not exploited in order to e ncourage sub
versive or hostile activities directed against 
the Government of any of the United 
Nations. 

e. It should be the concern of the Orga
nization to ensure that its assistance is not 
exploited by persons i'n the case of whom it 
is clear that they are unwilling to return to 
their countries of origin because they prefer 
idleness to facing the hardships of helping 
in the reconstruction of their countries, or 
by persons who intend to settle in other 
countries for purely economie reasons, thus 
qua lifying as emigrants. 

/. On the other hand i t should equally be 
the concern of the Organization to ensure 
that no bons fide and deserving refugee or 
displaced person is deprived of such as
sistance as it may be in a position to offer. 

g. The Organization should endeavour 
to carry out its functions in such a view as 
to avoid disturbing friendly relations 
between nations. In the pursuit of this 
objective, the Organization should exercise 
special care in cases in which the re
establishment or re-settlement of refugees or 
displaced persons might be contemplated, 
either in countries contiguous t o .heir P~

pective countries of origin or in non-self
governing countries. The Organization 
should give due weight, among other factors, 
to any evidence of genuine apprehension 
and concern feit in regard to such plans, in 
the former case, by the country of origin of 
the persons involved, or, in the latte, case, 
by the indigenous population of the non
self-governing country in q'uestion. 

2. To ensure the impartial a ·,(\ equita
b le application of the above principles and 
of the terms of the definition which follows, 
some special system of semi-judicia! ma
chinery should be created, with appropriate 
constitution, procedure and terms of re
ference. 

PARTI. 

Relugees and displaced persons within 
the meaning of the resolution sdopted 
by the Economie and Social Council of 
the United Nations on 16 February 1946. 

Sectlon A. Jlellnltlon of re fu gees. 

1. Subject to the provisions of sections 
C and D and of Part II of this Annex, the 
term "refugee" applies to a person who has 
left or who is outside of, his country of na-
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tionality o r of former habitual residence, 
and who, whether o r not he had retained his 
nationality, belongs to one of the following 
categories: 

a. victims of the nazi or fascist regimes 
or of regimes which took part on their side 
in the second world war, or of t he quisling 
or similar regimes which assisted them 
against the United Nations, whether en
joying international status as refugees or 
not; 

b. Spanish Republicans and other v ic
tims of the Falangist regime in Spain, 
whether enjoying international status as 
refugees or not; 

c. oersons who were considered refugees 
before the outbreak of the second world war, 
fo r reasons of race, religion, nationality or 
politica! opinion. 

2. Subject to the provisions of sections 
C a nd D a nd of P art II of this Annex re
garding t he exclusion of certain categories 
of persons, including war criminals, quis
lings and traitors, from the benefits of the 
Organization , the term "refugee" also 
applies to a person , oth er than a dsplaced 
person as defined in section B of this Annex, 
w ho is outside of his country of nationality 
or former h abitual residence, and who, as a 
result of events subseq uent to the outbreak 
of the second world war, is unable or un-
willing to acvaidl hdksyi-5 
willing to avail himself of the protection of 
the Government of his country of nationa
lity or former nationality. 

3. Subject to the provisions of section D 
and of Part II of this Annex, the term "re
fugee" also applies to persons who, having 
resided in Germany o r Austria, and being of • 
J ewish o rigin or foreigners or stateless per
sons, were victims of nazi persecution and 
were detained in, or were obliged to flee 
from, and were subsequently returned to, 
one of those countries as a result of enemy 
action, or of war circumstances, and have 
not yet been firmly re-settled therein. 

4. The term "refugee" also app!ies to 
unaccompanied children who are war or
phans or whose parents have disappeared, 
and who are outside their countries of ori
gin. Such children, 16 years of age or under, 
shall be given a ll possible priority assistan
ce, including, normally, assistance in re
patriation in the case of those whose natio
nality can be determined. 

Sectlon B. DefinlUon of dlsplaced 11e rso11 ~. 

The term "displaced person" applies to a 
person who, as a result of the actions of the 
authorities of the regimes mentioned in 
Part. I, section A, paragraph 1a of this An
nex bas b een deported from, of has been 
obliged to leave his country of nationality 
or of former h abitual residence, such as 
persons who were compelled to undertake 
forced labour or who were deported for 
racial, religious or politica! reasons. Displac
ed persons will only fall within the man
date of the Organization subject to the pro
visions of sections C and D of Part I and to 
the provisions o f P art II of this Annex. If 
the reasons for their displacement have 
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ceased to exist, they should be repatriated 
as soon as possible in accordance with ar
ticle 2, paragraph I a of this Constitution, 
and subject to t he provision of paragraph c, 
sub-paragraphs II and III of the Genera! 
Assembly resolution of 12 F ebruary 1946 
regarding the problem of refugees (Annex 
III) . 

Sectlon C. Conditlons nnder w hlch ''re fn
gees" and "dls11laced persons' ' wlll become 

the concern or the Organlzatlon. 

1. In the case of a ll the above categories 
except those mentioned in section A, para
graphs r b and 3 of this Annex, persons 
will become the concern of t he Organization 
in the sense of the resolution adopted 
by the Economie and Social Council 
on 16 February 1946 if they can be 
repatriated, and the help of the O rgani
zation is required in order to pro
vide for their repatriation, or if they have 
definitely, in complete freedom and after 
r eceiving full knowledge of the facts, 
including adequate in formation from the 
Governments of their countries of natio
nality or former habitual residence, expres
sed valid objections to returning to those 
countries. 

a. The following shall be considered flS 

valid objections: 
I. persecution, or fear, based on reason

able grounds of persecution because of 
race, religion, nationality or politica! opi
nions, provided these opinions are not in 
conflict with the principles of the United 
Nations, as laid down in the Preamble of 
the Charter of the United Nations; 

II. objections of a polit ica! natu:e 
judged by the Organization to be "valid", as 
contemplated in paragraph 8a 1 ) of the 
report of the Third Committee o'f the Ge
nera! Assembly as adopted by t he Assembly 
on 12 February 1946. 

III. in the case of persons falling within 
the category mentioned in section A, para
graphs I a and I c compelling family 
reasons arising out of previous persecution, 
or, compelling reasons of infirmity or illness. 

b. The following sh all normally be· con
sidered "adequate information": information 
regarding conditions in the countries of na
tionaltty of the refugees and displaced per
sons concerned, communicated to them d i
rectly by representatives of the Govern
ments of these countries, who s hall be given 
every facility for visiting camps and as
sembly centres of refugees and displaced 
persons in order to place such information 
before them. 

2. In the case of all refugees within the 
terms of Section A, paragraph I b of this 
Annex, persons w ill become the concern of 
the Organization in the sense of the resolu-

1 Paragraph 8a: 
" In answering t he representative of Bel

gium, the Chairman stated that it was 
implied that the international body would 
judge what were, or what were not, 'valid 
objections'; and that such objections clearly 
might be of a politica! nature." 
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tion adopted by the Economie and Social 
Council of the Unitcd Nations on 16 Fc
bruary 1946, so long as the Falangist regime 
in Spain continues. Should that regime be 
replaced by a democratie regime they will 
have to produce valid objections against 
returning to Spain corresponding to those 
indicated in paragraph 1 a o f this section. 

Sectlon l). Clrcumstances In whlch refu gee~ 
an<l dls11lac•etl pl'rsons wlll cease to be t he 

concern of the Orgaulzatlon. 

Refugees or displaced persons will cease 
to be the concern of the Organization: 

a. whcn they have returned to the coun
tries of their nationality in United Nations 
territory, unless their former habitual te
sidence to which they wish to return is 
outside their country of nationality; or 

b. when they have asquired a new na
tionality; or 

c. when they have, in the determination 
of the Organization become otherwise firmly 
established; or 

d. when they have unrcasonably refused 
to accept the proposals of the Organization 
for their re-settlement or repatriation; or 

e. when they are making no substantie! 
effort towards earning their living when it is 
possible for .them to do so, or when they 
are exploiting the assistance of the Organi
zation. 

PART II. 

Persons who wi/1 not be the concern of the 
Organization. 

x. War criminals, quislings and traitors. 
2. Any other persons who can be shown: 
a. to have assisted the enemy in per-

secuting civil populations of countries. 
Members of the United Nations; or 

b. to have voluntarily assisted the enemy 
forces since the outbreak of the second 
world war in their operations against the 
United Nations 1. 

1 M ere continuance of normal and 
peaceful duties, not performed with the spe
cific purposse of aiding the enemy against 
the Allies or against the civil population of 
territory in enemy occupation, shall not be 
considered to constitute "voluntary assis
tance". Nor shall acts of genera! humanity, 
such as care of wounded or dying, be so 
considered except in cases where help of 
this nature given to enemy nationals could 
equally wel! have b een given to Allied na
tionales and was purposely witheid from 
them. 
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3. Ordinary criminals who are extradit
able by treaty. 

4. Persons of German ethnic origin, 
whether German nationals or members of 
German minorities in other countries, who: 

a. have been or may be transferred to 
Germany from other countries; 

b. have been, during the second world 
war, evacuated from Germany to other 
countries; 

c. have fled from, or into, Germany, or 
from their places of residence into countries 
other than Germany in order to avoid fall
ing into the hands of Allied armies. 

5. Persons who are in receipt of financial 
support and protecton from their country 
of nationality, unless their country of natio
n ality requests international assistance for 
them. 

6. P e rsons who, since the end of hosti li
ties in the second world war: 

a. have participated in any organization 
having as one of its purposes t he overthrow 
by armed force of the Government of their 
country of o rigin, being a Member of tl,c 
United Nations; or the overthrow by armed 
force of the Government of any other M em
ber of the United Nations, or have partici
pated in any terrorist organization; 

b. have become leaders of movements 
hostile to the Government of their country 
of origin being a Member of the United 
Nations or sponsors of movements en
couraging refugees not to return to their 
country of origin; 

c. at the time of application for as
sistance, are in the military or civil service 
of a foreign State. 

ANNEX II. 

BUDG:ET ANI> CONTRIBUTIONS FOU 
'.l.'JTE l 'IRS'I FIN ANCIAL YEAR. 

1. The provisional budget •for the firs t 
financial year shall be the sum of 4,800,000 
United States dollars for administrative 
expenses and a sum of 151,060,500 United 
States dollars for operational expenses ( ex
cept for large-scale re-settlement expenses), 
and a sum of 5,000,000 United States dolla rs 
for large-scale re-settlement expenses. Any 
unspent balance under the headings sha!l 
be carried over to the corresponding heading 
as a credit in the budget of the next finan
cial year. 

2. The suins, ( except for large-scale re
settlement expenses), shall be contributed 
by the members in the following propo,
tions: 

A. FOR ADMINISTRA TIVE EXPENSES. 

Country Percentage 

Afghanistan 0,05 

Argentina .. . .... ....... 1,85 
Australia . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,97 
Belgium ................ 1,35 
Bolivia . . . . . . . . . . . . .. . . . . 0,08 
Brazil .. .. . . .. . .. . .. . . . . . 1,85 
Byelorussian Soviet 

Socialist Republic 0,22 

Canada .... . ...... . .. . 
Chile ................. . 
China .. ............... . . 
Colombia ... ........... . 
Costa Rica ........... . 
Cuba ............. ...... . 
Czechoslovakia ...... . 
Denmark ........... . .. . 
Dominican Republic 
Ecuador ............... . 

3,20 

0,45 
6,oo 
0,37 
0,04 
0,29 
0,90 
0,79 
0,05 
0,05 

Egypt .................. . 
El Salvador .......... . . 
Ethiopia ............... . 
France ................. . 
Greece ................. . 
Guatemala ..... . ..... . 
Haïti ............ ....... . 
H onduras ............. .. 
Iceland .............. ... . 
India ................... . 

o,79 
0,05 
0,08 
6,oo 
O,I7 
0,05 
0,04 
0,04 
0,04 

3,95 
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Iran .................... . 0,45 Paraguay ··············· 0,04 Union of South Africa 1,12 

Iraq .................... . 0,17 Peru ····················· 0,20 Union of Soviet So-
Lebanon ............. .. 0,06 Phj)ippine Republic 0,29 cialist Republics .. 6,_;4 
Liberia ................ . 0,04 Poland ·················· o,95 United Kingdom .... 11,48 
Luxembourg ......... . 0,05 Saudi Arabia ......... o,c,8 United States of 
M exico ................. . 0,63 Sweden ................. 2,35 America ············· 39,8g 
Netherlands .......... . 1,40 Syria ....................... 0,12 Uruguay ................ 0,18 
New Zealand ........ . 0,50 Turkey .................. 0,91 Venezuela .............. 0;2.7 
Nicaragua ............ . 0,04 Ukrainian Soviet Yugoslavia ...... ...... o,33 
Norway ................ . 0 ,50 Socialist Republic 0,84 
Panama ............... . 0,05 100.00 

B. FOR OPERATIONAL EXPENSES (EXCEPT FOR 
LARGE-SCALE RE-SETTLEMENT). 

Country Percentage El Salvador ........... . 0,03 
0,07 
4,10 
0,15 
0,04 
0 ,02 

0,02 
0,02 

Peru .................... . 0,17 
o ·,24 
0,61 
0,07 
2,20 

0,10 
o,88 

Ethiopia .............. . Philippine R epublic 
Afghanistan 0,03 France ................. . Poland ................. . 
Argentina ......... ... .. 1,50 Greece ................. . Saudi Arabia ........ . 
Australia ............... 1,76 Guatemala .......... .. Sweden .... ............ . 
Belgium .... . .......... 1,00 Haïti ... ... .......... ... . Syria ................... . 
Bolivia ... . . . . ... . . . ... . 0,07 Honduras ............. . Turkey ................. . 
Brazil . . . . .. . . . . .. . . . . . . . 1 ,50 
Byelorussian Soviet 

Iceland ................. . Ukrainian Soviet 
India .... . ......... .. ... . 3,66 

0,39 
0,15 
0,05 
0,02 

0,04 

0,54 
0,90 
0,44 
0,02 

o,44 
0,04 
0,02 

Socialist Republic 
Union of South Africa 
Union of Soviet So

cialist Republics .. 

0,62 
1,00 Socialist Republic 0,16 Iran .............. .. .... . 

Canada ... . .. . .. . .. . . . . . 3,50 Iraq ................... .. 
Chile .................... 0,39 Lebanon .............. . 4,69 

14,75 China .................. 2,50 Liberia ................ .. United Kingdom ..... 
United States of Colombia .... . . . .. . . . .. . 0,32 Luxembourg ......... . 

Costa Rica .. . .. . . . . .. . 0,02 Mexico ................. . America ........... . 45,75 
0,15 
0,23 
0,23 
1,92 

Cuba .................... 0 ,24 Netherlands .......... . Uruguay .............. . 
Czechoslovakia . . . . . . 0,80 
Denmark . . . . . . .. .. . .. .. o,68 
D ominican Republic 0,04 
Ecuador . . .. . . . . . . . . . . . 0,04 

New Zealand ........ . Venezuela ........... .. 
Nicaragua ........... . Yugoslavia .......... .. 
Norway ............... . New M embers 
Panama ............... . 

Egypt .................. o,68 Paraguay .............. . 100,0.-i 

3. Contributions to large-scale re-settle
ment expenses shall be govemed by the 
provisions of article , o, paragraph 4 of this 
Consti tution. 

ANNEX nr. 
RJ-~SOLl!TlON .\.llOP'fED DY THE GE
NfütAL ASS.El\TBLY ON 12 t' EDUUARY 

1040. 

The Genera) Assembly, 
Recognizing that the problem of refugees 

and displaced persons of all categories is 
one of immediate urgency and recognizing 
the necessity · of clearly distinguishing 
between genuine refugees and displaced per
sons on the one hand, and the war crimi
nals, quislings and traitors referred to in 
paragraph d below, on the other: 

a. Decides to refer this problem to t he 
Economie and Social Council for thorough 
examination in all its aspects under item 
10 of the agenda for the fi rst session of the 
Council and for report to the second part 
of the first session of the Genera! Assembly; 

b. Recommends to the Economie and 
Social Council that it establish a special 
committee for the purpose of carrying out 
promptly the examination and preparation 
of the report referred to in paragraph a; 
and 

c. Recommends to the Economie and 
Social Council that it take into considera
tion in this matter the following principles: 
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I. this problem is international in scope 
and nature; 

II. no refugees o r displaced persons 
who have finally and definitely, in complete 
freedom and after receiving full knowledge 
of the facts, including adequate information 
from the Governments of t heir countries 
of origin, expressed valid objections to re
turning to their countries of origin and do 
not come within the provisions of paragraph 
d below, shall be compelled t o re,urn to 
their country of origin. The future of such 
refugees o r displaced persons shall become 
the concern of whatever international body 
may be recognized or established as a res•Jlt 
of the report referred to in paragraphs a and 
b above, except in cases where the Govern
ment of the country where they a re 
established has made an arrangement with 
this body to assume the complete cost of 
their maintenance and the responsibility for 
their protection; 

111. the mam task concerning displaced 
persons is to encourage and assist in every 
way possible their early return to their 
countries of origin. Such assistance may take 
t he form of promoting the conclusion of 
bilateral arrangements for mutual assistance 
in the repatriation of such persons, havir.g 
regard to the principles laid down in para
graph c II above; 

d. Considers that no action taken as a 
resu1t of this resolution shall be of such a 
character as to interfere in any way with 

19 
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the surrender and punishment of war cri
minals , quisl ings and traitors, in conformity 
with present or future international arran
gements or agreements; 

e. Considers t hat Germans being trans
ferred to Germany from other States or who 
fled to other States from Allied troops, do 
not fall under the act ion of this declacat ion 
in sa far as their situation may be decided 
by Allied farces of occupation in Germany, 
in agreement with the Govemments of the 
respective countries. 

For Afghanistan: 
For Argentina: 
F~r Australia: 
For the Kingdom of Belgium: 
For Bolivia: 
For Brazil: 
For Byelorussian Soviet Socialist Republic: 
For Canada: 

Subject to approval : 
Paul Martin. 

Dec. 16. 1946. 
For Chile: 
For China: 
For Columbia: 
For Costa Rica : 
For Cuba: 
For Czechoslovakia: 
For Denmark: 
For the Dominican R epublic: 

Firmando bajo reserva de su ratifica
cion por el Congreso de la Republica 
Dominicana: 

Emilio Garcia Godoy. 
Diciembre 17, 1946. 

For Ecuador: 
For Egypt: 
For El Salv ador: 
For Ethiopia: 
For France : 

Sous réserve d'approbation: 
Ale candre P arodi 

17 décembre 1946. 
For Greece: 
For Guatemala: 

Firma ad re fe rendum: 
Jorge Garcia Granados. 

16 de Diciembre de 1946. 
For Haïti: 
For Honduras: 

Ad referendum: 
Tiburcio Carias, Jr. 

18 de Diciembre 1946. 
For Iceland: 
For India: 
For Iran: 
For I raq: 
For Lebanon: 
For Liberia: 

Subject to ratification: 
C . A bayomi Cassel. 

31 December 1946. 
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1 For the Grand_ Duchy of L uxembourg: 
For Mexico: 
For the Kingdom of the Netherlands: 

Subject to approval: 
E. N. van Kle ffens. 

January 28, 1947. 
For New Zealand: 

Walter Nash. 
March 27, 1947. 

For Nicaragua: 
For the Kingdom of Norway: 
For Panama: 
For Paraguay: 
For Peru: 
For the Philippine Republic: 

Subject to approval: 
Carlos P . R omulo. 

December 18, 1946. 
For Poland : 
For Saudi Arabia: 
For Sweden: 
For Syria: 
F or Turkey: 
For the Ukrainian Soviet Socia list Republic: 
F or the Union of South Africa: 
For the Union of Soviet Socialist Republics: 
For the United Kingdom of Great Britain 
and Northem Ireland: 
• Alexander Cadogan. 

February 5, 1947. 
For the United States of America: 

Subject to approval: 
Warre n R. Austin. 

D ecember 16, 1946. 
For Uruguay: 
For Venezuela: 
For Yugoslavia: 

S. H 224 
5 Juli 1947. BESLUIT tot vaststelling van 

een algemene maatregel van bestuur, 
als bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, 
en 36 der Noodwet. Ouderdomsvoor
ziening. 

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

Sociale Zaken van 6 Juni 1947, N°. 2574, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op de a rtikelen 3, eerste lid, en 36 
der Noodwet Ouderdomsvoorziening; 

De Raad van State gehoord (advies van 
24 Juni 1947, N°. 22); 

Gezien het .nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 2 Juli 1947, N°. 2968, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. r. Het College van Rijksbemid

delaars bepaalt, de Stichting van de Arbeid 
gehoord, tot welke der vijf in het eerst e lid 
van artikel 3 der Noodwet Ouderdomsvoor
ziening bedoelde klassen een gemeente of 
een deel ener gemeente behoort. 
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2. Het in het eerste lid bepaalde vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de Noordoostelijke Polder. 

3. Wijziging van de indeling van een 
gemeente of van een deel ener gemeente in 
een bepaalde klasse kan slechts geschieden 
met ingang van de eerste Juli van enig ka
lenderjaar. 

2. Een beschikking van het College van 
R ijksbemiddelaars, waarbij een gemeente ·of 
een deel ener gemeente in een bepaalde klasse 
wordt ingedeeld, wordt openbaar gemaakt 
in de Nederlandse Staatscourant. 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van de tweede dag na die der dagte
kening van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

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

H et Loo, de 5de Juli 1947. 
WILHELMI NA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

( Uitgeg. 8 Juli 1947.) 

S. H 225 

5 Juli 1947. BESLUIT, tot hernieuwde aan
wijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van de afdeeling 
gymnasium van het St. Theresia-Lyceum 
te Tilburg. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
17 April 1947, No. 5881 IV, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien het besluit van 3 September 1940, 
no. 70 O.K.W. van den wnd. Secretaris-Gene
raal van het Departement van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Juni 1947, No. 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Juni 1947, No. 
10195, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 September 1946 de afdee• 

ling gymnasium van het St. Theresia-Lyceum 
te Tilburg, uitgaande van de Vereeniging der 
Zusters van Liefde, gevestigd te Tilburg, op
nieuw voor een tijdvak van zes jaren aan te 
wijzen als bevoegd om met inachtneming der 
desbetreffende wettelijke voorschriften, aan 
haar leerlingen, die het onderwijs tot aan het 
einde hebben bijgewoond, een getuigschrift 
van bekwaamheid tot univers itaire studiën 
af te geven dat met het getuigschrift, in arti
kel 11 der hooger-onderwijswet vermeld, 
wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal wor-
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den gezonden aan den Raad van State. 
Het Loo, den 5den Juli 1947. 

WILHELMINA. 
DeMin.v.O., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 12 A ugustus 1947.) 

S. H 226 
5 Juli 1947. BESLUIT, tot hernieuwde aan

wijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van het R.K. gym
nasium te Sittard van de Vereeniging 
.,College St. Jozef", gevestigd te Sittard. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 April 1947, No. 5618 I V, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet · 

~zien het besluit van 4 November 1940, 
No. 128, O. K .W. van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 J uni 1947, No. 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Juni 1947, No. 
10187, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 September 1946 het R.K. 

gymnasium te Sittard van de Vereeniging 
.,College St. Jozef", gevestigd te Sittard, op
nieuw voor een tijdvak van zes jaren aan te 
wijzen als bevoegd om, met inachtneming der 
desbetreffende wettelijke voorschriften, aan 
zijn leerlingen, die het onderwijs tot aan het 
einde hebben bijgewoond, een getuigschrift 
van bekwaamheid tot universitaire studiën 
af te geven, dat met het getuigschrift, in het 
artikel 11 der hooger-onderwijswet vermeld, 
wordt gelijkgesteld. 

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

Het Loo, den 5den Juli 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. 0., K. en W., Jos J . GIELEN. 

(Uitgeg. 12 Augustus 1947.) 

S. H 227 
5 Juli 1947. BESLUIT. tot hernieuwde 

aanwijzing overeenkomstig artikel 157 
der hooger-onderwijswet van het R.K. 
gymnasium te Eindhoven, uitgaande 
van de St. Augustinusstichting te 
Utrecht. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 April 1947, No. 5606/ IV, afdeeling Voor
bereidend H ooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 
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Gezien het besluit van 5 Maart 1941, No. 
40 O.W.C. van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Juni 1947, No. 28); . 

Gezien het nader rapport- van Onzen voor
noemden Minister van 27 Juni 1947, No. 
10186, Afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Heeft goedgevonden en verstaan : 
te rekenen van 1 Maart 1947 het R.K. 

gymnasium te Eindhoven, uitgaande van de St. 
Augustinus-Stichting, gevestigd te Utrecht, 
opnieuw voor een tijdvak van zes jaren 
aan te wijzen als bevoegd om, met inacht
neming der desbetreffende wettelijke voor
schriften, aan zijn leerlingen, die het onder
wijs tot aan het einde hebben bijgewoond, 
een getuigschrift van bekwaamheid tot uni
versitaire studiën af te geven, dat met het 
getuigschrift, in artikel 11 der hooger-onder
wijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

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

Het Loo, den 5den Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De Min, v. 0., K. en W., Jos. J. G1ELEN. 
(Uitgeg. 19 September 1947.) 

S. H 228 
.5 Juli __ 1_9~7. BESLUIT, houdende nadere 

WIJZtgmg van het Koninklijk besluit 
van de 26ste Januari 1923, Staatsblad 
n°. 25, tot vaststelling van een alge
mene maatregel van bestuur, a ls be
doeld in de artikelen 17, eerste en t wee
de lid, en 25, sub b, der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922. 

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

Sociale Zaken van 23 Mei 1947, N°. 2380 
Afdeling Sociale Verzekering; 

·Gelet op de artikelen 17, eerste en tweede 
lid, 25, sub b, en 122 der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922; 

De Raad van State gehoord (advies van 
17 J uni 1947, N°. 29); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 27 Juni 1947, N °. 2868, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I. In artikel 6a, sub 3, van Ons be

sluit van 26 J anuari 1923, Staatsblad n°. 
25, laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
17 Juni 1946, Staatsblad n°. G 151, worden 
de woorden: .,ten hoogste 20 percent" ver
vangen door de woorden: .,ten hoogste 30 
percent''. 

Art. II . Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die der dag
tekening van het Staatsblad, waarin het is 
ge9laatst. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van d it besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar-
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van afschrift zal worden gezonden aan de 
Raad van State. 

H et Loo, den 5den J uli 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 
(Uitgeg. 1 Aug. 1947.) 

S. H 229 
5 Juli 1947. BESLUIT, houdende nadere 

wijziging van het Koninklijk besluit van 
21 Januari 1922 (Staatsblad n°. 26) tot 
vaststelling van een algemene maatregel 
van bestuur, als bedoeld in de artikelen 
54, tweede, derde, vierde en vijfde lid, 
en 64, sub 1°, 3°, 4° en 60 der Onge
vallenwet 1921. 

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

Sociale Zaken van 23 Mei 1947, N° . . 2379, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op de artikelen 54, tweede, derde, 
vierde en vijfde lid, en 64, sub 1°, 3°, 4° en 
60 der Ongevallenwet 1921; 

De Raad van State gehoord (advies van 
17 Juni 1947, n°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 27 J uni 1947, n°. 
2867, Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevond en en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I. De besluiten van de waarnemend 

Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken van 7 December 1940 
(Nederlandse Staatscourant 1940, n°. 245) en 
van 28 December 1940 (Nederlandse Staats
courant 1940, n°. 253) vervallen. 

Art. II. Artikel 12b van Ons besluit van 
21 Januari 1922 (Staatsblad n°. 26), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 5 April 1940 
(Staatsblad n°. 843), wordt gelezen als volgt: 

.,Een pand, als bedoeld in artikel 54, 
tweede en derde lid, artikel 58, eerste lid, 
onder 3°, of artikel 63 der Ongevallenwet 
1921, kan bestaan uit vorderingen op enkel
voudige schuldbekentenis, welke ingevolge 
artikel 5, leden I en 3, van de wet van 29 
December 1928, houdende nadere regeling 
van de belegging van gelden van R ijksfond
sen en -instellingen (Staatsblad n°. 507), toe
gelaten zijn als belegging voor de fondsen 
en instellingen, vermeld in artikel I van 
laatstgenoemde wet, met inachtneming van 
de volgende regelen: 

I. a. Vorderingen op enkelvoudige schuld
bekentenis ten laste van Nederlandse pro
vinciën, gemeenten, rechtstreeks of door 
deze onvoorwaardelijk voor ren te en aflos
sing gewaarborgd, worden aangenomen na 
gunstig advies van Onze Ministers van Fi
nanciën en van Binnenlandse Zaken; 

b. Vorderingen op enkelvoudige schuld
bekentenis ten laste van Nederlandse wa
terschappen. veenschappen en veenpolders, 
rechtstreeks of door deze onvoorwaardelijk 
voor rente en aflossing gewaarborgd, wor
den aangenomen na gunstig advies van 
Onze Ministers van Financiën en van Ver
k eer en Waterstaat. 

2. Het bestuur der Rijksverzekerings
bank stelt de waarde van vorderingen op 
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enkelvoudige schuldbekentenis vast, met in
achtneming van de volgende bepalingen: 

a. voor vorderingen op een Overheids
instantie, genoemd in artikel 5, lid 1, van 
de wet van 29 December 1928, houdende 
nadere regeling van de belegging van gelden 
van Rijksfondsen en -instellingen (Staatsblad 
n°. 507), of door deze onvoorwaardelijk voor 
rente en aflossing gewaarborgd , indien de 
looptijd op het ogenblik der in-pand-aan
bieding ten hoogste 5 jaren bedraagt, op het 
9/ IO gedeelte van de nominale waarde; 

b. voor andere vorderingen op enkel
voudige schuldbekentenis dan genoemd on
der a stelt het bestuur der Rijksverzekerings
bank de koers vast, welke niet boven pari 
zal zijn, en wordt de pandwaarde bepaald 
naar het 9/10 gedeelte van die koers. 

Het bestuur der Rijk sverzekeringsbank is 
te allen tijde bevoegd de koersen opnieuw 
vast te stellen; 

c. de looptijd van vorderingen op enkel
. voudige schuldbekentenis kan ten hoogste 
40 jaren bedragen; 

d. schuldvorderingen met een langere 
looptijd dan 5 jaren, waarvan de hoofdsom 
of het restant tenminste f 500,000 bedraagt, 
worden op verzoek van het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank verwisseld in ter 
beurze verhandelbare obligatiën. 

3. Met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 12 kunnen de panden, bedoeld in 
artikel 54, en de gezamenlijke panden, be
doeld in artikel 58, eerste lid, onder 3°, en 
artikel 63 der Ongevallenwet 1921, van de
zelfde pandgever voor ten hoogste 30 per
cent bestaan uit vorderingen op enkelvou
dige schuldbekentenis.". 

Art. III. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van de tweede dag na die der 
dagtekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

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

Het Loo, den 5den Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 1 Aug. 1947.} 

S. H 231 
IO Juli 1947. BESLUIT, houdende natura

lisatie van Peter J oseph Bengel en 21 
anderen. 

Bijl. Hand. II 46/47, 427; 
Hand. II 46/47, bladz. 1633-1634; 
Bijl. Hand. I 46/47, 427; 
Hand. I 46/47, bladz. 838. 
W ij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Peter 
Joseph Bengel en 21 anderen, die aan Ons een 
verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in de artikelen 2 en 3 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) 
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op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 
December 1938 (Staatsblad No. 204); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Peter Joseph Bengel, geboren te Maus

bach, Gressenich (Duitschland) den 23 Decem
ber 1882, zonder beroep, wonende te K erk
rade, provincie Limburg; 

2°. Joseph Blum, geboren te Hochhausen 
(Duitschland) den 24 April 1892, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
ho/land; 

3°. Ida Pauline Hein, geboren te Dum
merf itz (Duitschland) den 29 April 1891, zon
der beroep, wonende te Warnsveld, provincie 
Gelderland; 

4°. Erzsébet Kis , geboren te Boedapest 
(Hongarije) den 28 December 1902, verpleeg
ster, wonende te Blaricum, provincie Noord
ho/land; 

5°. Irén Lajos, geboren te Boedapest (Hon
garije} den II October 1907, nijverheidsonder
wijzeres, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

60. Alphonse Lannoye, geboren te Mars
hall (Vereenigde Staten van Amerika) den 6 
Januari 1903, arts, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordho/land; 

7°. H einrich Josef Martinu, geboren te 
Weenen (Oostenrijk) den 9 April 1910, uit
voerder, wonende te Jutphaas, provincie 
Utrecht; 

8°. Clemens Maria Gerardus Leo Meuwis
sen, geboren te Gorssum (België) den 23 Au
gustus 1894, onderwijzer, wonende te Hel
mond, provincie Noordbrabant; 

9°. Rikard Károlu Pecskovszky, geboren te 
Boedapest (Hongarije) den 4 Juli 1907, kunst
schilder, wonende te Breda, provincie N oord
brabant; 

100. Adriana Christina Charlotte von Rec
kow, geboren te Frank/ort aan den Main 
(Duitschland) den 21 September 1924, secre
taresse, wonende te Oegstgeest, provincie 
Zuidho/land; 

11°. Marie Madeleine Anne Scherer, gebo
ren te Luxemburg (Luxemburg) den 16 Novem
ber 1880, officier bij het Leger des Heils, wo
nende t e Goirle, provincie Noordbrabant; 

12°. Joseph Scholtes, geboren te Strass, 
Herzogenrath (Duitschland) den 4 September 
1896, caféhouder, wonende te Eijgelshoven, 
provincie Limburg; 

13°. Annie Maud Schreuder, geboren te 
Londen (Engeland) den 4 Januari 1881, zon
der beroep, wonende te Nunspeet, gemeente 
Ermelo, provincie Gelderland; 

14°. Jan Smidt, geboren te Borssum, Em
den (Duitschland) den 17 September 1914, 
fabrieksarbeider, wonende te Winschoten, 
provincie Groningen ; 

15°. Herman V eldhuis Kroese, geboren te 
Conrad Montana (Vereenigde Staten van Ame
rika) den IO Maart 1915, monteur, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

16°. Johannes Christiaan Wolf, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland} den 12 April 1917, 
bedrijfsleider en constructeur, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland. 

2. Met afwijking van het tweede en van 
het vierde lid, aanhef en onder 3°. van artikel 
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3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
No. 268) op het Nederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van IS December 1938 (Staatsblad No. 204), 
wordt bij deze de hoedanigheid van Neder
lander verleend aan: 

1°. Jan Brückner, geboren te Zwijndrecht 
(Zuidholland) den 29 Maart I9II, tuinders
knecht, wonende te Zoeterwoude, provincie 
Zuidholland; 

2°. Heinz Engel, geboren te Berlijn-Char
lottenburg (Duitschland) den 14 Januari 1921, 
militair, verblijvende in Nederlandsch-Indië; 

3°. Eduard Ludwig Nijhuis, geboren te 
Enschede (Overijssel) den 3 December 1919, 
fabrieksarbeider, wonende te Enschede, pro
vincie Overijssel; 

4°. Servatius Hermann Moersch, geboren 
te Keulen-Kalk (Duitschland) den 28 Mei 1915. 
mijnwerker, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
No. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1° . Peter Bengel, geboren te Kerkrade 
(Limburg) den 28 November 1919, rijwielher
steller-bankwerker, wonende te Kerkrade, 
provincie Limburg; 

2°. Mïchael Scholtes, geboren te Eijgels
hoven (Limburg) den 16 Juli 1923, leerling-kok, 
wonende te Eijgelshoven, provincie Limburg. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na: dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.: 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 10den 

Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 25 Juli 1947.) 

S. IC 233 

10 Juli 1947. WET, houdende voorziening 
met betrekking tot de berechting van 
personen, die in dienst bij of van den 
vijand zich hebben schuldig gemaakt 
aan oorlogsmisdrijven of misdrijven te
gen de menschelijkheid. (Stbl. N°. H 233.) 

Bijl. Hand. II 46/ 47, 429; 
Hand. II 46147, bladz. 1803-1818; 
Bijl. Hand. I 46/47, 429; 
Hand. 1 46/47, bladz. 838-841. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is een wettelijke voor
ziening te treffen met betrekking tot de be
recht ing van personen, die in dienst bij of 
van den vijand zich hebben schuldig ge
maakt aan oorlogsmisdrijven of misdrijven 
tegen de menschelijkheid; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, 
enz. 

Art. I. In het Besluit Buitengewoon 
Strafrecht wordt na artikel 27 een artikel 
ingevoegd luidende : 

Art. 27a. 1. Hij die gedurende den tijd 
van den huidigen oorlog in krijgs-, staats-

294 

of publieken dienst bij of van den vijand 
zich schuldig maakt aan eenig oorlogsmis
drijf of eenig misdrijf tegen de menschelijk
heid als bedoeld in artike l 6 onder (b) of 
(c) van het handvest, behoorende bij de 
overeenkomst van Londen van 8 Augustus 
1945, bekend gemaakt bij Ons besluit van 
4 Januari 1946 (Staatsblad n°. G S), wordt., 
indien zoodanig misdrijf tevens bevat de 
bestanddeelen van een strafbaar feit volgens 
de Nederlandsche wet, gestraft met de daar
op gestelde straf. 

2. Indien zoodanig misdrijf niet tevens 
bevat de bestanddeelen van een strafbaar 
feit volgens d e Nederlandsche wet, wordt 
de dader gestraft met de straf, gesteld op 
het fe it volgens de Nederlandsche wet, waar
mede het de m eeste overeenkomst vertoont. 

3. Met gelijke straf als bedoeld in het 
eerste en tweede lid wordt gestraft de meer
dere d ie opzettelijk toelaat, dat een zijner 
minderen zich aan een zoodanig misdrijf 
schuldig maakt. 

Art . Il. In het Besluit Buitengewoon 
Strafrecht worden voorts nog de volgende 
wijzigingen gebracht: 

zo. in artikel 1, onder 1°., en artikel 4, 
onder 10., wordt telkens in plaats van "26 
en 27" gelezen: ,,26, 27 en 27a"; 

20. in artikel 28 wordt in plaats van "de 
beide voorgaande artikelen" gelezen: ,,de 
artikelen 26, 27 en 27a". 

Art. III. I. Deze wet treedt in werking 
met ingang van d en dag na dien harer af
kondiging. 

2. De termijn van verjaring van het recht 
tot strafvordering ter zake van de misdrij
ven, omschreven in artikel 2-7a van het Be
sluit Buitengewoon Strafrecht, vangt aan op 
den dag van inwerkingtreding van deze wet. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 10den 

Juli 1947. 
W ILHELMINA. 

De Min. van Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 25 Juli 1047.) 

S. H 234 
II Juli 1947. BESLUIT, houdende vaststelling 

datum van inwerkingtreding van de Wet
ten van 3 Juli 1947, Staatsbladen nos. H 
221 en H 222. 

W ij WILHELMINA, enz. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Justitie, van Marine en van 
Oorlog van 8 Juli 1947, 6e Afdeling, n°. 1706; 

Gelet op artikel 2 van de Wet van 3 Juli 
1947, Staatsblad n°. H 221, houdende regeling 
van het recht van hoger beroep van de von
nissen, bij de krijgsraden te velde gewezen ter 
zake van strafbare feiten, in tijd van oorlog 
begaan, alsmede op artikel IV van de Wet van 
3 Juli 1947, Staatsblad n°. H 222, betreffende 
de kennisneming door de militaire rechter van 
misdrijven, waarop de bepalingen van het 
Besluit Buitengewoon Strafrecht (Staatsblad 
no; D 61) van toepassing zijn; 

Overwegende, dat het wenselijk is beide wet
ten met ingang van 16 Juli 1947 in werking 
te doen treden; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
De wet van 3 J uli 1947, Staatsblad n°. H 

221, en de Wet van 3 Juli 1947, Staatsblad n°. 
H 222, treden in werking met ingang van 16 
Juli 1947. 

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder 
voor zoveel hem betreft, belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. · 

's-Gravenhage, de nde Juli 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. u. Justitie, J. H . VAN MAARSEVEEN. 

De Minister uan M'arine, 
J. J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

De Min. u. Oorlog, A. H. J. L. FIÉVEZ. 

(Uitgeg. II Juli 1947). 

S. H 235 

II Juli 1947. BESLUIT, houdende het niet 
van toepassing verklaren van het bepaal
de in het eerste lid van artikel I der Wet 
van 3 Juli 1947, Staatsblad n°. H 221, op 
de vonnissen, gewezen door de krijgsraden 
te velde bij de Koninklijke landmacht in 
Nederlandsch- Indië. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Oorlog en van Justitie van 
4 Juli 1947, Afdeling G. VI, bur. 5, no. 1002; 

Gelet op artikel 1, eerste en tweede lid, van 
de Wet van 3 Juli 1947, Staatsblad n°. H 221, 
houdende regeling van het recht van hoger 
beroep van de vonnissen, bij de krijgsraden te 
velde gewezen ter zake van strafbare feiten. 
in tijd van oorlog begaan; 

0., dat de huidige omstandigheden de uit
oefening van het, in artikel 1, eerste lid, van 
vorenvermelde wet toegekende recht van ho
ger beroep echter vooralsnog niet toelaten 
voor zover betreft vonnissen, gewezen door 
de krijgsraden te velde bij de Koninklijke 
landmacht in Nederlandsch-Indië; 

0., dat diensvolgens overeenkomstig arti
kel 1, tweede lid, van meergemelde wet ten 
aanzien van die krijgsraden te velde het be
paalde in het eerste lid van dat artikel dient 
te worden uitgesloten; 

De Raad van State gehoord (advies van 8 
Juli 1947, n°. 30); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 10 Juli 1947, Afdeling 
G. VI, bur. E, n°. 1002; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel 1. 

Het bepaalde in het eerste lid van artikel 1 
der Wet van 3 Juli 1947, Staatsblad n ° . H 221, 
is niet van toepassing op de vonnissen, gewe
zen door de krijgsraden te velde bij de Ko
ninklijke landmacht in Nederlandsch-Indië. 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van 16 Juli 1947. 
Onze Ministers van Oorlog en van Justitie 

zijn, ieder voor zoveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
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afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

's-Gravenhage, de 11de Juli 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. u. Oorlog, A. H. J. L. F1ÉVEZ. 

De Min. u. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. II Juli 1947). 

S. H 236 

10 Juli 1947. BESLUIT tot nadere w11z1-
ging van het Meelbesluit (Staatsblad 
1924, N°. 313). 

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

Sociale Zaken van 6 Juni 19471 n°. 429 
D/dossier 25, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Wa-
renwet (Staatsblad 1935, n°. 793); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1935, n~. 793); 

De Raad van State gehoord (advies van 
24 Juni 1947, n°. 24); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van Sociale Zaken van 4 Juli 19471 
n°. 543 D/dossier 25, Afdeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. De besluiten van de Secretaris

Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van 21 Juli 1941 (Nederlandse Staats
courant van 6 Augustus 1941, n°. 151) en 
van 12 Februari 1942 (Nederlandse Staats
courant van 27/ 28 Februari 1942, no, 41) 
vervallen. 

Art. II. In het Meelbesluit (Staatsblad 
1924, n°. 313), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van I Februari 1947 (Staatsblad no. 
H 42) worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

1. In artikel I vervalt het onder 3 be
paalde. 

2. In artikel 7 wordt het bepaalde onder 
1 gelezen als volgt: 

"1. Puddingpoeder, sauspoeder, ulapoeder 
of banketbakkerspoeder, de waar bestaande 
uit bloem, griesmeel, zetmeel of een mengsel 
daarvan, vermengd met een of meer der 
volgende waren: suikers, een onschadelijk 
zuur, een bindmiddel, kippeneibestanddelen, 
keukenzout (dit tot ten hoogste 5 %), aroma
tische stoffen, cacao, koffie-extract, vruch
ten, geheel of in gedeelten, en zaden. Bo
vendien mogen zijn toegevoegd een onscha
delijke kleurstof, almede ten hoogste 3 gram 
van een onschadelijk rijsmiddel per 100 gram 
der waar. 

In plaats van of naast de aanduiding 
ulapoeder mag de aanduiding custard worden 
gebezigd voor de waar, die bestaat uit geel 
gekleurd zetmeel, met smaak en geur naar 
vanille en met niet meer dan 1 % keuken
zout." 

Aan het bepaalde onder 3 wordt een alinea 
toegevoegd, luidende: 

,,De aanduiding cakemeel mag worden ge
bezigd voor de waar, die bestaat ·uit gearo
matiseerd zelfrijzend bakmeel, dat geel ge-
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kleurd is door gedroogde ei-bestanddelen of 
door een der in artikel 18, tweede lid, be
doelde kleurstoffen.". 

3. Artikel 12bis wordt gelezen als volgt: 
,,Aan de waren, in dit besluit bedoeld, 

mogen, behoudens het in artikel 7, onder 
I, 2 en 3 en in artikel 18, tweede lid, bepaal
de, kleurstoffen niet zijn t oegevoegd.". 

4. In artikel 13, lid I, onder 3, vervalt 
de tweede zin. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking 
dertig dagen na de dag van afkondiging. 

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

Het Loo, de 1ode Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van S ociale Zaken , W. DREES. 

(Uitgeg. 8 Aug. 1947.) 

S. H 237 
II Juli 1947. BESLUIT tot nadere WlJZl

ging van het Specerijenbesluit (Staats
blad 1924, N°. 251) . 

Wij W ILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van .Onze Minister van 

Sociale Zaken van 6 Juni I947, n°. 430 
D/ Dossier 52, afdeling· Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Wa-
renwet (Staatsblad 1935, n° . 793); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staats
blad 1935, n°. 793); 

De Raad van State gehoord (advies van 
24 Juni 1947, N°. 23); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van Sociale Zaken van 4 Juli 1947, 
N°. 542 D/ Dossier 52, afdeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Enig artikel. 
In artikel 9, onder 10. d. van · het Spece

rijenbesluit (Staatsblad 1924, n° . 251), laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van IO Sep
tember 1946 (Staatsblad n°. G. 244) wordt 
in plaats van "75 %" gelezen "78 %"-

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

's-Gravenhage, de ude Juli 1947. 
WILHELMI NA. 

De Min. van S ociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 8 Aug. x947.) 

S. H 238 
II Juli 1947. WET, op de vermogenshef-

fing ineens. 
Bijl. Hand. II 46/47, 346; 
Hand. II 46/47, bladz. 1566-1610. 
Hand. II 46/47, bladz. 1613-1629; 
Bijl. Hand. l 46/47, 346; 
Hand. I 46/47, bladz. 841-857, 859-876. 
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Wij WILHELMI NA, enz. doen te weten. 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

da t het noodig is een buitengewone belasting 
te heffen naar den maatstaf van het zuiver 
vermogen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, e"1z. 

HqOFDSTUK I. 
Belastinf(plicht. 

Art. 1. ( I) Onder den naam vermogens
heffing ineens wordt voor eenmaal een belas
ting geheven naar den maatstaf van het zui
ver vermogen. 

(2) Voor de toepassing van wettelijke 
bepalingen inzake belastingen wordt de ver
mogensheffing ineens als een d irecte belasting 
beschouwd. 

2. Als binnenlandsche belastingplichtigen 
zijn aan de belasting onderworpen de natuur
lijke personen die bij den aanvan g van 1946 
hier t e lande woonden. 

3. (I) Als buitenlandsche belastingplich
tigen zijn aan de belasting onderworpen de 
niet hier te lande wonende of geves.tigde na
tuurlijke personen en lichamen (stichtingen 
daaronder begrepen), tot wier vermogen bij 
den aanvang van 1946 behoorden: 

a. bezittingen en schulden als vermeld in 
art. 9bis der Wet op de Vermogensbelasting 
1892; 

b. andere vermogensbestanddeelen dan 
die bedoeld onder a, indien in den Staat waar 
de persoon of het lichaam woont of gevest igd 
is, zoodanige andere vermogensbestanddee
len behoorende tot het vermogen van niet in 
dien Staat wonenden of gevestigden, middel
lijk of onmiddellijk onderworpen zijn aan een 
belasting, die gelijksoortig is aan de onder
werpelijke belasting en die geheven wordt 
naar den toestand tusschen 30 April 1945 en 
I Mei 1947. 

(2) Wij behouden Ons voor nadere rege
len t e geven aangaande de heffing van de be
lasting, verschuldigd ingevolge het bepaalde 
in letter b van het eerste lid. 

4. Waar iemand woont of waar een lichaam 
gevestigd is, wordt naar de omstandigheden 
beoordeeld, met dien verstande dat: 

a. als niet hier te lande wonende wordt 
beschouwd hij die tijdelijk in het land ver
blijft en, hetzij in een der andere deelen van 
het Koninkrijk woont. hetzij a ldaar nog ge
acht wordt te wonen volgens de a ldaar gel
dende wetgeving inzake belastingen naar in
komen en vermogen; 

b. als hier te lande wonende wordt be
schouwd hij die na 30 April 1939, doch vóór 
10 Mei 1940 het land metterwoon heeft ver
laten en bij den aanvang van 1946 nog in 
leven was, tenzij overtuigend wordt aan ge
toond dat het land metterwoon is verlaten in 
verband met werkzaamheden, welke het over
brengen van de woonplaats plegen mede te 
brengen, dan wel dat ten tijde van het ver
trek het stellige voornemen bestond niet bin
nen drie jaren metterwoon in het land terug 
te keeren; 

c. als hier te lande wonende wordt be
schouwd hij die na 9 Mei 1940 doch vóór den 
aanvang van 1946 het land metterwoon heeft 
verlaten en op laatstvermeld tijdstip nog in 
leven was; 
. d. als hier te lande wonende worden be-



29ï 

schouwd Nederlander~ die bij den aanvang 
van 1946 uit hoofde van hun dienstbetrekking 
als rijksambtenaar in vasten dienst buiten 
het Koninkrijk verblijf houden en in het land, 
alwaar zij verblijf houden, uit hoofde van hun 
ambt geheel of ten deele vrijgesteld zijn van 
aldaar geheven persoonlijke lasten, alsmede 
de bij hen inwonende leden van hun gezin, 
indien de vrijstelling van lasten zich tot die 
gezinsleden uitstrekt; 

e. als niet hier te lande wonende worden 
beschouwd diplomatieke. consulaire en ande
re vertegenwoordigers van vreemde mogend
heden, de hun toegevoegde ambtenaren en de 
bij hen inwonende in hun dienst zijnde per
sonen, allen mits zij vreemdeling zijn, en 
onder voorwaarde van wederkeerigheid, in
dien door de mogendheid, tot welke die ver
tegenwoordigers behooren, een belasting 
soortgelijk aan de vermogensheffing ineens 
wordt geheven; 

f. lichamen, die naar Nederlandsch recht 
zijn opgericht, geacht worden hier te lande 
te zijn gevestigd. 

HOOFDSTUK II. 

Voorwerp van de belasting. 
S. Tot grondslag van de belasting wordt 

genomen het zuiver vermogen, met dien ver
stande, dat ten aanzien van buitenlandsche 
belastingplichtigen op geen andere bezittingen 
wordt gelet dan op de in a rtikel 3 bedoelde 
vermogensbestanddeelen, een en ander naar 
den toestand bij den aanvang van 1946. 

6. (1) Behoudens hetgeen overigens bij 
of krachtens deze wet is bepaald wordt het 
zuiver vermogen opgevat en berekend over
eenkomstig de artikelen 3, 4, 7 - met uit
zondering van het laatste Jid van het in dat 
a rtikel onder 1°. bepaalde -, 8, 9bis en 9ter 
van de Wet OP. de Vermogensbelasting 1892, 
met dien verstande dat, indien de echtge
noote van een binnenlandsch belastingplich
tige zelve niet binnenlandsch belastingplich
tige is en zij een afzonderlijk vermogen bezit, 
de tot dat vermogen behoorende bezittingen, 
alsmede de afzonderlijke schulden van zoo
danige vrouw in geen geval worden be
schouwd als bezittingen en schulden van den 
man. 

(2) Bij het vaststellen van het zuiver 
vermogen wordt de vermogensaanwasbelas
ting ingevolge de Wet op de vermogensaan
wasbelasting geacht vóór den aanvang van 
1946 verschuldigd te zijn. 

(3) De ondernemingsbelasting verschul
digd naar den grondslag bedrijfsopbrengst, 
wordt geacht reeds verschuldigd te zijn bij 
het einde van het tijdvak, waarover zij wordt 
berekend. 

(4) Voor de berekening van de winst 
over eenig jaar ten behoeve van de heffing 
van andere belastingen wordt de vermogens
heffing ineens gelijkgesteld met een schuld 
welke na 1945 buiten verband met het bedrijf 
of beroep is ontstaan. 

7. Onder vermogen worden begrepen: 
a. rechten en verplichtingen voortvloei

ende uit na den aanvang van 1946 k rachtens 
wettelijke bepalingen , al dan niet bij over
eenkomst, plaats gehad hebbende erkenning 
nietigverklaring, wijziging of herstel, al dan 
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niet in gewijzigden vorm, van rechtsbetrek
kingen, welke vóór evengenoemd tijdstip 
waren tot stand gekomen, gewijzigd of te
nietgegaan. 

b. vergoedingen, schadeloosstellingen, 
kwijtscheldingen of teruggaven ten laste vart 
het R ijk of ten laste van molestverzekering
maatschappijen toegekend of verleend uit 
hoofde van feiten, welke zich vóór den aan
vang van 1946 hebben voorgedaan; 

c. de waarde van goodwill, welke de be
lastingplichtige of zijn rechtsvoorgangers 
onder algemeenen titel na 30 April 1940 heb
ben verkregen onder bezwarenden titel. 

8 . (1). Onder vermogen worden niet be
grepen: 

a. goud- en zilverwerk, paarlen en edel
gesteenten, voorzoover de gezamenlijke waar
de van het een en ander niet meer bedraagt 
dan f 2000, zulks echter alleen voor zocver 
de genoemae zaken geen handelsvoorraad 
zijn en niet dienen voor de uitoefening van 
eenig beroep of bedrijf; 

b. huisraad in den zin van artikel 571 
van het Burgerlijk Wetboek, voorwerpen van 
kunst en wetenschap, kleederen en levens
middelen, voor zoover de gezamenlijke waar
de van het een en ander niet meer bedraagt 
dan f 15 ooo, zulks echter alleen voor zoover 
de genoemde zaken geen handelsvoorraad 
zijn en niet dienen voor de uitoefening van 
eenig beroep of bedrijf; voorwerpen van zoo
danige kunstwaarde of wetenschappelijke 
waarde, dat zij, naar het oordeel van Onze 
Ministers van Financiën en van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen geschikt zijn 
om in een openbaar museum of openbare 
wetenschappelijke verzameling te worden 
opgenomen, mits de belastingplichtige bereid 
is de voorwerpen overeenkomstig de door 
voornoemde Ministers te treffen regelen ge
durende een bepaalden tijd in bruikleen af te 
staan aan zoodanige instelling, blijven bij de 
berekening van de vrijgestelde waarde buiten 
aanmerking, mits de belastingplichtige ten 
genoegen van Onzen Minister van Financiën 
aannemelijk maakt dat hij, of zijn rechts
voorganger onder algemeenen titel, reeds op 
9 Mei 1940 eigenaar van de voorwerpen was. 

c. het recht op al dan niet ingegane pen
sioenen krachtens wet of verordening ver
schuldigd of door of vanwege particuliere 
werkgevers terzake van verrichten arbeid 
toegekend, voor zoover deze gezamenlijk niet 
meer bedragen of zullen bedragen dan f 6000 
per jaar. 

d. ten hoogste twee polissen van levens
verzekering - spaarbrieven en bouwspaar
brieven daaronder begrepen - en daaraan 
krachtens onherroepelijke begunstiging ont
leende aanspraken, benevens de rechten op 
al dan niet ingegane lijfrenten, een en ander 
voor zoover zij niet tot het bedrijfs- of be
roepsvermogen van den belastingplichtige 
behooren , indien terzake in eenig jaar in to
taal voor elk dezer polissen niet een hoogere 
premie of ander bedrag is verschuldigd of 
betaald dan f 156, of, indien zij om niet zijn 
gevestigd, daarvoor geen hoogere premie of 
ander bedrag per jaar verschuldigd zou zijn 
geweest bij vestiging onder bezwarenden titel; 

e. de niet tot het bedrijfs- of beroepsver
mogen van den belastingplichtige behoorende 

\ 
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polissen, aanspraken en rechten als in letter d 
genoemd zijn, voor zoover de waarde van een 
en ander voor den belastingplichtige in t otaal 
een bedrag van f 20,000 n iet te boven gaat, 
welk bedrag van f 20,000 wordt verminderd 
tot f 10,000, indien de belastingplichtige ter 
zake van een recht op pensioen volgens letter 
c vrijstelling geniet; 

/. het recht op het wettelijk vruchtgenot 
en rechten op periodieke uitkeeringen en 
verstrekkingen, rechtstreeks uit het familie
recht voortvloeiende; 

g. nog niet vorderbare termijnen van 
renten, van uitkeeringen, van bezoldigingen 
en van andere inkomsten, alsmede nog niet 
ingeoogste vruchten, die tenminste eenmaal 
in drie jaren worden ingeoogst; 

h. het recht op lijfrenten of andere perio
dieke uitkeeringen door ouders toegekend 
aan kinderen, die op 1 Januari 1946 minder
jarig zijn. 

(2) H et bepaalde onder c en e vindt 
slechts toepassing, indien de belastingplich
tige zulks verzoekt. 

(3) Vergoedingen, schadeloosstellingen, 
kwijtscheldingen of ,teruggaven als bedoeld 
zijn in artikel 7, letter b, worden voor de 
toepassing van d eze wet, voor zoover zij be
trekking hebben op de hiervoor onder a en b 
genoemde goederen , voor hun nominaal be
drag of hun vermoedelijk nominaal bedrag 
gelijkgesteld met de goederen zelve, waarop 
zij betrekking hebben. 

9. (1) De waarde van een hier te la nde 
gelegen onroerend goed, niet vallende onder 
a rtikel 11, wordt niet hooger gesteld dan op 
honderd twintig ten honderd van de waarde, 
welke het op 1 Mei 1940 had, dan wel, indien 
het na dien dag is verkregen, op honderd 
twintig ten honderd van de waarde bij de 
verkrijging. 

(2) Indie n een onroerend goed na 1 Mei 
1940 of na de verkrijging is vernieuwd, uit
gebreid of verbeterd, dan wel daarop rusten
de Jast en zijn verminderd of teniet gegaan, 
wordt de daa rdoor ont stane waardestijging 
gevoegd bij het bedrag, waarop de waarde 
van het onroerend goed ingevolge het voor
gaande lid zonder de vernieuwing, de uit
breiding, de verbetering, de vermindering of 
het tenietgaan zou zijn gest eld. 

(3) Ten aanzien van binnenlandsche be
lastingplichtigen , voor wie het hier te lande 
wonen een aanvang heeft genomen op een 
t ijdstip na 1 Mei 1940 wordt dit t ijdstip in de 
plaats gesteld van den in het eerste en het 
tweede lid vermelden datu m van I Mei 1940. 

10. Voor zoover een hier te lande gelegen 
onroerend goed door oorlogsomstandigheden 
teloor is gegaan, in eigendom is gevorderd 
of ten behoeve van den wederopbouw is ont
eigend en deswege vergoedingen of schade
loosstellingen zijn t oegekend, die tezamen 
meer dan f 3000 bedragen, worden bij het 
bepalen van het vermogen bij den aanvang 
van 1946 de bedoelde vergoedingen en scha
deloosstellingen slecht s in aanmerking geno
men tot ten hoogste de waarde, welke het 
onroerend goed of het teloor gegane, gevor
derde of onteigende gedeelte ervan op 1 Mei 
1940 had, dan wel, indien het onroerend goed 
na dien da tum is verkregen, tot de waarde 
bij de verkrijging. 
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Zijn de vergoedingen of schadeloos..tel -
lingen reeds uitgekeerd, dan wordt het ver
mogen verminderd met het bedrag, dat inge
volge den voorgaanden volzin niet in aan
merking zou zijn genomen, indien de ver
goedingen of schadeloosstellingen nog niet 
waren uitgekeerd. 

11. (1) De waarde van zaken, welke door 
den belastingplichtige voor de uitoefening 
van een bedrijf of beroep worden gebruikt -
met uitzondering van effecten en vorderingen 
in vreemde munt - wordt niet hooger ge
steld dan op honderd tien ten honderd van de 
waarde op 1 Mei 1940, dan wel, indien de be
doelde zaken na dien dag zijn verkregen, op 
honderd tien ten honderd van de waarde bij 
de verkrijging, nadat deze waarde hetzij is 
verhoogd in evenredigheid met na tuurlijken 
groei of rijping, hetzij is verminderd met af
schrijvingen op de hiervoren bedoelde waa rde 
terzake van het gebruik na 1 Mei 1940. Het 
tweede en het derde Jid van artikel 9 vinden 
overeenkomstige toepassing. 

(2) Artikel 10 vindt overeenkomstige toe
passing, met dien verstande, dat het bedrag 
aan belastingen, dat de belastingplichtige 
niet verschuldigd zou zijn geworden, indien 
de buiten aanmerking gelaten of afgetrokken 
bedragen niet waren toegekend, niet a ls 
schuld wordt aangemerkt voor zoover dit 
bedrag nog moet worden voldaan en dat het 
bij het vermogen wordt gevoegd voor zoover 
h et is voldaan. 

(3) Wij geven bij a lgemeenen maatregel 
van bestuur regelen strekkende om de waar
dedaling tengevolge van de oorlogsomstan
digheden van gronden, waarop de belasting
plichtige b ij den aanvang van 1946 een land
bouwbedrijf in den zin van artikel 18 van het 
Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 uit
oefende, - met inbegrip van de daarbij be
hoorende opstallen - in mindering op het 
vermogen te brengen, voor zoover die waa r
dedaling geacht moet worden van invloed te 
zullen zijn op de bedrijfswinst van den belas
tingplichtige in komende jaren en niet reeds 
ingevolge de voorgaande bepalingen bij het 
bepalen van het vermogen bij den aanvang 
van 1946 in aanmerking is genomen. 

12. De waarde van goodwill, als bedoeld 
is in artikel 7, letter c, wordt gesteld op het 
bedrag of de geldswaarde van de tegenpraes
tatie van den belastingplichtige en zijn rechts
voorgangers onder a lgemeenen titel, vermin
derd met de volgens goed koopmansgebruik 
t oegepaste afschrijvingen over het tijdvak 
van de verkrijging tot den aanvang van 19 46. 

13. Onze Minister van Financiën geeft 
voorschriften nopens de in aanmerking te 
nemen waarde van zaken bezeten in vrucht
gebruik, zaken in blooten eigendom, lijfren
t en en pensioenen. 

14. (1) De waarde van effecten wordt 
bepaald: 

a. voor wat betreft buit enlandsche effec
ten, welke in December 1945 aan een buiten
la ndsche beurs zijn genot eerd, a lsmede certi
ficaten, welke uitsluitend die effecten verte
genwoordigen: naar de waarde in die maand, 
zooals deze is opgenomen in de prijscourant, 
opgemaakt op last van Onzen Minister van 
Financiën, overeenkomstig door dien Minis
ter te stellen regelen; 
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b. voor wat betreft effecten, niet vallende 
onder a, welke na 31 December 1945, doch 
vóór het tijdstip, naar hetwelk ingevolge de 
onder c bedoelde wet de waardeering van die 
effecten zou plaats hebben, zijn verkocht: op 
den verkoopprijs of, indien de verkoop niet 
onder normale omstandigheden is tot stand 
gekomen, op den prijs welke bij verkoop on
der normale omstandigheden zou kunnen 
zijn bedongen; 

c. voor wat betreft effecten, niet vallende 
onder a of b, overeenkomstig regelen bij of 
krachtens de wet te stellen. 

(z) Voor de toepassing van dit artikel 
worden onder buitenlandsche effecten ver
staan effecten, welke hetzij niet hier te lande 
betaalbaar zijn, hetzij uitgegeven zijn door en 
ten laste van anderen dan N ederlandsche 
publiekrechtelijke lichamen, hier te lande 
gevestigde rechtspersonen of hier te lande 
gevestigde vennootschappen. 

15. Indien in het zuiver vermogen ver
mogensbestanddeelen zijn begrepen, welke 
voor de heffing van de inkomstenbelasting 
worden beschouwd als inkomsten, genoten 
in een na den aanvang van 1946 gelegen jaar, 
wordt dit vermogen verminderd met veertig 
ten honderd van de waarde van deze vermo-
gensbestanddeelen. • 

16. (I) Bij het vaststellen van het zuiver 
vermogen vindt artikel 9 der Wet op de Ver
mogensbelasting 1892 overeenkomstige toe
passing, met dien verstande dat desgevorderd 
moet blijken, dat de baten en lasten geschat 
zijn naar regelen, welker toepassing bij de 
bepaling van het zuiver vermogen geen lager 
kapitaalsaldo oplevert dan verkregen zou 
zijn bij toepassin g der regelen in de voorgaan
de artikelen vermeld, en dat uitsluitend in 
aanmerking komt een balans, welke den toe
stand weergeeft op een tijdstip, dat niet vóór 
I J anuari I 945 is gelegen. 

(z) Indien het in bedrijf of beroep belegde 
gedeelte van het zuiver vermogen is afgeleid 
uit een balans, welke den toestand weergeeft 
op een tijdstip, dat niet met den aanvang van 
1946 samenvalt, wordt het zuiver vermogen 
mede vermeerderd met de winst, welke geacht 
kan worden tusschen het begin van het des
betreffende boekjaar en den aanvang van 
1946 te zijn gemaakt, dan wel verminderd 
met het verlies, dat geacht kan worden ge
durende dat tijdvak te zijn geleden. Bij het 
berekenen van deze winst of dit verlies wor
den de belastingen over het omschreven tijd
vak in aanmerking genomen. 

(3) Tenzij een andere verdeeling aanne
melijk wordt gemaakt, worden winst en ver
lies over het op 31 December 1945 loopende 
boekjaar geacht naar tijdsgelang te zijn ge
maakt en geleden. 

HOOFDSTUK III. 

B elastbare som. Èedrag der belasting 
17. (I) Voor binnenlands'che belasting

plichtigen wordt het zuiver vermogen, ter 
b erekening van de belastbare som verminderd 
met de volgende bedragen: 

zo. ten aanzien van ongehuwden, alsmede 
van gehuwden, die van tafel en b~d geschei
den zijn, en ten aanzien van gehuwden met 
betrekking tot wie het laatste lid van artikel 
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9ter der Wet op de Vermogensbelasting 1892 
niet van toepassing is, omdat de andere echt
genoot niet binnen het Rijk woont, een bedrag 
van f 8000; 

2°. ten aanzien van gehuwden, niet 
vallende onder 1°, een bedrag van f 12,000; 

3°. indien het betreft een belastingplich
tige, ten aanzien vah wien noch artikel 8, 
eerste lid, letter c, noch artikel 8, eerste lid, 
letter e, toepassing vindt, bovendien een 
bedrag van: 

a. f 2000 in de gevallen, bedoeld onder 1° , 
en b. f 3000 in de gevallen, bedoeld onder zo; 

4°. voor 
a. elk kind, waarvoor aanspraak bestaat 

op kinderaftrek voor de vermogensbelasting 
voor het belastingjaar 1946, en 

b. elk meerderjarig kind, dat tengevolge 
van gebreken van lichaam of geest vermoe
delijk in de eerstkomende drie jaren geen of 
n agenoeg geen inkomsten uit eigen arbeid 
zal kunnen verwerven, 

bovendien een bedrag van f 4000, met dien 
verstande, dat deze bepaling buiten t oepas
sing blijft, indien bedoeld kind of pleegkind 
zelf in de vermogensheffing ineens wordt aan
geslagen en dat het bedrag tot f 5000 wordt 
verhoogd, indien het kind of pleegkind geen 
recht heeft op al dan niet ingegaan weezen
vensioen: 
. 5°. ten aanzien van personen van 40 jaar 
en ouder, alsmede ten aanzien van personen, 
die door gebi;eken van lichaam of geest ver
moedelijk in de eerstkomende drie jaren geen 
of nagenoeg geen inkomsten uit eigen arbeid 
zullen kunnen verwerven. bovendien: 

a. indien het gemiddeld zuiver- inkomen 
een bedrag van f 2000 niet te boven gaat, 
een bedrag van f 50,000; 

b. indien het gemiddeld zuiver inkomen 
meer dan f 2000, doch niet meer dan f 3000 
beloopt, een bedrag van f 50,000, verminderd 
met f 1000 voor elk bedrag van f zo waarmede 
vorenbedoeld inkomen - naar beneden afge
rond tot op een veelvoud van f zo - een be
drag van f 2000 te boven gaat. 

Onder gemiddeld zuiver inkomen wordt in 
onderdeel 5°. verstaan het gemiddelde van 
het zuiver inkomen hetzij over de belasting
jaren 1941 tot en met 1945, hetzij - indien 
dit voor den belastingplichtige voordeeliger 
is - over d e belastingjaren 1943 tot en met 
1945, een en ander berekend overeenkomstig 
de bepalingen van het Besluit op de Inkom
stenbelasting 1941, met dien verstande even
wel, dat het tweede lid van artikel z van dat 
Besluit daarbij geen toepassing vindt. 

(z) Voor buitenlandsche belastingplich
tigen wordt het zuiver vermogen, ter bereke
ning van de belastbare som, verminderd met 
een bedrag van f 8000. 

(3) De vermindering volgens het eerste 
lid van dit artikel wordt bepaald naar den 
toestand bij den aanvang van 1946. 

18. (I) De belasting wordt geheven naar 
het volgende tarief (uitgedrukt in guldens): 
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Gedeelte van de 
belastbare som 

tusschen 

1 

en 

0 10,000 
10,000 30,000 
30,000 60,000 
60,000 100,000 

100,000 200,000 
200,000 360,000 
360,000 1 520,000 
520,000 1,000,000 

1,000,000 
en het 

hoogere 
bedrag 
van de 

totale be-
tastbare 

som 

Percentage 
Be- 1 van de be

lasting lasting, _ver
bij de I schuld1gd 
belast- over het ge-
bare I deelte van de 
som, 

1 
belastbare 

vermeld som, gelegen 

1 

in d e tusschen ~e 
eerste bedragen, m 
kolom de eerste twee 

1 

kolommen 
vermeld 

0 4 
400 6 

1,600 8 
4,000 10 
8,000 12 

20,000 14 
42,400 16 
68,ooo 18 

154,400 20 

(2) Op verzoek van den belastingplich
tige'" orden de volgende te zijnen laste en, bij 
toepasselijkheid van het eerste lid van artikel 
9ter der Wet op de Vermogensbelasting 1892, 
mede d e ten laste van zijn vrouw geheven 
bedragen als vooruitbetalingen op de vermo
gensheffing ineens aangemerkt in zooverre, 
dat hun bedrag wordt gevoegd bij het ver
mogen van den belastingplichtige en dat zij 
vervolgens op de dienovereenkomstig bere
kende belasting in mindering worden ge
bracht: 

a. de waardevermeerderingsbelasting; 
b. de geblokkeerde-markenbelasting; 
c. zoengelden, welke hier te lande zijn 

opgelegd. 
(3) Het vorenstaande geldt alleen voor 

zoover deze bedragen niet reeds in aanmer
king zijn of zullen worden genomen bij de ten 
l aste van den belastingplichtige geheven of 
te heffen vermogensaanwasbelasting. 

HOOFDSTUK IV. 

Voorkoming uan dubbele belasting. 
Tractaten. 

19. (1) Wij behouden Ons voor bij alge
meenen maatregel van bestuur regelen te 
geven krachtens welke aan binnenlandsche 
belastingplichtigen ter zake van bestanddee
len van het zuiver vermogen, welke tevens 
elders, middellijk of onmiddellijk zijn onder
worpen aan een belasting, die gelijksoortig is 
aan de onderwerpelijke belasting en die ge
heven wordt naar den toestand op een tijd
stip vallende tusschen 30 April 1945 en I Mei 
1947, een aftrek op de ingevolge deze wet 
verschuldigde belasting kan worden verleend. 

(2) Ten aanzien van binnenlandsche 
belastingplichtigen die onderdaan zijn van 
een vreemden Staat, die een belasting heft, 
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welke gelijksoortig is aan de onderwerpelijke 
heffing, wordt evenwel de aftrek slechts ver 
!eend indien die Staat de op zijn gebied wo
nende Nederlanders onder gelijke of soortge
lijke voorwaarden van de door dien Staat 
geheven belasting vrijstelt. 

20. Wij behouden Ons voor de bevoegd
heid tot het bekrachtigen van met vreemde 
Mogendheden gesloten verdragen waardoor, 
met inachtneming van het beginsel van 
wederkeerigheid, dubbele belasting geheel 
of gedeeltelijk wordt voorkomen, ook indien 
bij zulke verdragen ten behoeve van een ver
mogensheffing ineens en gelijksoortige elders 
geheven belastingen uitwisseling van gege
vens is voorzien. 

HOOFDSTUK V. 

Aanslag. 

21. (1) De binnenlandsche belasting
plichtigen worden aangeslagen in de gemeen
te, waar zij bij den aanvang van 1946 woon
d en; binnenschippers, die geen vaste woon
plaats aan den wal hebben, in de gemeente, 
waar het schip in den regel ligplaats heeft, of, 
bij gebreke van dien, in de gemeente Rotter
dam; de overige personen, die geen vaste 
woonplaats hebben, in de gemeente, waar zij 
zijn opgespoord of waar zij zich hebben aan
gemeld. Niet onder den vorigen zin vallende 
belastingplichtigen, die ingevolge artikel 4, 
letters b, c of d, geacht worden hier te lande 
te wonen worden aangeslagen in de gemeente 
waar zij hun laatste woonplaats hier te lande 
hebben gehad, of, bij gebreke daarvan, te 
's-Gravenhage. 

(2) De buitenlandsche belastingplichtigen 
worden aangeslagen in de gemeente welke 
voor de vermogensbelasting voor 1946 ge
meente van aanslag is, of, bij gebreke van 
dezulke, in de gemeente 's-Gravenhage. 

(3) Met betrekking tot de toepassing van 
het eerste en het tweede lid is beroep niet 
toegelaten. 

(4) De aanslag wordt vastgesteld door 
den inspecteur der belastingen. 

(S) Waar in de volgende artikelen wordt 
gesproken van "de inspecteur" wordt daar
mede bedoeld de inspecteur die met de vast
stelling van den aanslag is belast. 

22. (I) Met afwijking in zooverre van de 
wet van 13 Januari 1922 (Staatsblad no. 9) 
betreffebde het opleggen van voorloopige 
aanslagen in de directe belastingen wordt 
een voorloopige aanslag in de vermogens
heffing ineens zooveel mogelijk aan de hand 
van door d en belastingplichtige voor deze 
belasting of voor een andere belasting ver
strekte gegevens opgelegd. 

(2) De inspecteur kan eiken voorloopigen 
aanslag verminderen of door nadere voor
loopige aanslagen aanvullen. 

HOOFDSTUK VI. 

Aangiften. Verstrekken van gegevens. 

23. (1) Ten behoeve van de heffing van 
de belasting dient, behoudens het in het twee
de lid bepaalde, ten aanzien van iederen be
lastingplichtige, op een daartoe bestemd 
aangiftebiljet, aangifte te worden gedaan van 
het zuiver vermogen bij den aanvang van 
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1946, zoomede van andere gegevens, welke 
voor de uitvoering van deze wet noodig of 
van nut kunnen zijn. 

(2) Tenzij de inspecteur een aangiftebiljet 
heeft uitgereikt, behoeft geen aangifte te 
worden gedaan, indien het zuiver vermogen 
minder dan f 8000 bedraagt. 

(3) Het formulier van het aangiftebiljet 
wordt vastgesteld door Onzen Minister van 
Financiën ; van de vaststelling wordt mede
deeling gedaan in de Neder/andsche Staats
courant. 

(4) De aangifte moet duidelijk, stellig en 
zonder voorbehoud worden gedaan en wel 
binnen drie maanden nadat voormelde mede
deeling is gedaan, of, bij uitreiking van een 
aangiftebiljet, binnen een maand na de uit
reiking van het aangiftebiljet. De termijn voor 
het inleveren van een aangiftebiljet kan door 
den inspecteur worden verlengd. 

(5) Indien de aangifte wordt gedaan voor
dat voorschriften zijn afgekondigd, als be
doeld zijn in artikel 13, worden zaken bezeten 
in vruchtgebruik, zaken in blooten eigendom 
en lijfrenten voorloopig gewaardeerd over
eenkomstig artikel 47 der Successiewet. 

(6) De verplichting tot het doen van aan
gifte rust op den belastingplichtige, met dien 
verstande, dat zij rust: 

a. ten aanzien van een belastingplichtige, 
die een wettelijken vertegenwoordiger heeft, 
op dezen vertegenwoordiger ; 

b. ten aanzien van een overleden belas
tingplichtige op eiken erfgenaam, den execu
teur-testamentair en den bewindvoerder 
over de nalatenschap; 

c. ten aanzien van een lichaam, als be
doeld is in artikel 3, op ieder van de bestuur
ders en ieder van de vereffenaars. 

(7) Komt een van de onder c genoemde 
bestuurders of vereffenaars de verplichting 
na, dan zijn de overige bestuurders of ver
effenaars er van ontheven. 

( 8) Een aangifte kan namens hem, die 
ertoe gehouden is, door een ander worden 
onderteekend, mits krachtens bij de aangifte 
overgelegde volmacht of krachtens vergun
ning van den inspecteur. 

(9) Bij het inleveren van een aangifte ter 
inspectie wordt desverlangd een bewijs van 
ontvangst verstrekt. . 

24. De gehuwde vrouw, die zelve het be
heer over eenig vermogen heeft, is desver
langd verplicht aan de aangiften van haar 
man een aangifte toe te voegen met betrek
king tot het vermogen, dat zij beheert . 

• 
' HOOFDSTUK VII. 

B ezwaren}egen di n aanslag 

2S. (1) Hij die bezwaar heeft tegen den 
hem opgelegden aanslag kan binnen twee 
maanden na de dagteekening van het aan
slagbiljet een bezwaarschrift indienen bij 
den inspecteur. 

(2) Indien de reclamant het verlangen 
daartoe te kennen geeft, wordt hij door of 
vanwege den inspecteur nopens zijn bezwaren 
gehoord. Hij kan ook ambtshalve worden op-

- geroepen tot het verstrekken van gegevens 
op den voet van artikel 10 van het Buitenge
woon Navorderingsbesluit, of om de overwe
gingen te vernemen, die bij het vaststellen 
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van den aanslag hebben gegolden. Alle op
roepingen worden gedaan op een termijn van 
ten minste vijf dagen. 

(3) Ook de niet van tafel en bed geschei
den echtgenoote van den reclamant kan wor
den opgeroepen tot het verstrekken van gege
vens op den in het voorgaande lid bedoelden 
voet. 

(4) Indien een aangifte is gedaan, welke 
een conclusie toelaat ten aanzien van het be
drag, dat volgens den belastingplichtige moet 
worden geheven, kan mede een bezwaar
schrift worden ingediend tegen een voorloopi
gen aanslag, welke niet geheel met de in de 
aangifte vermelde gegevens in overeenstem
ming is. 

26. Indien een verplichting tot het doen 
van een aangifte of een verplichting tot het 
verstrekken van gegevens op den voet van 
artikel 10 van het Buitengewoon Navorde
ringsbesluit door of vanwege den aangeslage
ne of zijn echtgenoote niet volledig is nage
komen, wordt de aanslag gehandhaafd, zoo 
niet is gebleken, dat en in hoeverre hij onjuist 
is. 

27. (1) De uitspraak op het bezwaar
schrift is met redenen omkleed, indien het 
bezwaar geheel of ten deele wordt afgewezen. 

(2) Afschrift van de uitspraak wordt aan 
den reclamant gezonden bij aangeteekenden 
brief of uitgereikt tegen gedagteekend ont-. 
vangstbewijs. 

28. (1) Hij die bezwaar heeft tegen de 
uitspraak pp zijn bezwaarschrift kan binnen 
een maand, nadat het afschrift ingevolge het 
vorige artikel ter post is bezorgd of tegen ge
dagteekend ontvangstbewijs is uitgereikt, in 
beroep komen bij den raad van beroep voor 
de directe belastingen, tot wiens rechtsgebied 
de gemeente van aanslag behoort. 

(2) Het beroep op den raad wordt inge
steld door indiening van een met redenen 
omkleed beroepschrift. Een afschrift van de 
u itspraak waartegen het beroep is gericht, 
wordt daarbij overgelegd. 

(3) De verplichting tot het verstrekken 
van gegevens, welke is opgelegd in artikel 10 
van het Buitengewoon Navorderingsbesluit, 
bestaat mede tegenover den raad van beroep 
voor de directe belastingen. 

(4) Artikel 26 van deze wet vindt in de 
procedure voor den raad overeenkomstige 
toepassing. 

29 (r) Voor het indienen van bezwaar- en 
beroepschriften kunnen worden vertegen
woordigd: 

de erfgenamen van een belastingplichtige 
door een hunner, den executeur-testamentair 
of den bewindvoerder over de nalatenschap; 

minderjarigen of onder curateele gestelden 
door hun wettelijken vertegenwoordiger. 

(2) Alle bezwaar- en beroepschriften kun
nen door een gemachtigde worden onder
teekend. 

(3) In alle bezwaar- en beroepschriften 
moet, indien degene die voor zichzelf of als 
vertegenwoordiger optreedt niet hier te lande 
woont of gevestigd is, woonplaats hier te lan
de worden gekozen. 
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H OOFDSTUK VIII. 

Navordering. 
30. Met betrekking tot navordering van 

vermogensheffing ineens gelden de bepalingen 
van de artikelen 38 tot en met 42, 44 en 46 
d er Wet op de Vermogensbelasting 1892 en 
de art ikelen 26 en 28, derde en vierde lid, van 
deze wet, met dien verstande, dat navor
deringsaanslagen kunnen worden opgelegd 
tot en met 31 December 1955, en dat een ver
hooging van vijf en twintig ten honderd in de 
plaats treedt van de verdubbeling, omschre
ven, in artikel 41 van de Wet op de Vermo
gensbelasting 1892. 

HOOFDSTUK IX. 

Verhooging van den aanslag. 
31. (1) Elk beroepschrift moet, voor zoo

ver niet beweerd wordt, dat geen aanslag had 
moeten zijn opgelegd, zoodanig zijn ingericht, 
dat daaruit een conclusie kan worden getrok
ken ten aanzien van het bedrag, dat volgens 
den appellant had moeten worden geheven. 

(2) Artikel 49 der Wet op de Vermogens
belasting 1892 vindt overeenkomstige toe
passing, met dien verstande dat een verhoo
ging van tien ten honderd in de plaats treedt 
van de aldaar vermelde verhooging van vijf 
en twintig ten honderd. 

HOOFDSTUK X. 

Invordering. Aansprakelijkheid voor den 
aanslag. 

32. (1) Het bedrag van den aanslag is in
vorderbaar in drie termijnen van vier maan
den, waarvan de eerste vervalt op den twin
tigsten dag van de derde maand, volgende op 
die van de dagteekening van het aanslagbiljet. 

(2) Indien een belastingschuldige bij of 
vóór het vervallen van den eersten termijn 
méér betaalt, wordt hem over dat meerdere 
een korting van 4% per jaar verleend. Deze 
bepaling geldt niet, voor zoover de betaling 
geschiedt ingevolge het bepaalde in artikel 
33, tweede lid. De korting wordt berekend 
overeenkomstig door Onzen Minister van 
Financiën vast te stellen regelen. 

(3) Indien degene, tot wiens vermogen 
bij den aanvang van 1946 een onroerend goed 
behoort, dat is aangemerkt als een landgoed 
in den zin van artikel 1 der Natuurschoonwet 
1928, zulks verzoekt, vindt geen invordering 
plaats van het verschil tusschen den hem op
gelegden aanslag en de belasting welke hij 
verschuldigd zou zijn, indien het onroerend 
goed wordt gesteld op de daaraan toe te ken
nen verkoopwaarde, indien op het goed de 
last rustte om het gedurende een tijdvak van 
25 jaren als zoodanig in stand te houden en 
geen opgaand hout te vellen dan volgens de 
regels van normaal boschbeheer noodzakelijk 
is, tenzij binnen 25 jaren na den aanvang van 
1946 zich een der in artikel 3, lid 2, letter a, b, 
c en d der Natuurschoon wet 1928 genoemde 
gevallen voordoet. Indien, nadat één der 
hiervoor genoemde gevallen zich heeft voor
gedaan, het onroerend goed gedeeltelijk zijn 
karakter van landgoed in den zin van artikel 1 

der Natuurschoonwet 1928 heeft behouden, 
wordt dit gedeelte van het onroerend goed 
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voor de vaststelling van het bedrag van de 
a lsnog in te vorderen belast ing buiten aan
merking gelaten. 

(4) Hetgeen in het derde lid is bepaald 
geldt eveneens ten aanzien van een onroerend 
goed, dat bij den aanvang van 1946 tot het 
vermogen behoort en waarvoor vóór 1 Juli 
1947 een verzoek tot aanmerking als een land
goed als hiervoor is bedoeld is ingediend , 
indien en voor zoover op dit verzoek gunstig 
is of wordt beschikt. Indien dit verzoek is 
ingediend nà 1 Januari 1946 en zich binnen 
25 jaren na dien datum één der in artikel 3, 
lid 2, letter a, b, c en d der Natuurschoonwet 
1928 genoemde gevallen voordoet, tengevolge 
waarvan het onroerend goed geheel of gedeel
telijk zijn karakter van landgoed in den zin 
van artikel 1 der N atuurschoonwet 1928 ver
liest, wordt, behalve dat overeenkomstig het 
derde lid van dit artikel alsnog tot invorde
ring van belasting wordt overgegaan, rente 
ad 3 % per jaar verschuldigd over het bedrag 
der alsnog in te vorderen belasting, te rekenen 
van den dag of de dagen, waarop de betaling 
volgens het eerste lid van dit artikel had moe
ten geschieden tot dien, waarop zij werkelijk 
plaats heeft. 

(5) De tijd gedurende welken de invorde
ring op grond van de bepalingen van dit arti
kel is achterwege gebleven, telt niet mede 
voor de verjaring van de niet ingevorderde 
belasting. 

33. (1) De aanslag kan mede worden vol
daan door het in betaling geven van obliga
tiën ten laste van den Staat en inschrijvingen 
in het Grootboek der Nationale Werkelijke 
Schuld, tegen een door Onzen Minister van 
Financiën te bepalen koers. 

(2) Tot vier maanden na dagteekening 
van het aanslagbiljet kan de aanslag geheel 
of ten deele worden voldaan uit ten name van 
den belastingplichtige of zijn echtgenoote 
staande tegoeden welke zijn geblokkeerd in
gevolge of uit krachte van Onze besluiten van 
5 Juli 1945 (Staatsblad no. F IIS), 5 Juli 1945 
(Staatsblad no. F 120) en 3 Augustus 1945 
(Staatsblad no. F 133). 

34. ( 1) Onze Minister van Financiën geeft 
nadere regelen voor gevallen, waarin de be
lastingschuldige niet of niet binnen de daar
voor gestelde termijnen in staat is, anders dan 
met buitengewoon bezwaar, de belasting of 
de volle belasting te betalen. In die regelen 
kan worden bepaald : 

a. dat uitstel van betaling, al of niet tegen 
nader aan te wijzen interest, wordt toege-
staan; • 

b. dat andere zaken dan geld in betaling 
zullen worden genomen; 

c. dat de aanslag, in plaats van te worden 
betaald, geheel of ten deele zal worden ge
delgd door een door dèn belastingschuldige 
aan te gane nieuwe schuldverbintenis; 

d. dat. in zeer bijzondere gevallen, de 
belasting geheel of ten deele zal worden afge
schreven. 

(2) Onze Minister van Financiën treft een 
regeling ingevolge welke belastingschuldigen, 
wier vermogen voor tenminste één derde ge
deelte als bedrijfsvermogen moet worden • 
aangemerkt, het recht hebben een gedeelte 
van den aanslag, verband houdende met het 
bedrijfsvermogen, onder door hem te stellen 
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voorwaarden, te voldoen in vijf gelijke jaar
lijksche termijnen, met dien verstande dat 
indien en voor zoover de belastingschuldige 
de beschikking heeft over geblokkeerde tegoe
den, geblokkeerd schatkistpapier of inschrij
vingen in het Grootboek 1946, het nominaal 
bedrag van deze waarden geheel of gedeelte
lijk in mindering wordt gebracht van het op 
voormelden voet voor betaling in termijnen 
in aanmerking komende gedeelte van den 
aanslag. 

(3) Het bedrag, dat volgens het vorige 
lid in vijf termijnen kan worden voldaan, kan 
door den belastingschuldige, op diens ver
zoek, onder door Onzen Minister van Finan
ciën te stellen voorwaarden ook worden vol
daan in ten hoogste acht jaarlijksche termij
nen. In dit geval is interest verschuldigd, 
berekend naar ten hoogste 4% per jaar, over 
elk gedeelte van den aanslag, dat wordt vol
daan op een lateren dag dan waarop het vol
gens het tweede lid voldaan had moeten zijn. 

(4) Artikel 17 der wet van 22 Mei 1845 
(Staatsblad no. 22) op de invordering van 
's Rijks directe belastingen blijft buiten toe
passing. Voor de toepassing van de artikelen 
II en 12 van genoemde wet telt niet mede de 
tijd gedurende welken de betaling achterwege 
is gebleven tengevolge van een krachtens het 
eerste lid, letter a, of het tweede lid verleend 
uitstel. 

35. Degenen, ten laste van wie de belas
tingschuldige een geldvordering heeft uit een 
rekening-courantverhouding of ter zake van 
a deposito of op een spaarbank geplaatste gel
den, zoomede degenen, ten laste van wie de 
belastingschuldige een opeischbare geldvor
dering heeft, worden voor de toepassing van 
artikel 7 van de in het vorige artikel vermelde 
wet als houders of schuldenaars van pen
ningen aangemerkt. 

36. (1) Hij die zaken in vruchtgebruik 
of in blooten eigendom bezit, is bevoegd te 
vorderen dat de belasting, welke door hem 
wegens deze goederen verschuldigd is, wordt 
betaald uit en ten laste van de met vrucht
gebruik of met zakelijk recht van gebruik 
bezwaarde zaken, tenzij de vruchtgebruiker 
mocht verkiezen het bedrag voor te schieten, 
in welk geval het voorgeschotene bij het einde 
van het vruchtgebruik behoort te worden 
teruggegeven. 

(2) Het bedrag van de in het eerste lid 
bedoelde belasting wordt bepaald naar even
redigheid van de waarde, toe te kennen aan 
de in vruchtgebruik of in blooten eigendom 
bezeten zaken tot de waarde van het geheele 
vermogen. 

(3) De artikelen 34 en 35 der Wet op de 
Vermogensbelasting 1 892 vinden overeen
komstige toepassing. 

(4) Voor den aartslag, verschuldigd door 
een vereeniging of maatschappij, welke geen 
rechtspersoon is, is ieder van de bestuurders 
hoofdelijk aansprakelijk. 

(5) Voor den aanslag, verschuldigd door 
een lichaam, dat is ontbonden, zijn de met de 
vereffening belast of belast geweest zijnde 
personen hoofdelijk aansprakelijk, behoudens 
voor zoover zij aantoonen, dat het niet vol
doen van den aanslag niet aan hen te wijten 
is. 

37. (1) Hij die met een belastingplichtige, 
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of met één of meer van degenen, die voor zijn 
aanslag aansprakelijk zijn, een rechtshande
ling aangaat waarvan hij de wetenschap 
heeft, dat zij zou zijn achterwege gebleven, 
zoo daarmede niet de invordering van de be
lasting geheel of gedeeltelijk werd bemoeilijkt 
of verijdeld, is voor den aanslag van den be
lastingplichtige aansprakelijk alsof hij zelf 
was aangeslagen, doch slechts in zooverre hij 
door de bedoelde rechtshandeling is gebaat. 
Is bij een rechtshandeling een beding ten 
behoeve van een derde gemaakt hetwelk door 
een derde is aangenomen terwijl deze de we
tenschap had, die in den vorigen zin is om
schreven, dan strekt de aansprakelijkheud 
in den hiervoren omschreven omvang zich 
tot dien derde uit. 

(2) De in het vorige lid bedoelde weten
schap wordt behoudens tegenbewijs vermoed 
te hebben bestaan, indien de rechtshandeling 
uitsluitend of hoofdzakelijk een bevoordee
ling uit v rijgevigheid inhield, alsmede indien 
de waarde van de prestatie van den belasting
plichtige aanmerkelijk die der verbintenis van 
de andere zijde overtrof. 

(3) Ingeval het eerste lid van toepassing 
is bepaalt de inspecteur, hetzij op verzoek van 
den belanghebbende, hetzij ambtshalve, bij 
gemotiveerde beschikking tot welk bedrag de 
aansprakelijkheid voor den aanslag zich 
uitstrekt. 

(4) Indien de aanslag, waarop de beschik
king van den inspecteur is gegrond, wijziging 
ondergaat, geeft de inspecteur, hetzij op ver
zoek van den belanghebbende, hetzij ambts
halve, een nadere beschikking. 

(5) Tegen een beschikking van den in
specteur, als bedoeld is in het derde en vierde 
lid, kunnen dezelfde rechtsmiddelen worden 
aangewend als tegen een aanslag. 

HOOFDSTUK XI. 
B ijzondere bepalingen. 

38. (1) Het is aan een ieder verboden het
geen hem in zijn ambt of betrekking bij de 
heffing of invordering van de vermogenshef
fing ineens of in verband daarmede, nopens 
iemands vermogen, zaken of werkzaamheden 
blijkt of medegedeeld word, verder bekend 
te maken dan noodig is voor de uitoefening 
van dat ambt of die betrekking. 

(2) Het verbod van dit artikel geldt mede 
voor niet-ambtelijke deskundigen, die in ver
band met de vermogensheffing ineens worden 
geraadpleegd of met eenige werkzaamheden 
worden belast. 

39. Onze Minister van Financiën is 
bevoegd: 

a. voorschriften uit te vaardigen t~r uit
voering van deze wet; 

b. nopens de waardeering van bepaalde 
zaken nadere voorschriften uit te vaardigen ; 

c. voor bepaalde gevallen of groepen van 
gevallen tegemoet te komen aan onbillijkhe
den van overwegenden aard, welke zich bij 
de toepassing van deze wet mochten voor
doen. 

HOOFDSTUK XII. 
B epalingen uan strafrechtelrïken aard. 
40. (1) H ij die: 
n. volgens deze wet verplicht tot het 
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doen van een aangifte, opzettelijk die ver• 
plichting niet naleeft; 

b. opzettelijk een onjuiste of onvolledige 
aangifte doet; 

c. aan een ambtenaar, een niet-ambtelij
ken deskundige, den raad van beroep, bij de 
vervulling van zijn taak ter uitvoering van 
deze ~et of daarop gegronde bepalingen, op• 
zettehik valsche of vervalschte boeken of 
andere bescheiden ter inzage verstrekt dan 
wel op andere wijze onjuiste of onvolledige 
gegevens verstrekt; 

wordt gestraft, hetzij met gevangenisst raf 
van ten hoogste vier jaren en met geldboete 
van ten hoogste twintigduizend gulden - of 
indien dit hooger is, het bedrag van de ont: 
doken belasting -, hetzij met een van beide 
voormelde straffen. 

__ (2) I?e rechter kan de openbaarmaking 
Z1Jner uitspraak gelasten. 

(3) Wanneer een veroordeeling krachtens 
het eerste lid onherroepelijk is geworden , 
wordt de te weinig geheven belasting, ook na 
het verstrijken van den gewonen termijn, na• 
gevorderd zonder voorafgaande formaliteiten. 

41. (1) Hij die opzettelijk de in artikel 38 
opgelegde geheimhouding schendt, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten h'.l 0 gste 
duizend gulden. 

(2) Hij aan wiens schuld schending van 
de geheimhouding te wijten is, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste vijfhonderd 
gulden. • 

(3) Vervolging wordt slechts ingesteld 
op klacht van hem te wiens aanzien de ge
heimhouding is geschonden. 

42. H ij die de volgens hoofdstuk VI ver
eischte aangifte niet doet, wordt gestraft met 
een hechtenis van ten hoogste vier maanden 
of geldboete van ten hoogste vier duizend 
gulden. 

43. ( 1) Indien een bij deze wet strafbaar 
gesteld feit wordt begaan door of vanwege 
een rechtspersoon, worden deswege gestraft 
zoowel de rechtspersoon zelve als hare be
stuurders. 

(2) Gevangenisstraf kan den bestuurder 
slechts worden opgelegd, indien het feit met 
zijn goedvinden is begaan. 

(3) Niet strafbaar is de bestuurder, van 
wien blijkt, dat hij het begaan van het feit 
redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. 

44. (1) De in de artikelen 40 en 41 straf
baar gestelde feiten zijn misdrijven· het in 
artikel 42 st rafbaar gestelde feit is e~n over
treding. 

(2) Met het opsporen van de bij de.ze wet 
strafbaar gestelde feiten zijn mede belast de 
de ambtenaren van 's Rijks belastingdienst. 

(3) Het proces-verbaal, opgemaakt ter 
zake van een feit, strafbaar volgens artikel 42 , 
wordt den bekeurde in afschrift medegedeeld. 

45. (1) Een feit, strafbaar volgens artikel 
42, wordt vanwege Onzen Minister van Finan
ciën vervolgd op de wijze vermeld in den zes
den titel van het vierde boek van het Wet
boek van Strafvordering. 

(2) De verdachte kan door of vanwege 
Onzen Minister van Financiën tot transactie 
worden toegelaten. 
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HOOFDSTUK X III. 
Biiz_ondere bepalingen met betrekking tot de 
heffing van de vermogensbelasting ten laste van 
natuurlijke personen voor de belastingjaren 

1945 en 1946. 
46. (1) Met afwijking van hetgeen in de 

Wet op de Vermogensbelasting 1892 is be
paald, wo:dt, voor het belastingjaar 1945, de 
volgens die wet geheven belasting niet gehe
ven naar den t oestand bij den aanvang van 
het belastingjaar of bij geboorte of vestiging 
~ette:woon in den loop van dat jaar, doch 
uttsluttend naar den toestand bij het einde 
van dat jaar. Bij geboorte of vestiging met
terwoon in den loop van het jaar wordt de 
belasting geheven voor zooveel twaalfde ge
deelten als er na den aanvang van den belas
tingplicht nog geheele maanden in het belas
tingjaar over zijn. 

(2) Voor het bepalen van het zuiver ver
mogen voor de heffing van de vermogensaan
wasbelastin~ worden de vermogensaanwas
belasting en de vermogensheffing ineens 
beschouwd als verschuldigd wordend na af
loop van het belastingjaar 1945, doch vóór 
den aanvang van het belastingjaar 1946. 

(3) . Voor de heffing van de vermogens
belasting ten laste van natuurlijke personen, 
v_oor zoover daarvoor de toestand bij het 
eind_e van 1_945 of bij den aanvang van 1946 
beslissend 1s, wordt het zuiver vermogen 
opgevat en berekend overeenkomstig hoofd
~tuk II van de Wet op de vermogensheffing 
1!1e~ns, zulks behoudens hetgeen in het vorige 
lid 1s bepaald en met dien verstande, dat als 
ongeschreven wordt beschouwd het in het 
eerste lid van artikel 6 van deze wet tusschen 
strepen geplaatste. 

(4) Hetgeen met betrekking tot de ver
mogensheffing ineens onherroepelijk is komen 
vast te staan, geldt van rechtswege merie voor 
de heffing van de vermogensbelasting .ip den 
voet van het derde lid van dit artikel. 

Slotbepaling. 
. 47. (1) Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien van hare afkon
diging. 

(2) Zij kan worden aangehaald als "Wet 
op de vermogensheffing ineens". 

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

Juli 1947· WILHELMINA. 
De Min -v. Financiën, P. LlEFTlNCK. 

(Uitgeg. 4 Augustus 1947.) 

s. }( 239 
II Juli 1947. WET, houdende wijziging 

van de Comptabiliteitswet (Staatsblad 
1927, N°. 259). 

Bijl. Hand. II 46/47, 486; 
Hf!-_nd. II 46/47, bladz. 1841; 
BtJ/. H and. 1 46/47, 486; 
Hand. 1 46/47, bladz. 878. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten· 
Alzo Wij in overweging genomen hebben· 

dat het wenselijk is de Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1927, N°. 259) te wijzigen en aan 
te vullen, alsmede enige daarmede verband 
houdende nadere wettelijke maatregelen te 
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treffen met betrekking tot de verantwoor
ding van de opbrengst van bepaalde d irecte 
belastingen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State. enz. 
Art. I. In de Com ptabiliteitswe t (Staats

blad 1927, N°. 259) worden de volgende wij
zigingen aangebracht: 

I. Artikel 4, tweede lid, vervalt. 
2 . Artikel 8 wordt gelezen als volgt: 
"1. De middelenwet wordt gesplitst in 

twee titels, en wel: 
Titel A: Gewone dienst; 
Titel B: Buitengewone d ienst. 
2. Zij wordt voorts zodanig ingericht, da t 

haar onderdelen zoveel mogelijk overeenko
m en met de hoofdstukken, de a fdelingen, 
de onderafdelingen en de paragrafen der be
groting van uitgaven. 

3. Aan elke uitgewerkte en toelichtende 
staat, bedoeld in artikel 5, tweede lid, wordt 
toegevoegd een · ramingsstaat, bevattende 
een raming van het te ontvangen bedrag op 
elk der middelen, welke moeten worden ge
acht in verband te staan met het desbetref
fende hoofdstuk der begroting van uit ga 
ven.". 

3. In het bepaalde in artikel 11, vijfde 
lid , sub b, wordt in plaats van: .,het totaal 
van den ramingsstaat" gelezen: ,.de totalen 
van de ramingsstat en". 

4. In artikel 18 vervalt: 
.,II. ontvangsten wegens verhaal van bij

dragen van ambtenaren voor eigen- en we
duwen- en weezenpensioen;" en wordt in 
plaats van: ,;111" gelezen: ., Il". 

5. In artikel 20, eerste lid, wordt tussen 
.,belastingen," en "wordt" ingevoegd: .,an
dere dan die, welke voor eenmaal worden 
geheven,". 

6 . Na artikel 20 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 20a, luidende: 

" Art. 20a. Met afwijking in zoverre van 
het bepaalde in artikel 20 is voor de bij de 
wet aan te wijzen belastingen·: 

1. h et boekingstijdvak een periode van 
twee jaren, aanvangende met het belasting
jaar; 

2. het kohierbedrag over een boekings
tijdvak de som van: 

a. het bedrag der kohieren van het be
lastingjaar, waarmede het boekingstijdvak 
a a nvangt, vastgesteld in het boekingstijdvak ; 

b. h et bedrag der kohieren van vroegere 
belastingjaren, vastgesteld in de laatste 
twaalf maanden van het boekingstijdvak, 
restantkohieren daaronder begrepen.". 

7. Artikel 36 wordt gelezen als volgt: 
.,I. Geen betalingsstuk wordt aan de be

langhebbende toegezonden, noch wordt op 
diens rekening een bedrag bijgeschreven, dan 
nadat het daarvoor benodi~de krediet door 
Onze Minister van Financiën is geopend. 

2. Deze kan, behalve om, administra
tieve redenen, de kredietopening weigeren: 

a. indien hem blijk t, dat de voorgeno
men betaling niet is aangewezen op het 
juiste begrotingsartikel; 

b. indien voor de voorgenomen bétaling 
op het betrokken begrotingsartikel geen vol
doende gelden beschikbaar zijn; 

c. indien het betrokken hoofdstuk der 
begroting van uitgaven nog n iet bij de wet 
is vastgesteld en van het bepaalde in artikel 
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15, eerste lid, zonder noodzaak zou worden 
afgeweken; 

d. indien op grond van het aan hem in 
artikel 12 opgedragen toezicht daartoe naar -
zijn oordeel termen bestaan. 

3. W ordt de kredietopening na de in het 
vori& lid, onder b, bedoelde weigering, des
ondanks door de betrokken Minister ver-

1 langd, dan roept deze de beslissing van de 
Raad van Ministers in. Wordt de krediet
opening na de in het vorig lid, onder d, be
doelde weigering desondanks door de be
trokken Minister verlangd, da n roept de 
Minister van Financiën, indien deze zijn be
zwaren handhaaft, de beslissing van de R aad 
van Ministers in. Beslist de Raad van Mi
niste rs, dat de kredietopening zal worden 
verleend, dan doet de Min ist er van Fina n
ciën daarvan onverwijld mededeling aan de 
Algemene R ekenkamer.". 

Art. Il. De in komstenbelasting, de be
lasting geheven volgens de Wet op de Ver
mogensbelasting 1892 en de ondernemings
belasting worden met ingang van het boe
kingstijd vak 1946/ 1947 aangewezen voor 
t oepassing van artikel 20a der Comptabili
teitswet (Staatsblad 1927, n°. 259). 

Art. III. De in het jaar 1946 vastge
stelde k ohieren van de artikel Il genoemde 
belastingen inzake het be lastingjaar 1945 of 
een vroeger belastingjaar behoren, voor zo
ve r zij niet reeds vóór de inwerkingtreding 
van deze wet en overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 20 der Comptabiliteitswet (Staats
blad 1927, n°. 259) op a ndere wijze zijn ge
boekt, tot het boekingstijdvak 1946/ 1947. 

Art. IV. De gedurende de maanden Juli 
1946 tot en met December 1946 aan de ont
vangkantoren geboekte verminderingen, ont
heffingen, teruggaven, kwijtscheldingen, af
schrijvingen terzake van onvermogen en we
gens oninbare posten, alsmede de gedurende 
die maande!) ten restantkohiere gebrachte 
tijdelijk niet inbare posten behoren, voor 
zoveel betreft de inkomstenbelasting, tot het 
boekingstijdvak 1945/ 1946 en, voor zoveel 
betreft de belasting geheven volgens de Wet 
op de Vermogensbelasting 1892 en de on
dernemingsbelasting, tot het boekingstijdvak 
1946/1947. 

Art. V. Artikel 4 van het besluit van de 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën van 22 November 1941 (Ne
derlandsche Staatscourant van l l December 
1941, n°. 242) a lsmede het besluit van de 
Secretaris -Generaal van het Departement 
van Financiën van 21 September 1942 (Ne
derlandsche Staatscourant van 29 October 
1942, n°. 211) vervallen. 

Art. Vl. Deze wet treedt in werking OI> 
de dag na die harer afkondiging met dien 
verstande, dat 

a. het bepaalde in artikel I, sub s en 6, 
geacht wordt in werking te zijn getreden op 
1 Januari 1946; 

b. het bepaalde in artikel I, sub 1 tot en 
met 4, voor het eerst wordt t oegepast op 
de begroting voor het dienstjaar 1948. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage , de ude Juli 

1 947• WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 4 Augustus 1947.) 
20 
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. Jl 240 
11 Juli 1947. WET, houdende regeling van 

de verantwoording van de opbrengst 
van de personele belasting over het be• 
lastingjaar 1945/ 1946. 

BUI. Hand. II 46/47, 478; 
Hand. II 46/47, bladz. 1841; 
Bijl. Hand. I 46/47, 478; 
H and. I 46/47, bladz. 878. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat Ons Besluit van 15 Augustus 1945 
(Staatsblad N•. F 139) het nodig maakt een 
voorziening te treeffn met betrekking tot de 
verantwoording van de opbrengst van de 
personele belasting over het belastingjaar 
1945/1946; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Enig Artikel. 

Ten aanzien van de personele belasting 
over het belastingjaar 1945/ 1946 wordt, met 
afwijking in zoverre van artikel 20 der Comp• 
t abiliteitswet (Staatsblad 1927 N°. 259), het 
volgende bepaald : 

1•. Van de zuivere opbrengst over het 
belast in gjaar 1945/1946 wordt 12/ 17 deel als 
ontvangst aan het dienstjaar 1945 en 5/17 
deel als ontvangst van het dienstjaar 1946 
verantwoord. 

2•. Het boekingstijdvak 1945/1946 om 
vat een periode van drie en twintig maanden. 

J". Het kohierbedrag over het boekings
tijdvak 1945/ 1946 is de som van: 

a. het bedrag der kohieren van het be
lastingjaar 1945/ 1946, vastgesteld in de eer
ste twintig maanden van dat tijdvak; 

b. het bedrag der kohieren van vroegere 
belastingjaren, vastgesteld in de maanden 
April 1945 tot en met Augustus 1946, res
tantkohieren daaronder begrepen. 

4• . Het bedrag der terugboekingen over 
het boekingstijdvak 1945/1946 is het bedrag, 
dat wegens verminderingen, ontheffingen, 
teruggaven en kwijtscheldingen aan de ont• 
vangkantoren werd geboekt gedurende de 
maanden Juli 1945 tot en met November 
1946, ongeacht het belastingjaar waarop die 
posten betrekking hebben. 

50. Het bedrag der kwade posten over 
het boekingstijdvak 1945/1946 is het bedrag, 
dat wegens afschrijvingen ter zake van on
vermogen en wegens oninbare pos ten aan 
de ontvangkantoren werd geboekt geduren
de de maanden Juli 1945 tot en met No
vember 1946, ongeacht het belastingjaar 
waarop die postPn betrekkjng hebben. 

6•. Het bedrag der tijdelijk niet inbare 
posten over he~ boekingstijdvak 1945/1946 
is het bedrag, dat gedurende de maanden 
Juli 1945 tot en met November 1946 als zo
danig ten restantkohiere is gebracht, onge
acht het belasting jaar waarop die posten 
betrekking hebben. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, de ude Juli 

1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P. L IEFTINCK. 

(Uitgeg. 4 Augustus 1947.) 
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S. H 241 
II Juli 1947. WET, h oudende toewijzing 

van onroerende zaken ten behoeve van 
de Wederopbouw. 

Bijl. Hand. II 46/ 47, 358; 
Hand. II 46/ 47, bladz. 1751- 1761 ; 
Bijl. Hand. I 46/47, 358; 
Hand. I 46/ 47, bladz. 878- 879. 
Wij W I LHELMINA, enz ... doen t e weten : 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat in afwachting van de totstandkoming 
van een definitieve regeling van de vergoeding 
der oorlogsschade het wenselijk is de moge
lijkheid open te stellen, dat onroerende zaken 
worden toegewezen als betaling der ver
goeding, verschuldigd ter zak e van ont• 
eigening van onroerende zaken ten behoeve 
van de wederopbouw van het grondgeb ied 
van het Rijk in Europa; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. I. Onze Minister van Weder

opbouw en Volkshuisvesting, h ierna te noe
men Onze Minister kan de vergoeding, ver• 
schuldigd ter zake van onteigening t en behoeve 
van de wederopbouw van het grondgebied 
van het Rijk in Europa, betalen door toe
wijzing van onroerend goed, t oebehorend aan 
degene, te. wiens name is onteigend, of van 
zakelijke rechten op dusdanig onroerend goed. 

2. Onze Minister wijst een onroerende 
zaak, welke eigendom is van een gemeente, 
slechts toe, indien de Raad zich daarmede 
kan verenigen. Artikel 212, lid I en artikel 
2 13 der Gemeentewet zijn van overeen• 
komstige toepass ing. 

3. Onze Minister heeft deze bevoegdheid 
mede in die gevallen, waarin de onteigening 
plaats had, hetzij • door de Regeringscom
missaris voor de Wederopbouw, de Alge
meen Gemachtigde voor de Wederopbouw 
en voor de Bouwnijverheid, dan wel do01 
diens plaatsvervanger of waarnemer, hetzij 
op grond van het Besluit op de bezetting. 
schaden (n°. 30/ 1942) of waarin vordering 
geschiedc!e op grond van enige bepaling b e
treffende defensieschade. 

4. Onze Minister vertegenwoordigt bij 
de toewijzing degene, t e wiens name is ont 
eigend. 

5. Toewijzing kan niet geschieden tegen 
de wil van degene, aan wie w ordt toege
wezen. 

2. I. Onze Minjster kan de bevoegdheid 
tot toewijzen delegeren aan een door hem 
aan te wiJzen persoon. Deze kan slechts t oe
wijzen bij notariële akte, waarbij de eige. 
naar en degene, aan wie wordt toegewezen, 
verklaren met de toewijzing in te stemmen. 

2. Onze Minister stelt de waarde van de 
toegewezen zaak vast en bepaalt op welke 
wijze het verschil in waarde tus~en de toe
gewezen en de onteigende, respectievelijk ge
vorderde, zaak zal worden betaald of ver
rekend. 

3 . Onze Minister kan, ter betaling van 
de vergoeding, welke wordt toegekend aan 
hypotheekhouders, op de toegewezen zaak 
een nieuw recht van hypotheek vestigen t en 
belope van de inschuld, welke verzekerd 
moet worden. Hierbij kan zo nodig de rang
orde der hypotheken worden geregeld. 



3. I. Door de toewijzing gaat de eigen
dom over. 

2. Eigendomsovergang, als in het eerste 
lid bedoeld, wordt door de zorg van Onze 
Ministe6,onverwijld ingeschreven in de daar
toe bestemde . openbare registers. Hetzelfde 
geldt ten aanzien van hypotheken, welke 
door Onze Minister worden gevestigd. 

4. Bij de toewijzing blijven buiten toe
passing artikel I7I van de Gemeentewet, 
alsmede de wet van :?9 Augustus 1848, Staats
blad 39, zoals deze wet laatstelijk is gewij
zigd bij de wet van 8 Apnl 1937, Staatsblad 
n°. 403, en de verordening van de Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandse 
gebied betreffende de vervreemding van Do
meinen en het aangaan van dadingen over 
domaniale zaken van 4 October 1940 (159/ 
1940). 

5. I. Alle stukken, opgemaakt ter uitvoe
ring van deze wet, zijn vrij van zegel en 
van jiet recht van registratie. 

2. Voor de verrichtingen aan de bewa
ringen van de hypotheken, het kadaster en 
de scheepsbewijzen, nodig voor de uitvoering 
van deze wet, worden geen kosten in reke
ning gebracht. 

6. I. Deze wet wordt aangehaald a ls 
,,N oodtoewijzingswet". 

2. Zij treedt in werking met ingang van 
de dag, volgende op die harer afkondiging. 

3. Zij vervalt met ingang van LJuli 1948. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, de ude Juli 

1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van W. en v., L. NEHER. 
De Min. van Financiën, P. LlEFTINCK. 

J?e Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 
De Min. 11an Justitie, a.i., HUYSMANS, 

(Uitgeg. 8 Aug. 1947.) 

S. H 243 
16 Juli 1947. Beslu,t, tot aanwtJzmg over

eenkomstig artikel 157 der hoger-onder
wijswet van het R .-K. gymnasium te 
Weert van de Vereeniging Bisschoppelijk 
College "St. Jozef'.', gevestigd aldaar. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 Mei 1947, no. 6888 II, afdeling Voorberei
dend Hoger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel I57 der hoger-onderwijs
wet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
I7 Juni 1947, no. 23); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 5 Juli I947, no. 10933, 
afdeling Voorbereidend Hoger en Middelbaar 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van I September 1947 het R .-K. 

gymnasium te Weert van de Vereeniging 
Bisschoppelijk College "St. Jozef" , gevestigd 
aldaar, voor een tijdvak van zes jaren aan te 
wijzen als bevoegd om, met inachtneming 
der desbetreffende wettelijke voorschriften, 
aan zijn leerlingen, die het onderwijs tot aan 
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het einde hebben bijgewoond, een getuig
schrift van bekwaamheid tot universitaire 
studiën af te geven, dat met het getuigschrift, 
in artikel II der hoger-onderwijswet vermeld, 
wordt gelijkgesteld. 

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

's-Gravenhage, de 16de Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. 0., K. en W. , Jos. J. G1ELEN. 
( Uitgeg. 12 Augustus 1947 .) 

S. H 244 
z6 Juli 1947. BESLUIT tot wijziging en 

aanvulling van het Koninklijk besluit 
van 23 Augustus I933 (Staatsblad n°. 
455), zoals dit laatstelijk is gewijzigd 
bij het Koninklijk besluit van 3 Juni 
1946 (Staatsblad n°. G 139). tot vast
stelling van de Regelen voor de Rijks
kweekscholen, bedoeld in artikel 12, 
eerste lid, der wet van I7 Augustus 1878 
(Staatsblad n°. 127) en artikel 212 der 
Lager-onderwijswet 1920. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
II Juni I947, n °. 163361, afdeling Lager 
Onderwijs; 

Overwegende, dat het met het oog op het 
ernstig tekort aan onderwijzers bij het lager 
onderwijs wenselijk is bij wijze van tijcfelijke 
maatregel aan de Rijkskweekscholen een 
eenjarige cursus in te stellen ter opleiding 
van onderwijzers en onderwijzeressen en dat 
voorts de mogelijkheid van toelating van 
leerlingen tot deze scholen dient te worden 
verruimd; 

De Raad van State gehoord (advies van 
8 Juli 1947, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van II Juli 1947, n°. 32688, 
afdeling Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de "Regelen voor de Rijkskweekscholen 

voor onderwijzers en onderwijzeressen", be
doeld in artikel 12, eerste lid, der wet van 
17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) en 
artikel 212 der Lager-onderwijswet 1920, 
zoals die zijn vastgesteld bij Ons besluit van 
23 Augustus 1933 (Staatsblad n°. 455), laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 3 Juni 
1946 (Staatsblad n°. G 139) ,te wijzigen en 
aan te vullen als volgt: 

Art. I. Artikel 20 wordt gelezen als volgt: 
De adspiranten moeten naar gelang zij 

in het eerste, tweede of derde leerjaar wor
den geplaatst, op 30 September van het jaar, 
waarin zij worden toegelaten, hun zestiende, 
zeventiende of achttiende levensjaar zijn in
getreden. 

Art. II. Artikel 21 wordt gelezen als 
volgt: 

Voor zover er plaatsen beschikbaar zijn 
worden tot het eerste leerjaar toegelaten: 

a. de bezitters van een einddiploma ener 
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hogere burgerschool met driejarige cursus 
of van een handelsdagschool met vierjarige 
cursus; 

b. degenen" die de eerste drie leerjaren 
van een hogere burgerschool met vijfjarige 
cursus, van een hogere burgerschool voor 
meisjes met zesjarige cursus, van een han
delsschool met vijfjarige cursus, van een 
middelbare school voor meisjes of van een 
gymnasium met gunstig gevolg hebben door
lopen, blijkende uit hun toelating tot de 
vierde klasse: 

c. de bezitters van een diploma, onder 
Rijkstoezicht afgegeven van wege de ver
enigingen ter bevordering van het meer uit
gebreid lager onderwijs, mits zij voldoende 
kennis bezitten van het vak of de vakken, 
welke, ofschoon vermeld in het onder d ge
noemde programma, het door hen overge
legde diploma niet omvat; 

d. zij, die een voldoend toelatingsexa
meh hebben afgelegd. 

Dit toelatingsexamen heeft plaats vóór 
8 September en voorts telkenmale, wanneer 
Onze Minister zulks nodig oordeelt; het wordt 
afgenomen door de directeuren en de leraren 
volgens het programma aan deze Regelen 
gehecht. 

Art. III. Artikel 22 wordt gelezen als 
volgt: 

1. Zij, die nog geen kweekschool bezoch
ten, kunnen tot het tweede of derde leer
jaar worden toegelaten na een voldoend toe
latingsexamen, waaruit blijkt, dat zij de 
kennis en de ontwikkeling bezitten, welke 
in de voorafgaande studietijd volgens het 
leerplan moeten zijn verkregen. 

2. Ten aanzien van de in het vorige lid 
bedoelde adspiranten dient de directeur een 
voorstel in bij de inspecteur, die daarover 
beslist. 

Het examen wordt afgenomen vóór 8 Sep
tember en voorts telkenmale wanneer Onze 
Minister zulks nodig oordeelt: de regeling 
en het afnemen geschieden door de direc
teur .en de leraren. 

3. Zonder examen kunnen tot het derde 
leerjaar worden toegelaten de bezitters van 
het einddiploma ener hogere burgerschool 
met vijf- of zesjarige cursus, van een gym
nasium, van een middelbare school voor 
meisjes met vijfjarige cursus, van een han
delsschool met vijfjarige cursus of van een 
hogere handelsschool met tweejarige cursus, 
welke aansluit aan een hogere burgerschool 
met drie- of vijfjarige cursus. 

Art. IV. In het eerste lid van artikel 31 
vervallen de woorden ,. , die ten minste de 
laatste drie leerjaren ener kweekschool heb
ben doorlopen,". 

Art. V. Na paragraaf 3 wordt een para
graaf 3bis ingevoegd, welke de titel draagt: 
Van de eenjarige · cursus. 

Deze paragraaf luidt als volgt: 

§ 3bis. Van de eenjarige cursus. 
Art. 31a. I. Met inachtneming van de 

navolgende regelen kan aan een kweekschool 
een eenjarige dagcursus ter opleiding van 
onderwijzers en onderwijzeressen worden in
gesteld. De duur van deze cursus bedraagt 
één jaar. 

2. Behoudens in bijzondere omstandig-
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heden gaat Onze Minister niet over tot de 
instelling van een cursus, indien zich minder 
dan twaalf adspiranten hebben aangemeld, 
van wie redelijkerwijze kan worden ver
wacht, dat zij de gehele cursus zullen,volgen. 

Art. 31b. 1. De cursus is uitsluitend toe
gankelijk voor hen, die in het lopende ka
lenderjaar of in een der drie daaraan onmid
dellijk voorafgaande kalenderjaren een der 
in artikel 22, derde lid, genoemde eind
diploma's hebben behaald. 

2. Onze Minister is bevoegd in bijzondere 
gevallen tot de cursus toe te laten adspi
ranten, die in een vroeger jaar het vereiste 
diploma hebben behaald, alsmede adspi
ranten, die een vooropleiding hebben geno
ten, welke kan worden gelijkgesteld met die 
van hen. die een der in het eerste lid be
doelde diploma's bezitten. 

Art. 31c. De directeur van de kweek
school, waaraan de cursus is verbonden, is 
tevens directeur van de cursus. 

Art. 31d. Aan de cursus wordt onderwijs 
gegeven in: 

1. Nederlandse taal gedurende 4 weke
lijkse lessen van 50 minuten; 

2. opvoedkunde gedurende 7 wekelijkse 
lessen van 50 minuten: 

3. lichamelijke oefening gedurende 3 we
kelijkse lessen. van 50 minuten: 

4. schrijven gedurende I wekelijkse les 
van 50 minuten; 

5. zingen gedurende 3 wekelijkse lessen 
van 50 minuten; 

6. tekenen gedurende 2 wekelijkse lessen 
van 50 minuten. 

Art. 31e. Vanwege de cursus worden de 
leerlingen in de gelegenheid gesteld zich on
der ,toezicht en leiding van onderwijzers te 
oefenen in de practijk van het lesgeven. 
Deze oefening wordt geregeld door de di
recteur van de cursus na overleg met het 
hoofd der school, waaraan de oefening plaats 
vindt. Zij mag niet plaats hebben gedu
rende de lessen van de cursus. De regeling 
moet onder meer vermelden in welke school, 
in welke klasse "n gedurende welke uren ieder 
der leerlingen zich moet oefenen. Het totaal 
dezer uren bedraagt voor iedere leerling ten 
minste 180. De regeling wordt ingericht 
overeenkomstig het door Onze Minister vast
gesteld model en door de directeur aan de 
inspecteur medegedeeld. 

Art. 31/. De adspiranten melden zich aan 
bij de directeur onder overlegging van: 

a. hun geboortebewijs of bewijs van in
schrijving in het bevolkingsregister; 

b. een verklaring, afgegeven door twee 
geneeskundigen, waaruit blijkt, dat zij geen 
lichaams- of zielsgebreken hebben, welke 
hen of haar voor het ambt van onderwijzer 
of onderwijzeres ongeschikt maken; 

c. het diploma, bedoeld in artikel 31b, 
eerste lid, of van een door Onze Minister op 
grond van het tweede lid van dat artikel 
afgegeven verklaring. 

Art. 31g. 1. Aan de leerlingen, die de cur
sus hebben gevolgd, wordt vóór 15 Septem
ber daaraanvolgende gelegenheid gegeven 
om op grond van het met gunstig gevolg 

afleggen van een mondeling en schriftelijk 
schoolexamen de akte van bekwaamheid, 
bedoeld in artikel 77, onder a, der wet van 
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17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), te 
verkrijgen. 

2. Al hetgeen verder betrekking heeft 
,op dit examen wordt door Ons nader bij 
algemene maatregel van bestuur, de Onder
wijsraad gehoord, geregeld. 

Art. 31h. Op de in deze paragraaf be
doelde cursus zijn van overeenkomstige toe
passing de artikelen 1, 2, 5, tweede, derde 
en vierde lid, 6, 7, derde en vierde lid, 8, 
II, 12, 14 t /m I7, 24, 25, 27, 28, 29, 35, 38, 
derde lid, en 39. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

's-Gravenhage, de r6de :Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van 0., K. en W., Jos. J . GrELEN. 
(Uitgeg. 29 Juli 1947.) 

S. H 245 
16 Juli 1947. BESLUIT tot wijziging en 

aanvulling van het Koninklijk besluit 
van 23 Augustus 1933 (Staatsblad no. 
456), zoals dit laatstelijk is gewijzigd 
bij het Koninklijk besluit van 3 Juni 
1946 (Staatsblad n°. G 140), tot vast
stelling van de regelen en v1iorwaarden 
voor het verlenen van een Rijksbijdrage 
aan gemeentelijke en bijzondere kweek
scholen, bedoeld in artikel 12, derde lid, 
onder 1°., der wet van 17 Augustus 
1878 (Staatsblad n°. 127) en artikel 214 
der Lager-onderwijswet 1920 en tot re
geling van de gevolgen van het aan 
die kweekscholen af te leggen eind
examen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
II Juni 1947, n°. 163361, afdeling Lager 
Onderwijs; 

Overwegende, dat het met het oog op 
het ernstig tekort aan onderwijzers bij het 
lager onderwijs wenselijk is de gemeente
lijke en bijzondere kweekscholen in de ge
legenheid te stellen een eenjarige cursus ter 
opleiding van onderwijzers en onderwijze
rassen in te stellen en de kosten daarvan op 
te nemen in de Rijksbijdrage, bedoeld in 
artikel 12, derde lid, onder 10., der wet van 
17 Augustu s 1878 (Staatsblad n°. 127) en 
artikel 214 der Lager-onderwijswet 1920; 

dat het mede wenselijk is de Rijksbijdrage 
in de daartoe leidende gevallen t e verhogen 
met de beloningen der godsdienstleraren, in 
de wijze van berekening van die bijdrage 
enige wijzigingen aan te brengen alsmede 
de mogelijkheid van toelating van leerlingen 
tot genoemde scholen te verruimen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
8 Juli 1947, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van II Juli 1947, n°. 32688, 
afdeling Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
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Ons besluit van 23 Augustus 1933 (Staats 
blad n°. 456), zoals dit faatstelijk is gewij
zigd bij Ons besluit van 3 Juni 1946 (Staats
blad n°. G 140), wordt gewijzigd en aange
vuld als volgt: 

Art. I. Gerekend van 1 September 1945 
worden de bedragen van f 55, f 62.50 en 
f 70, vermeld in het eerste lid van artikel 4, 
verhoogd tot respectievelijk f 66, f 7 5 en f 84. 

Art. II. Gerekend van 1 September 1944 
vindt artikel 9 tot een nader door Ons te 
bepalen tijdstip geen toepassing. 

Art. III. Te rekenen van 1 September 
1947 wordt de laatste volzin van het derde 
lid van artikel 21 gelezen als volgt: Indien 
godsdienstonderwijs wordt gegeven, komen 
de daaraan bestede lesuren tot een maximum 
van zes in meerdering van het in artikel 3, 
derde lid, genoemd aantal uren. 

Art. IV. In artikel 25 wordt in plaats 
van "31 Augustus" gelezen: 30 September. 

Art. V. Artikel 26 wordt gelezen als volgt: 
Tot het eerste leerjaar kunnen worden 

toegelaten: 
a. de bezitters van een einddiploma ener 

hogere burgerschool met driejarige cursus 
of van een handelsdagschool met vierjarige 
cursus; 

b. degenen, die de eerste , drie leerjaren 
van een hogere burgerschool met vijfjarige 
cursus, van een hogere burgerschool voor 
meisjes met zesjarige cursus, van een han
delsdagschool met vijfjarige cursus, van een 
middelbare school voor meisjes of van een 
gymnasium met gunstig gevolg doorlopen 
hebben, blijkende uit hun toelating tot de 
vierde klasse; 

c. de bezitters van een diploma, onder 
Rijkstoezicht afgegeven vanwege de ver
enigingen ter bevordering van het meer uit
gebreid lager onderwijs, mits zij voldoende 
kennis bezitten van het vak of de vakken, 
vermeld in het in artikel 21 van de Regelen 
voor de Rijkskweekscholen bedoelde pro
gramma, voor zover het door hen overge
legde diploma deze vakken niet omvat; 

d. zij, die een voldoend toelatingsexamen 
hebben afgelegd, waarvoor de eisen ten
minste overeenkomen met die van het onder 
c. bedoelde programma. 

Art. VI. De artikelen 1 tot en met 34 
worden gebracht onder een paragraaf, welke 
luidt: § I. Van de kweekscholen. 

Art. VII. Er wordt een nieuwe paragraaf 
toegevoegd, welke de titel draagt: § 2. Van 
de eenjarige cursus. 

Deze paragraaf luidt als volgt: 

§ 2. Van de eenjarige cursus. 

Art. 35. Aan gemeentelijke en bijzondere 
kweekscholen kan een eenjarige cursus wor
den ingesteJd ter ooleiding van onderwijzers, 
en onderw1Jzeressen. De kosten van de cur
sus worden door het Rijk vergoed en opge
nomen in de Rijksbijdrage, bedoeld in artikel 
1, mits is voldaan aan de in de navolgende 
artikelen gestelde voorwaarden. 

De vergoeding bestaat uit: 
a. de bezoldiging of een tegemoetkoming 

in de bezoldiging van het onderwijzend per
soneel; 

b. een tegemoetkoming in de overige 
kosten. 
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Art. 36. 1. Als pezoldiging volgens artikel 
35, onder a, komt in aanmerking de bezol
diging van de directeur en van de leraren, 
berekend volgens de voor een overeenkom
stige Rijkscursus geldende regeling. 

2. Indien een hogere bezoldiging wordt 
gegeven, wordt een tegemoetkoming ver
leend tot een bedrag, berekend overeenkom
stig het eerste lid. 

3. Indien aan een cursus, waaraan geen 
parallelklassen zijn verbonden, het aantal 
uren, dat aan een of meer der vakken wordt 
besteed, meer bedraagt dan het daarvoor 
aan een overeenkomstige Rijkscursus vast
gestelde aantal, wordt de vergoeding naar 
laatstgenoemd aantal berekend. 

4. De bezoldiging van het personeel, dat 
wordt aangesteld ter tijdelijke vervanging 
van leraren, wier bezoldiging onder de in 
dit artikel bedoelde vergoeding of tegemoet
koming is begrepen, komt voor de vergoe
ding of tegemoetkoming niet in aanmerking, 
tenzij Onze Minister die aanstelling heeft 
goedgekeurd. Die goedkeuring wordt behalve 
wegens buitengewone omstandigheden niet 
verleend, indien de vervanging korter duurt 
dan een maand. 

Art. 37. De vergoeding, bedoeld in ar
tikel 35, onder b, wordt berekend naar de 
in artikel 4 vastgestelde grondslag en be
paald op het tweederde gedeelte van de 
daarin genoemde bedragen. 

Art. 38~ Indien een cursus in parallel
klassen is gesplitst, wordt bij de berekening 
van de vergoeding, bedoeld in artikel 35, 
met die splitsing rekening gehouden, mits 
zij vooraf door Onze Minister is goedgekeurd. 

Art. 39. De vergoeding, bedoeld in ar
tikel 35, kan niet hoger zijn dan de kosten 
van de cursus over het schooljaar, waarover 
de vergoeding wordt verleend. 

A rt. 40. 1. Voor de berekening van de 
in artikel 39 bedoelde kosten komen in 
aanmerking 

als uitgaven: 
I. de bezoldiging van het onderwijzend 

personeel volgens artikel 36, eerste lid, voor 
zover die volgens dit besluit voor de Rijks
bijdrage in aanmerking komt met inbegrip 
van de bezoldiging van de overeenkomstig 
artikel 36, vierde lid, ter tijdelijke vervan
ging aangestelde leraren; 

Il. de verdere uitgaven van de cursus 
voor zover zij de door Onze Minister goed 
te keuren begroting niet te boven gaan; 

als inkomsten: 
I. de door het Rijk op grond van artikel 

35 verleende vergoeding; 
II. het schoolgeld der leerlingen. 
2. Het bestuur zendt vóór 1 Augustus 

in tweevoud een begroting van ontvangsten 
en uitgaven betreffende het eerstvolgend 
cursusjaar aan de inspecteur, die één exem
plaar, met bijvoeging van zijn op- of aan
merkingen, vóór 31 Augustus aan Onze Mi
nister doet toekomen. 

Art. 41. Het aantal leerlingen bedraagt 
bij de aanvang van de cursus ten minste 12. 
Tenzij Onze Minister anders heeft bepaald, 
gaat het recht op de in artikel 35 bedoelde 
vergoeding verloren met ingang van de dag, 
waarop het aantal leerlingen beneden 9 daalt. 
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Art. 42. Het cursusjaar vangt aan de 
eerste September. 

De duur van de cursus bedraagt één jaar. 
Art. 43. 1. Aan de cursus worden ten 

minste onderwezen de vakken, waarin aan 
een overeenkomstige Rijkscursus onderwijs 
wordt gegeven; aan elk der onderwezen vak
ken wordt ten minste het aantal lesuren be
steed, dat voor laatstgenoemde cursus is 
vastgesteld. 

2. Indien godsdienstonderwijs wordt ge
geven komen de daaraan bestede lesuren 
tot een maximum van 1! per klasse mede 
voor de Rijksbijdrage in aanmerking. 

3. Onder lesuren in de beide vorige leden 
bedoeld worden verstaan lessen van 50 mi
nuten. 

4. Van het onderwijs in lichamelijke oefe
ning kunnen door de directeur worden vrij
gesteld de leerlingen, die een verklaring over
leggen van twee geneeskundigen, woonach
tig in de gemeente, waar die leerlingen wonen 
of waar de cursus is gevestigd, dat zij licha
melijk ongeschikt zijn om dit onderwijs te 
volgen. 

Art. 44. 1. De cursus is uitsluitend toe
gankelijk voor hen, die in het lopende ka
lenderjaar of in een der drie daaraan on
middellijk voorafgaande kalenderjaren een 
der in artikel 22, derde lid, van Ons besluit 
van 23 Augustus 1933 (Staatsblad n°. 455), 
zoals dit thans luidt, genoemde einddiplo
ma's hebben behaald. · 

2. Met machtiging van Onze Minister 
kunnen in bijzondere gevallen adspiranten 
tot de cursus worden toegelaten, die in een 
vroeger jaar het vereiste diploma hebben 
behaald, alsmede zij, die een vooropleiding 
hebben genoten, welke kan worden gelijk
gesteld met die van hen, die -een der in het 
eerste lid bedoelde diploma's bezitten. 

Art. 45. 1. Een cursus, welke aan de in 
dit besluit gestelde eisen voldoet, kan wor
den aangewezen a ls bevoegd aan zijn leer
lingen op grond van het met gunstig gevolg 
afleggen van een mondeling en schriftelijk 
examen de akte van bekwaamheid uit t e 
reiken, bedoeld in artikel 77, onder a, der 
wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 
127). 

2. Die aanwijzing geschiedt door Onze 
Minister, de Onderwijsraad gehoord. 

3. Al hetgeen verder betrekking heeft 
op het in het eerste lid bedoelde examen 
wordt door Ons bij algemene maatregel van 
bestuur geregeld, de Onderwijsraad gehoord. 

Art. 46. De artikelen 8, 10, 13, vijfde 
lid, 20, 22, 27, 29, 31, 32 en 33 zijn op de 
cursus van overeenkomstige toepassing, zo
mede artikel 24, met dien verstande, dat 
het aantal uren, gedurende welke de leer
lingen van de cursus zich moeten bekwamen 
in de practijk van het lesgeven, tenminste 

<lo bedraagt. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

W tenschappen is belast met de uitvoering 
vau dit besluit, hetwelk in het Staatsblad ' 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal uorden gezonden aan de Raad van State. 

's Gravenhage, de 16de Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De .Min. u. 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

( Uitgeg. 29 Juli 1947.) 
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S, H 246 
17 Juli 1947. BESLUIT tot intrekking van 

het Koninklijk Besluit van 19 Mei 1931 
(Staatsblad N°. 199), gewijzigd bij Ko
ninklijk Besluit van J2 Juni 1933 
(Staatsblad N°. 319) en tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 23, lid 5, 
van de Visscherijwet. 

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

Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening 
van 25 Maart 1947, N°. 1741, Afdeeling 
Visscherijen; 

Gelet op artikel 23, lid 5, der Visscherij-
wet (Staatsblad 1931, N°. 410); . 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Juni 1947, N°. 21); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Juli 1947, N°. 5980, 
Afdeeling Visscherijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
onder intrekking van Ons besluit van 19 

Mei 1931 (Staatsblad N°. 199), zooals dat is 
gewijzigd bij Ons besluit van 12 Juni 1933 
(Staatsblad N°. 319), te bepalen. 

Art. 1. Het is toegestaan van den ze
venden dag na de sluiting van de visscherij 
op eenige vischsoort tot de opening dier vis
scherij visschen van die soort, welke op den 
zesden dag na de sluiting in een hier te lande 
gevestigd en door Ons erkend vrieshuis in 
opslag zijn, onder door Onzen Minister van 
Landbouw, Visscherij en Voedselvoorzie
ning, ter voorkoming van misbruik, te stel
len voorwaarden: 

a. in dat vrieshuis in opslag te hebben; 
b. te vervoeren of te doen vervoeren naar 

een werkplaats tot het verduurzamen of 
verwerken van visch of eene daartoe behoo
rende inrichting, mits de visch gedekt is 
door een gedagteekend geleidebiljet; 

c. uit te voeren en te dien einde te ver
voeren of te doen vervoeren, mits de visch 
gedekt is door een gedagteekend geleide
biljet. 

2. 1. Het geleidebiljet, bedoeld in artikel 
1, wordt afgegeven en onderteekend door 
den Inspecteur der Visscherijen in het dis
trict, waarin het vrieshuis is gelegen. 

2. Een geleidebiljet is niet langer dan 
vier dagen geldig. 

3. Het model van het geleidebiljet wordt 
vastgesteld door Onzen Minister van Land
bouw, Visscherij en Voedselvoorziéning. 

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

Onze Minister van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den 17den Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. L., v. en v.. s. L. MANSH0LT. 

(Uitgeg. 22 Aug. 1947.) 
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S, H 247 
17 Juli 1947. BESLUIT, houdende nade

re wijziging van het Koninklijk besluit 
van 21 Augustus 1920, Staatsblad No. 
718, tot vaststelling van 'bepalingen be
treffende de regelprijs van advertenties 
in de Nederlandse Staatscourant en de 
verkrijgbaarstelling van drukwerken, 
welke door de Algemene Landsdrukkerij 
worden uitgegeven. 

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

Binnenlandse Zaken van 9 Juli 1947, No. U. 
46715, Afdeling Algemeen Secretariaat en 
Comptabiliteit, Bureau Verificatie; 

Gezien Ons Besluit van 21 Augustus 1920 
(Staatsblad 718), zoals dit is gewijzigd, laat
stelijk bij Ons besluit van 10 Februari 1937 
(Staatsblad No. 381); , 

Overwegende, dat het wenselijk is, de ta
rieven in dat besluit te wijzigen en aan te 
vullen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De bij artikel 1 van Ons Besluit 

van 21 Augustus 1920 (Staatsblad No. 718) 
vastgestelde regelprijs voor de plaatsing van 
advertenties in de Nederlandse Staatscourant 
bedraagt, ingaande I October 1947, voor zo
ver geen kosteloze plaatsing is voorgeschre
ven, f 1,- per regel. 

Aan de boekhandel en aan advertentie
bureaux wordt op de prijs der advertenties 
een korting van 20 % toegestaan. 

2. Het tarief, behorende bij Ons Besluit 
van 21 Augustus 1920 (StaaUblad No. 718). 
welk tarief laatstelijk is gewijzigd bij Ons 
Besluit van 10 Februari 1937 (Staatsblad No. 
381), wordt ingaande I Januari 1948 gewij
zigd en nader vastgesteld, zoals het bij d i t 
besluit is gevoegd. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad en in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, de 17de Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Binnenlandse Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 22 Augustus 1947.) 

(Zie tabel blz. 312.) 

Leveringen in grotere hoeveelheid uitslui
tend aan Rijks-administratiën: 

a. De gedrukte (witte) stukken van de Sta-
ten-Generaal: 

\ 

de eerste 25 exemplaren f 0,05 per vel; 
van 26 tot en met 50 exemplaren f 0,04 
per vel; 
van 51 tot en met 100 exemplaren r 0,03 
per vel; 
b. Het Staatsblad: 
de eerste 25 exemplaren f 0,20 per nummer; 
van 26 tot en met 50 exemplaren f 0,10 
per nummer; 
van SI tot en met 100 exemplaren f 0,07 
per nummer; 
voor ieder exemplaar meer f 0,05 per 
nummer. 
Ingeval een nummer meer dan drie vellen 
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TARIEF behorende bij Koninklijk Besluit van 17 Juli 1947 N o. 247. 

BENAMING 

De Staatscourant zonder octavobijvoegsels. 
Octavo-bijvoegsels bevattende de Naamloze Ven

noo tscha1>1>en 
Octavo-bijvoegsels bevattende de Coöperatieve ver-

enigingen .............. .. . . 
Octavo-bijvoegsels bevattende de statuten van erken

de verenigingen 
Octavo-bijvoegsels bevattende verslagen en rapporten 
Octavo-bijvoegsels bevattende de uitspraken van de 

Raad voor de Scheepvaart, van de Maiineraad en 
verslagen van de Commissie Binnenvaartrampen-
wet ... ......... . 

Octavo-bijvoegsels bevattende de openbaarmakingen 
ingevolge de wet autovervoer personen 

De bijlage van de Staatscourant bevattende de Prijs
courant der effecten. . . . . . . . . . . . . . 
De H andelingen van de Stat en-Generaal met de bij-

lagen 
De Handelingen van de Staten-Generaal 
De Bijlagen der Handelingen van de Staten-Gene

raal 
De gedrukte (witte) stukken van de Staten-Gene

raal 
De gedrukte (witte) stukken, betreffende de wetsont

werpen der Rijksbegroting met memoriën van toe
lichting en uitgewerkte staten 

HET STAATSBLAD 
I. Volledige jaargang 
2. Verplicht abonnement der gemeenten 

' ... 
ol C 

ol " -~ .... 
'- C ., ., 
-o E 
bO " ol C 
'- C 

-0 0 
".0 
~ ol 

f 15.

f 7,50 

f 9.50 
f 6.25 

f 6.25 

f 6.25 

f 6.25 

f 15,
f 7.50 

f 6.-

f 12.
f 6.-

f 6.

f 25.-

... ., 
0. ... 

bO " 
o1 E 
-5 E ., ::, 
~c 

f 0.20 

f 0.35 

f 0.35 

f 0.35 
f 0.35 

f 0.35 

f 0.35 

f 0.20 

f 7.50 
per ex . 

f 0.15 

f 0.15 

f 0.05 

f 0.25 

druks beslaat." worden de hiervoren genoemde 
prijzen voor elk vel of gedeelte van een vel 
respectievelijk met 8, 4, 3 en 2 cent verhoogd. 

Bij afname van 1000 exemplaren en meer 
van Staatsbladen wordt 25 % korting toe
gestaan. 

een voorstel aan de Staten-Generaal moet 
worden gedaan tot bekrachtigin g bij de wet 
van den algemeenen maatregel van bestuur 
van 24 Maart 1947 (Staatsblad H 104); 

Bij afname van minstens 500 exemplaren 
van eenzelfde publicatie moet de bestelling 
desverlangd, ter beoordeling van de betrok
ken Rijksadministratie, tegen het gewone 
drukwerk-tarief warden uitgevoerd. 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 

BEEL. 

s. H 248 
18 Juli 1947. WET tot bekrachtiging van 

de algemene maatregel van bestuur be
treffende dienstplichtvoorzieningen. 
(Staatsblad 1947, n°. H 104). 

Bijl. Hand. II 46/47, 440; 
Hand. II 46/47, bladz. 1788-1794; 
Bijl. Hand. I 46/47, 440; 
Hand. I 46/47, bladz. 883-885. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen heb

ben, dat ingevolge aitikel 1, derde lid, der 
wet van 10 Januari 1947 (Staatsblad H 14) 

Zoo is het, dat Wij, den R aad v. State, enz. 
Eenig artikel. 

De algemeene maatregel van bestuur van 
24 Maart 1947 (Staatsblad H 104) wordt bij 
deze bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 18den Juli 

1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Oorlog, A . H . J. L. FIEVEZ. 

De Min. van Marine, 
J. J . A. SCHAGEN VAN L EEUWEN 

(Uitgeg. 4 Augustus 1947.) 

S. II 249 
18 Juli 1947. WET, houdende verklaring 

van het algemeen nut van de onteigening 
van percelen, erfdienstbaarheden en an
dere zakelijke rechten, nodig voor de 
bescherming van het waterleidingbedrijf 
der Gemeente Rotterdam tegen voor de 
Volksgezondheid gevaarlijke verontrei
niging. 
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Bijl. Hand. II 46/ 47, 492; 
Hand. II 46/47, bladz. 1858; 
Bijl. Hand. I 46/47, 492; 
Hand. I 46/47, bladz. 885. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het in het publiek belang der Gemeente 
Rotterdam nodig is, dat ten behoeve van de 
bescherming van het waterleidingbedrijf'dier 
gemeente tegen voor de Volksgezondheid 
gevaarlijke verontreiniging, zij de beschikking 
heeft over een aantal dijkspercelen gelegen 
in de nabijheid van het pompstation van dat 
bedrijf en dat de onteigeningswet behoort t e 
worden toegepast; 

Zo is het, dat Wij , de Raad van State enz. 
Art. 1 Wij verklaren, dat het algemeen 

nut de onteigening vordert ten name van de 
Gemeente Rotterdam, van een aantal in de 
nabijheid van het pompstation der waterlei
ding gelegen dijkspercelen met de erfdi~nst
baarheden en andere daarop rustende zake
lijke rechten, zulks ten behoeve van de be
scherming van het waterleidingbedrijf dier 
gemeente tegen voor de Volksgezondheid 
gevaarlijke verontreiniging. 

2. Deze wet vervalt, voor zoveel de ont
eigening van hetgeen niet in der minne is 
verkregen, bij de Rechter niet is aange
vraagd, binnen één jaar na de dagtekening 
van de Staatscourant, waàrin Ons besluit, 
~edoeld in artikel 14 der Onteigeningswet, 
1s openbaar gemaakt. 

Die termijn kan door Ons bij een in de 
Staatscourant te plaatsen besluit met ten 
hoogste zes maanden worden verlengd. 

Lasten en bevelen, -enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, de 18de Juli 

1947. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 12 Augustus 1947). 

S. H 250 

18 Juli 1947. WET, op de Nationale 
Spaarraad en het uitgeven van Rijks
spaarbrieven (Spaarwet 1947). 

Bijl. H and. II 46/47, 415; 
Hand. II 46/47, bladz. 1766-1788· 
Bijl. Hand. I 46/47, 415; ' 
Hand. I 46/47, bladz. 876-878, 885. 
Wij WILHELMINA, enz. d oen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben 

dat het wenselijk is, ter bevordering van het 
sparen een Nationale Spaarraad in te stellen 
en de mogelijkheid te openen tot het uitgeven 
van spaarbrieven ten laste van het Rijk· 

Zo is het, dat Wij. de Raad van State: enz. 
Art. 1. In deze wet wordt verstaan onder 

Onze Minister: de Minister van Financiën. 
2. (1) Er bestaat een Nationale Spaar

raad ter bevordering van het sparen. 
(2) De Nationale Spaarraad zal - over

eenkomstig de aanwijzingen van Onze Minis
ter - het sparen bevorderen onder gebruik
making van de daartoe door de raad geëigend 
geachte wettige middelen. 

(3) Onze Minister benoemt de leden van 
de Nationale Spaarraad en de secretaris; hij 
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wijst tevens aan welk lid als voorzitter van 
de raad zal optreden. 

3. (1) De Nationale Spaarráad beschikt 
voor de uitvoering van zijn taak over een 
bureau, onder leiding van de .secretaris van 
de Nationale Spaarraad. 

(2) Onze Minister bepaalt de bezoldi
gingen van de secretaris en van het aan het 
bureau verbonden personeel; hij kan bepalen 
dat aan de leden van de Nationale Spaarraad 
bepaalde vergoedingen worden betaald. 

(3) De kosten van de Nationale Spaar
raad en van deszelfs bureau, alsmede de be
zoldigingen bedoeld in het tweede lid worden 
ten laste van de Rijksbegroting gebracht. 

4. De Nationale Spaarraad benoemd uit 
zijn midden een Commissie van Toezicht, die 
de secretaris, bij de vervulling van zijn taak 
als directeur van het bureau, aanwijzingen 
geeft en toezicht uitoefent op de werkzaam
heden van het bureau. 

5. Onze Minister is bevoegd ter uitvoe
ring van deze wet nadere voorschriften vast 
te stellen met betrekking tot de werkzaam
heden van de Nationale Spaarraad, het bu
reau van de Nationale Spaarraad en de Com
missie van Toezicht uit de Nationale Spaar
raad. 

6. (1) Onze Minister is bevoegd, de 
Nationale Spaarraad gehoord, ter bevorde
ring van het sparen Rijksspaarbrieven ten 
laste van het Rijk uit te geven. 

(2) De voorwaarden en de wijze van uit
gifte en terugbetaling der Rijksspaarbrieven 
worden, met inachtneming van de voorschrif
ten van deze wet, door Onze Minister vast
gesteld. 

(3) Onze Minister wijst de kantoren aan, 
door welker bemiddeling de Rijksspaarbrie
ven verkrijgbaar zijn. Voor zulke bemidde
ling kan een door Onze Minister te bepalen 
vergoeding worden toegekend. 

7. Onze Minister kan bepalen, dat ten 
name van dezelfde persoon niet meer dan een 
bepaald bedrag aan Rijksspaarbrieven ver
krijgbaar kan worden gesteld. 

8. (1) Een gehuwde vrouw wordt geacht, 
zolang niet het tegendeel is gebleken, bewil
liging van haar echtgenoot te hebben beko
men en is uit dien hoofde bevoegd om Rijks
spaarbrieven· te haren name te nemen als
mede om terugbetaling daarop te bekomen. 

(2) Een minderjarige, die de leeftijd van 
16 jaar heeft bereikt, wordt geacht; zolang 
niet het tegendeel is gebleken, bewilliging 
van zijn wettelijke vertegenwoordiger te 
hebben bekomen en is uit dien hoofde bevoegd 
om Rijksspaarbrieven op eigen naam te nemen, 
alsmede om terugbetaling daarop te beko
men. 

9. (I) Na het overlijden van de recht
hebbende wordt de Rijksspaarbrief overge
schreven op naam van of het tegoed uitbe
taald aan degene die daartoe gerechtigd is. 

(2) Het verschuldigde ten name van een 
ongehuwde rechthebbende, die is overleden 
vóór het bereiken van de 18-jarige leeftij d , 
wordt uitbetaald aan degene, die laa tstelijk 
de ouderlijke macht of de voogdij over hem 
heeft uitgeoefend. 

(3) Het verschuldigde wordt uitbetaald 
aan de echtgenoot van een overleden recht
hebbende, indien een maand na het overlijden 
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is verstreken zonder dat bezwaren daartegen 
zijn kenbaar gemaakt. 

(4) In de gevallen, bedoeld in het tweede 
en derde lid, geschied de uitbetaling onver
minderd de verplichting van degene, die de 
gelden ontvangt, deze met de gerechtigde of 
medegerechtigde te verrekenen, indien hij 
niet of niet alleen daarop recht heeft. 

10. Deze wet kan worden aangehaald als 
.,Spaarwet 1947" . 

ll. (1) Deze wet treedt, behoudens het 
bepaalde in het tweede lid van dit artikel, in 
werking op de dag volgende op die harer af
kondiging. 

(2) De artikelen 6 tot en met 9 dezer wet 
treden in werking op een nader bij de wet te 
bepalen datum. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, de 18de Juli 

1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 1 Augustus 1947). 

s. JI 251 
18 Juli 1947, WET, houdende voorzie

ningen in verband met herstel vermo
gensovergang Rijksmarkengebied. 

Bijl. Hand. II 46/47, 426 ; 
Hand. II 46/47, bladz. 1875-1876; 
Bijl. Hand. I 46/47, 426; 
Hand. I 46/47, bladz. 883. 
Wij WILHELMI NA, enz. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is een voorziening te 
treffen met betrekking tot vermogen, dat 
sedert de opheffing van de Nederlands-Duitse 
deviezengrens tijdens de bezetting door niet
ingezetenen uit Nederlands bezit is verworven 
met betaalmiddelen of tegoed, verkregen of 
ontstaan door overmaking na genoemd tijd
stip van Duitse rijksmarken, onderscheiden
lijk Tsjechische kronen, op welke verwerving 
mede betrekking had de "Gemeenschappe
lijke verklaring" van een aantal geallieerde 
regeringen van 5 Januari 1943; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. Voor de toepassing van deze wet 

wordt verstaan onder: 
1. binnenland: het Rijk in Europa; 
2. buitenland: gebied niet behorende tot 

het binnenland; 
3. vermogensbestanddelen: goederen en 

rechten, van welke aard ook, welke op geld 
waardeerbaar zijn; 

4. ingezetenen: 
a. natuurlijke personen, die hun woon

plaats in het binnenland hebben dan wel 
gewoonlijk aldaar verblijven; 

b. rechtspersonen en vennootschappen, 
welke in het binnenland zijn gevestigd of 
worden bestuurd; 

c. filialen, bijkantoren en bedrijven in 
het binnenland van een niet-ingezetene, on
geacht of zij al dan niet rechtspersoonlijkheid 
bezitten, voor zover niet reeds vallende onder 
b; 

5, niet-ingezetenen: 
a. natuurlijke personen, rechtspersonen 

en vennootschappen, niet vallende onder de 
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omschrijving "ingezetenen" als bedoeld onder 
4a en b, voor zover zij niet zijn vijandelijke 
omderdanen in de zin van het Besluit Vijan
delijk Vermogen; 

b. filialen, bijkantoren en bedrijven in 
het buitenland van een ingezetene, ongeacht 
of zij al dan niet rechtspersoonlijkheid be
zitten, voor zover niet reeds vallende onder a, 
en voor zover zij niet zijn vijandelijke onder
danen in de zin van het Besluit Vijandelijk 
Vermogen; 

6. Rl}ksmarkengebied: de gebieden, waar 
na 31 Maart 1941 de toenmalige Duitse de
viezenwetgeving en haar uitvoeringsvoor
schriften zijn toegepast, met inbegrip van 
het voormalige Protectoraat Bohemen en 
Moravië; 

Voor de toepassing van deze wet worden 
met Duitse rijksmarken op één lijn gesteld 
Tsjechische kronen. 

2. 1. Verkrijging, anders dan onder alge
mene titel, van aan een ingezetene toebeho
rende vermogensbestanddelen, gedurende 
het tijdvak, waarin de Verordening no. 65/ 
1941 van de Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandse Gebied van kracht is ge
weest, door een niet-ingezetene, die op de dag 
van de verkrijging woonachtig of gevestigd 
was in het Rijksmarkengebied, wordt niet 
erkend, voor zover deze vermogensbestand 
delen niet vóór I Januari 1947 tot een inge
zetene zijn teruggekeerd. De vermogensbe
standdelen gaan van rechtswege in eigendom 
over op· de Staat der Nederlanden. 

2. Het in het vorige lid bepaalde is mede 
van toepassing ten aanzien van de vestiging 
van zakelijke rechten op aan een ingezetene 
toebehorende vermogensbestanddelen. 

3. Evenmin wordt erkend de verkrijging 
van• de in het eerste lid bedoelde vermogens
bestanddelen door een niet-ingezetene, als
mede de vestiging of overdracht van zakelijke 
rechten daarop ten behoeve van een niet
ingezetene, welke na de in het eerste en twee
de lid bedoelde rechtshandelingen hebben 
plaats gevonden. De vermogensbestanddelen 
gaan van rechtswege in eigendom over op de 
Staat der Nederlanden. 

4. Het in het eerste en derde lid bepaalde 
is van overeenkomstige toepassing op vorde
ringen op en andere verbintenisrechtelijke 
aanspraken jegens een ingezetene, gedurende 
het in het eerste lid aangegeven tijdvak, 
anders dan onder algemene titel, verkregen 
door een niet-ingezetene, die op de dag der 
verkrijging woonachtig of gevestigd was in 
het Riiksmarkengebied. 

3. Onze Minister van Financiën is ge
machtigd voorzieningen te treffen met be
trekking tot het beheer van de ingevolge het 
bepaalde in artikel 2 aan de Staat der Neder
landen toegevallen vermogensbestanddelen. 

4. 1. Aan degene, wiens vermogensbe
standdeel ingevolge het bepaalde in het eer
ste, tweede of vierde lid van artikel 2 op de 
Staat der Nederlanden is overgegaan en die 
voor de verkrijging van dat vermogensbe
standdeel geheel of ten dele heeft betaald 
met betaalmiddelen of tegoed, verkregen of 
ontstaan door overmaking van Duitse rijks
marken in het tijdvak, bedoeld in het eerste 
lid van voornoemd artikel, zal door de Staat 
der Nederlanden worden teruggegeven een 
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zodanige percentage van de tegenwaarde in 
guldens van het voor de verkrijging overge
maak te bedrag in rijksmarken a ls overeen
komt met het percent age, dat de Staat der 
Nederlanden op reparatierekening ontvangt 
van het totaal van zijn schadevergoeding op 
het voormalige Duitsche Rijk, welke voor de 
toepassing van deze bepaling wordt gesteld 
op een bedrag van 25 milliard g_ulden. 

2. Voorzover betaling is geschied op 
andere wijze dan is omschreven in het vorige 
lid, zal het aldus betaalde door de Staat der 
Nederlanden worden vergoed. 

3. Ingeval een vermogensbestanddeel 
krachtens het bepaalde in het derde lid van 
artikel 2 op de Staat der Nederlanden is óver
gegaan, zal het bedrag worden teruggegeven, 
waarop de in het eerste, tweede en vierde lid 
van artikel 2 bedoelde personen aanspraak 
zouden kunnen maken, indien het vermo
gensbestanddeel zich nog in hun bezit bevond. 

4. Ingeval krachtens het bepaalde in het 
derde lid van artikel 2 vestiging of latere 
overdracht van zakelijke rechten niet wordt 
erkend, is Onze Minister van Financiën ge
machtigd de teruggave op de voet van de 
voorgaande leden afhankelijk te stellen van 
de voorafgaande vervulling van bepaalde voor
waarden, door hem in het belang van degene, 
te wiens behoeve het zakelijke recht is geves
t igd, te stellen. 

5. I n afwachting van de definitieve vast
stelling van het in het eerste lid bedoelde per
centage kan Onze Minister van Financiën 
bepalen, dat één of meer voorlopige uitke
ringen worden gedaan op de in dit artikel 
bedoelde teruggave onder nader door hem 
vast te stellen voorwaarden. 

5. Wij behouden Ons voor in u itzonde
rin gsgevallen, waarin de t oepassing van het 
in deze wet bepaalde tot onbillijkheid zou 
leiden ten opzichte van personen, die op 7 
Mei 1945 rechthebbenden te goeder trouw 
waren op vermogensbestanddelen, waarvan 
de eigendom ingevolge het bepaalde in deze 
wet op de Staat der Nederlan den overgaat, 
een hoger bedrag terug te geven, dan waarop 
overeenkomstig het bepaalde in het eerste 
lid van artikel 4 aanspraak zou kunnen wor
den gemaakt. 

6. I. Een ieder, wie een eigendomsover
gang, als bedoeld in artikel 2, bekend is, of 
die bescheiden onder zich heeft, waaruit van 
een zodanige eigendomsovergang kan blijken, 
is verplicht, binnen een door Onze Minister 
van Financiën vast te stellen termijn,daarvan 
schriftelijk aangifte te doen bij een daartoe 
door Onze voornoemde Minister aan te wijzen 
instantie, op de wijze en met verstrekking 
van de gegevens , als door die instantie nader 
te bepalen. 

2. De in het eerste lid bedoelde termijn 
kan door Onze Minister van Financiën wor
den verlengd. 

3. Een ieder is verplicht aan de in het 
eerste lid bedoelde instantie de inlichtingen 
te verstrekken en de zaken of bescheiden 
over te leggen, waarvan de verstrekking of de 
overlegging door die instantie voor de uit
oefening van haar taak nodig wordt geacht. 

4. Een ieder is verplicht zaken en be
scheiden, welke hij onder zich heeft en die 
voor de uitvoering van deze wet van belang 
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kunnen zijn, zorgvuldig te bewaren. 
7. Met betrekking tot het doen ener aan

gifte, het verstrekken van inlichtingen of het 
overleggen van zaken of bescheiden, een en 
ander als bedoeld in artikel 6, kan niemand 
zich tegenover de in het eerste lid van dat 
artikel bedoelde instantie beroepen op enig 
beroeps- of ambtsgeheim. 

8. 1. Een ieder is met betrekking tot fei
ten, welke in verband met de uitvoering van 
de bij deze wet gegeven voorschriften in de 
uitoefening van zijn ambt, beroep of functie 
te zijner kennis komen, tot geheimhouding 
verplicht. 

2. De in artikel 6, eerste lid, bedoelde in
stantie is echter bevoegd, indien naar haar 
oordeel de juiste uitvoering van haar taak 
zulks medebrengt, daartoe dopr haar aan te 
wijzen personen en instanties van deze ver
plichting te ontheffen. 

9. 1. Hij die opzettelijk niet voldoet aan 
enige verplichting, gesteld bij artikel 6, eerste, 
derde of vierde lid, dan wel door handelen of 
nalaten opzettelijk bewerkt of opzettelijk 
medebewerkt, dat aan een zodanige ver
plichting niet wordt voldaan, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren 
en geldboete tot een onbeperkt bedrag, hetzij 
met een van deze straffen. 

2. Hij aan wiens schuld het te wijten is, 
dat niet wordt voldaan aan enige verplich
ting, gesteld bij artik el 6, eerste, derde of 
vierde lid, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste een jaar en geldboete, of van ten 
hoogste vijftig duizend gulden, of - indien 
de waarde der vermogensbestanddelen, met 
betrekking tot welke het strafbare feit is 
begaan, hoger is dan twaalf duizend vijf hon
derd gulden - van ten hoogste het viervoud 
dezer waarde, hetzij met een dezer straffen. 

10. Indien een der feiten, 6trafbaar ge
steld in a rtikel 9, wordt begaan door of van
wege een rechtspersoon, wordt de strafver
volging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen hem, die tot het feit opdracht gaf of 
die de feitelijke leiding had bij het verboden 
handelen of het nalaten. 

11. 1. H ij die opzettelijk niet voldoet aan 
de verplichting, gesteld bij artikel 8, eerste 
l id , wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste zes maanden of geldboete van 
ten hoogste zeshonderd gulden. 

2. Indien het strafbare fe it tegen een be
paald persoon is gepleegd, wordt het slechts 
vervolgd op diens klachte. 

12. De in de artikelen 9 en 11 strafbaar 
gestelde feiten worden beschouwd als mis
drijven. 

13. De bepalingen van deze wet laten de 
bevoegdheden tot het verlenen van rechts
herstel, in het Besluit herstel rechtsverkeer 
aan de Raad voor het Rechtsherstel toege
kend, onverminderd van kracht. 

14. In artikel 53, eerste lid, onder c, en 
artikel 55, derde lid, onder b, van het Besluit 
herstel rechtsverkeer, zoals dit is gewijzigd 
en aangevuld bij Ons besluit van 16 Novem
ber 1945, Staatsblad no. F 272, wordt tusschen 
het woord "bij" en de woorden "het Besluit" 
ingevoegd: .,de Wet herstel vermogensover
gang Rijksmarkengebied,", met de vermel
ding van het Staatsblad, .,raarin zij is afge
kondigd. 
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15. Deze wet, welke zal worden uitge
geven met inachtneming van de regelen, ge
steld in de wet van 14 Februari 1947 (Staats
blad no. H 52), en welke kan worden aange
haald onder de titel van "Wet herstel vermo
gensovergang Rijksmarkengebied" , met ver
melding van het Staatsblad, waarin zij is afge
kondigd, is, wat de in artikel 14 vermelde 
wijzigingen in het Besluit herstel rechtsver
keer betreft, mede verbindend voor de Over
zeese Gebiedsdelen en treedt in werking met 
ingang van de dag na die harer afkondiging 
in het Staatsblad, met dien verstande, dat zij 
in Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao 
in werking treedt met ingang van de dag na 
die harer afkondiging, onderscheidenlijk in 
het Staatsblad van Nederlands-Indië, het 
Gouvernementsblad van Suriname en het Pu
blicatieblad van Curaçao. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, de 18 Juli 1947-

WILHELMINA. 
De Min. v. Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Buiten/. Z., W. VAN BOETZELAER. 

De Min. v. Justitie, a.i. HuYSMANS. 

De Min. v. Econ. Zaken, HuYSMANS. 

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

De Min. v. 0. G., J. A. JONKMAN. 

( Uitgeg. 8 Augustus 1947). 

S. H 252 

18 juli 1947. WET tot vaststelling van het 
slot der algemene rekening van R ijks
ontvangsten en -uitgaven, het slot der 
rekeningen, bedoeld in artikel 87, derde 
lid, en het slot der rekeningen van tak
k en van Rijksdienst, bedoeld in artikel 
88 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 
1927, no. 259) over het dienstjaar 1940. 

Bijl. Hand. II 46/47, 493; 
Hand. Il 46/47, bladz. 1858; 
Bijl. Hand. I 46/47, 493; 
Hai,d. I 46/47, bladz. 883. 

S. H 253 

18 Juli 1947. WET tot vaststelling van het 
slot der algemene rekening van Rijks-
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ontvangsten en -uitgaven, het slot der 
rekeningen, bedoeld in artikel 87, derde 
lid, en het slot der rekeningen van tak
ken van Rijksdienst, bedoeld in artikel 
88 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 
1927, no. 259) over het dienstjaar 1941. 

Bijl. Hand. II 46/47, 493; 
Hand. II 46/47, bladz. 1858; 
Bijl. Hand. I 46/47, 493; 
Hand. I 46/47, bladz. 883. 

S. H 254 
18 Juli 1947. WET, houdende goedkeuring 

van het op 12 April 1939 te San'tî.' geslo
ten verdrag, strekkende tot hernieuwing 
van het op 12 Maart 1933 te San'tî.' geslo
ten verdrag van vriendschap tusschen 
N ederland en Jemen. 

Biïl. Hand. II 46/47, 414 ; 
Hand. II 46/47, bladz. 1840; 
Bijl. Hand. I 46/47, 414; 
Hand. I 46/47, bladz. 882. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 12 April 1939 te San'tî.' gesloten 
verdrag, strekkende tot hernieuwing van het 
op 12 Maart 1933 te .'.'an'tî.' gesloten verdrag 
van vriendschap tusschen Nederland en Je
men, alvorens te kunnen worden bekrachtigd, 
ingevolge artikel 60 der Grondwet de goed
keuring der Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz. 

Eenig artikel. 
Het op 12 April 1939 te San'tî.' gesloten 

verdrag, strekkende tot hernieuwing van het 
op 12 Maart 1933 te San'tî.' gesloten verdrag 
van vriendschap tusschen Nederland en Je
men, dat in afdruk nevens deze wet is gevoegd, 
wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 18den 

Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Buiten!. z., W . VAN BOETZELAER. 

De Min. v. Econ. Zaken, H uvSMANS. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H . Vos. 
De Min. v. Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 22 Augustus 1947. 
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VERDRAG, strekkende tot hernieuwing van 
het op 12 Maart 1933 te San'á' gesloten 
verdrag van Vriendschap tusschen Jemen 
en Nederland. 

Zijne Majesteit de Koning van J emen 
Imaam J ahja bin Al Imaam Mohámmad bin 
J ahja Hamied ad-Dien 

en 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen 

Overwegende, dat het wenschelijk is de 
hernieuwing te bevorderen van het verdrag 
van vriendschap tusschen Jemen en Neder
land, gesloten te San'ä' op 12 Maart 1933, met 
overeenkomstige bepalingen en voor denzelf
den tijd als vermeld in artikel vijf daarvan, 

Hebben besloten opnieuw een verdrag van 
vriendschap in dien zin te sluiten, 

En hebben daartoe tot Hunne gevolmach
tigden benoemd : 

Zijne Majesteit de Koning van Jemen 
Qadhi Mohammad Raghib bin Rafiek, Minis
ter van Buitenlandsche Zaken van Jemen, 

'Hare Majesteit de Koningin der N ederlan
den den Heer C. Adriaanse, Zaakgelastigde 
te Djeddah, 

Welke in onderlinge overeenstemming de 
navolgende artikelen hebben opgesteld: 

Artikel Een. 
Tusschen het Koninkrijk J emen en het 

Koninkrijk der Nederlanden, zoomede tus
schen de onderdanen van Beide Partijen, 
zullen onschendbare vrede en zuivere vriend
schap heerschen. 

Artikel Twee. 
Beide Hooge Verdragsluitende Partijen 

zullen diplomatieke en consulaire betrek
kingen tusschen elkander instellen op het tijd
stip dat Zij daartoe zullen bepalen. 

De diplomatieke en consulaire vertegen
woordigers van de Eene Partij zullen alsdan 
in het gebied der Andere Partij eene behan
deling genieten op den voet der internatio
naal te dezen geldende beginselen. 
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• Artikel Drie. 
De onderdanen van elk der Beide H ooge 

Verdragsluitende Partijen, die handel wen
schen te drijven in het gebied der An dere 
P artij, zullen onderworpen zijn aan de plaat
selijke verordeningen en wetten, zullende zij 
in alle opzichten dezelfde behandeling genie
t en als de onderdanen der iveestbegunstigde 
natie. 

Ook de schepen van elk der Beide Verdrag
sluitende Partijen en derzelver ladingen zul
len in de havens der Andere Partij in ieder 
opzicht dezelfde behandeling genieten als de 
schepen der meestbegunstigde natie en der
zelver ladingen. 

Artikel Vier. 
De voortbrengselen van den bodem en de 

nijverheidsproducten van de Eene Verdrag
sluitende Partij zullen bij hun invoer in het 
gebied van de Andere Partij, voor wat betreft 
de invoerrechten en alle bijkomstige rechten 
en de wijze van heffing, behandeld worden 
als die der meestbegunstigde natie. 

Desgelijks zullen, bij uitvoer van voort
brengselen van den bodem en van nijver
heidsproducten uit het gebied van de Eene 
Verdragsluitende Partij met bestemming 
naar het gebied van de Andere P artij, voor 
wat betreft de uitvoerrechten en alle bijkom
stige rechten en de wijze van heffing, deze 
goederen behandeld worden a ls voortb reng
selen van den bodem en nijverheidsproduc
ten , bestemd voor het meestbegunstigde der
de land. 

Artikel Vijf. 
Dit verdrag is in tweevoud in de Arabische 

en Nederlandsche talen opgemaakt. 
In geval van twijfel omtrent de uitlegging 

van eenige bepaling van dit verdrag zullen 
Beide Partijen zich uitsluitend bedienen van 
den Arabischen tekst van dit verdrag. 

Daar de deelen van het Koninkrijk der 
Nederlanden buiten Europa wetten en ver
ordeningen hebben, welke op sommige pun
ten afwijken van de voor het Rijk in Europa 
geldende, is tusschen Beide Verdragsluitende 
Partijen overeengekomen, dat dit verdrag, 
wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, 
slechts van toepassing zal zijn op het in Euro
pa gelegen deel van dat Rijk. 

De bekrachtiging en de uitwisseling der 
akten van bekrachtiging zullen zoo spoedig 
mogelijk plaats hebben. 

Het verdrag zal in werking treden dadelijk 
nà de uitwisseling der akten van bekrach
tiging. 

Het is gesloten voor den duur van vijf ja
ren, te rekenen van het tijdstip, waärop de 
akten van bekrachtiging zullen zijn uitge
wisseld. 

Het zal worden geacht telkens stilzwijgend 
voor eene nieuwe periode van vijf jaren ver
lengd te zijn, zoolang niet Een der Beide par
tijen, minstens zes maanden vóór afloop van 
zulk eene peroide van vijf jaren, aan de Ande
re Partij Haren wensch heeft te kennen gege
ven het verdrag buiten werking te stellen. 
Wanneer zulk eene kennisgeving is geschied, 
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zal het verdrag ophouden van k racht te zijn 
aan het einde der periode van vijf jaren, ge
durende en minstens zes maanden vóór af
loop van welke de bedoelde k ennisgeving 
plaats had. 

Artikel Zes. 
Met het in werking t reden van dit verdrag 

zal het op 12 Maart 1933 te San'ä' gesloten 
verdrag van vriendschap tusschen J emen en 
Nederland ophouden van k racht te zijn. 

Ter oorkon de waarvan de genoemde gevol
machtigden dit verdrag hebben onderteekend 
en het van hunne zegels voorzien . 

Gedaan te San'ä'. Jemen, op 22 Safar 1358, 
· overeenkomend met 12 April 1939. 

S. H 255 
18 Juli 1947. W E T, bet reffende delegatie 

van eedsafneming. 
Bijl. Hand. II 46/47, 462; 
Hand. II 46/47, bladz. 1840; 
Bijl. Hand. I 46/ 47, 462; 
Hand. I 46/47, bladz. 883. 
Wij W I LHELMINA, eriz. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is, dat in die gevallen, waar
in ingevolge enige wet een voorgeschreven 
eed, verklaring of b~lofte, in Onze handen 
moet worden afgelegd, de mogelijk heid wordt 
geopend, dat de beëdiging plaats vindt ten 
overstaan van een gemachtigde, daartoe door 
Ons aangewezen; 

Zo is het, dat Wii. de Raad van State, enz. 
Enig artikel. 

Buiten de gevallen, waarin bij de wet een 
persoon is of wordt aangewezen, die een in 
Onze handen af te leggen eed, verklaring of 
belofte, met Onze machtiging kan afnemen, 
zal een ingevolge enige wet in Onze handen 
af te leggen eed, verklaring of belofte, kunnen 
worden afgenomen door een hiertoe door Ons 
aangewezen gemachtigde. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, de 18de Juli 

1947- WILHELMINA. 
De Min. v. Binnen/. Zaken, BEEL. 

De Min. v. Buiten/. z .. W. VAN BOETZELAER. 

De Min. v. Justitie a.i., HuvSMANS. 

De Min. v. 0., K. en W., Jos. ] . GIELEN. 

De Min. v. Financiën, P. L IEFTlNCK. 
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De Min. v. Oorlog, A. H. J, L. FtÉVEZ. 

De Minister van Marine, 
] . ]. A. SCHAGEN V. LEEUWEN. 

De Min. v. Wederopbouw en Volkshuisvesting, 
L. NEHER. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. v. Econ. Zaken, HuvSMANS. 

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

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

De Min. v. 0., G., J. A. J ONKMAN. 

( U itgeg. 4 Augustus l 94 7). 

S. H 256 
18 Juli 1947. BESLUIT, houdende tijde

lijke verhooging van het bedrag van het 
uitgesteld pensioen, als bedoeld in het 
derde en vierde Jid van artikel 3 van de 
Wachtgeldregeling voor Officieren be
hoorende tot de K oninklijke landmacht 
(Koninklijk besluit van den 17den Au
gustus 1935, Staatsblad No. 514), en in 
het vierde, vijfde en zesde lid van artikel 4 
van de Wachtgeldregeling voor militai
ren der Koninklijke landmacht beneden 
den rang van Officier (Koninklijk besluit 
van den 17den Augustus 1935, Staats
blad No. 515). · 

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

Oorlog en van Binnenlandsche Zaken van 9 
April 1947, Afd. A I , Bur. 5, No. 598 en van 
16 April 1947, No. 2024 1, Afd. Pensioenen 
en Wachtgelden; 
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Overwegende, dat het wenschelijk is het 
bedrag van het uitgesteld pensioen, als be
doeld in het derde en vierde lid van artikel 3 
van Ons besluit van den 17den Augustus 1935 
(Staatsblad No. 514), en in het vierde, vijfde 
en zesde lid van artikel 4 van Ons besluit van 
den 17den Augustus 1935 (Staatsblad No. 
515), tijdelijk te verhoogen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Mei 1947, No. 17); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ters van Oorlog en van Binnenlandsche Zaken 
van 4 Juli 1947, Afd. AI, Bur. S, No. 586, en 
van 7 Juli 1947, No. 4472, Afdeeling Pensi
oenen en Wachtgelden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

Het bedrag van het uitgesteld pensioen, 
als bedoeld in het bepaalde bij het derde en 
vierde lid van artikel 3 van Ons besluit van 
den 17den Augustus 1935 (Staatsblad No. 
514), en bij het vierde, vijfde en zesde lid van 
artikel 4 van Ons besluit van den 17den Au
gustus 1935 (Staatsblad No. 515), wordt met 
ingang van 1 Januari 1945 met 25 ten hon
derd verhoogd, met dien verstande, dat deze 
verhooging een bedrag van f 500,- niet 
overschrijdt. 

De in het voorgaande lid vervatte verhoo
ging geldt tot I Januari 1947. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het· Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 18den Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De Min v. Oorlog, A. H. J. L. F IÉVEZ. 

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

(Uitgeg. 12 Augustus 1947). 

s. H 257 
21 Juli 1947. BESLUIT, houdende aanwij

zing van een formatie, a ls bedoeld in ar
tikel 39, eerste lid, sub 3° van de Wet op 
de Krijgstucht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat het gewenscht is voor

zieningen te treffen met betrekking tot de 
uitoefening van Strafbevoegdheid bij de Ko
ninklijke Landmacht op voet van vrede; 

Op de voordracht van Onz e Minister van 
Oorlog van 15 Juli ' 1947, Afdeling B I , bu
reau 2, nr. 244; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Onder de formaties, bedoeld in a rt. 39. 

eerste lid, sub 3° van de Wet op de Krijgs
t ucht wordt, bij de K oninklijke Landmacht 
op voet van vrede, gerekend: 

het Depot- en Detentiekamp der Konink
lijke Landmacht. 

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

's-Gravenhage, de 21ste Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De M in. v. Oorlog, A. H . J. L. F1ÉVEZ. 

(Uitgeg. 12 Augustus 1947). 

3:!0 

S. H 258 
21 Juli 1947. WET, houdende naturalisatie 

van F ranz Heinrich Engels en 19 ande
ren. 

BUI. Hand. Il 46/47, 471; 
H and. Il 46/47, bladz. 1841; 
Bijl. Hand. I 46/47, 471; 
Hand. I 46/47, bladz. 882-883. 
Wij WILH ELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Franz Heinrich Engels en 19 anderen, die aan 
Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 ge
noemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) 
op het N ederlanderschat> en h et ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
15 December 1938 (Staatsblad No. 204); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Franz H einrich Engels, geboren te 

Eschweiler (Duitschland) den 23 Februari 
1897, monteur-draaier, wonende te Heerlen, 
provincie Limburg; 

2°. Mende/ Maj/ich Grinszpan, geboren te 
Brzeziny (Polen) den. 6/ 19 Maart 1906, klee
dingfabrikant, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordho/land; 

3°. Anton Grzelska, geboren te Wanne 
(Duitschland) den 28 April 1907, mijnwerker, 
wonende te Heerlen, p .ovincie Limburg; 

40. Johann Grzelska, geboren te Wanne 
(Duitschland) den 27 Mei 1901, mijnwerker, 
wonende te Heerlen, provincie Limburg; 

s0. Luise Wilhelmine Haule. geboren te 
M iddelich, Buer (Duitschland) den 3 Septem
ber 1905, verpleegster, wonende te Utrecht, 
provincie Utrecht; 

60. Annie H oechstaedter, geboren te Parijs 
(Frankrijk) den 24 October I 889, taalleerares, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
ho/land; 

7°. Lise Sophie Karafiat, geboren te 
Marchienne-au-Pont (België) den 20 Decem
ber 1896, leerares, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidhol/and; 

8°. Amanda M"aria Langer, geboren te 
Frank/ort aan den Main (Duitschland) den 
30 December 1898, verpleegster, wonende te 
Hilversum, provincie Noor/iho/land; 

90. · Willy Theodor H elmuth Me,jer, gebo
ren te Rostock (Duitschland) den 29 Septem
ber 1883, zonder beroep, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidho/land ; 

10°. Albert Neijs, geboren te Amsterdam 
(Noordhol/and) den I December 1915, arbei
der, wonende te A msterdam, provincie Noord
ho/land; 

11°. Wilhelmine Babette Ruoff, geboren te 
H erbrechtingen (Duitschland) den 29 Januari 
1902, dienstbode, wonende te Bilthoven, ge
meente de B ilt, provincie Utrecht; 

12°. Maria Josepha Bernardina Sta/
meier, geboren te Emsdetten (Duitschland) den 
29 September 1895, verpleegster, wonende te 
Enschede, provincie Overijssel; 

13°. Peter Mathias Strjjkers, geboren te 
Corsenbroich (Duitschlandfden 13 November 
1885, metaaldraaier, wonende te Heerlen, 
provincie Limburg; 
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14°. Hubert Egidius Weber, geboren te 
Feld, Broichweiden (Duitschland) den 4 Fe
bruar i 1897, chef-stoker, wonende te Kerk
rade, provincie Limburg; 

15°. Wilhelm J ozef Werker, geboren te 
Vaals (Limburg) den 22 Januari 1917, kan
toorbediende, wonende te Vaals, provincie 
Limburg; 

16°. Heinrich WoUenweber, geboren te 
Marburg (Duitschland) den 23 November 
1899, kweeker, wonende te Breda, provincie 
Noordbrabant. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 3°., der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk , gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
No. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. Jan Harm Dams, geboren te Tubber
gen (Overijssel) den 17 Maart 1915, landbou
wer, wonende te Tubbergen, provincie Over
ijssel; 

2°. Herman Giïsbers, geboren te Tubber
gen (OveriJssel) den 25 April 1911,landbouwer, 
wonende te Borne, provincie Overiïssel; 

3°. Hermann Louis Charles Dirk Lange
beckmann, geboren te Meester-Cornelis (Ne
derlandsch-Indië) den 19 Januari 1921, In
specteur van Politie 2e klasse, wonende te 
Batavia (Nederlandsch-Indië); 

40. Paul Placide H ubert Marie Vanden
dijck,geboren te M'aastricht (Limburg) den 4 
April 1897, technisch ambtenaar, wonende te 
Maastricht, provincie Limburg. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten 

Juli 1947. WILHELMINA. 
De Min. v. Justitie, J. H . VAN MAARSEVEEN. 

( Uitgeg. 1 Augustus 1947). 

• H 259 
21 Juli 1947. WET houdende naturalisatie 

van Geerhardine J eannette van Behren 
en 20 anderen. 

Bijl. Hand. II 46/47, 454; 
Hand. II 46/47, bladz. 1840; 
Bijl. Hand. I 46/47, 454; 
Hand. I 46/47, bladz. 882-883. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Geerhardine Jeannette van Behren en 20 ande
ren, die aan Ons een verzoek daartoe hebben 
gedaan, met overlegging - wat betreft de in 
de artikelen 2 en 3 genoemden voor zooveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
No. 204); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
10. Geerhardine Jeannette van B ehren, ge-
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boren te Esklum (Duitschland) den 5 October 
1903, huishoudster, wonende te Nieuwo/de, 
provincie Groningen; 

2°. Jurriaan Dor/ass, geboren te Amster
dam (Noordho/land) den 27 Juli 1913, assis
tent-chef bij de Erdalfabriek, wonende te 
Amersfoort, provincie Utrecht; 

3°. Wilhelmina Petronella van Du/ken, 
geboren te Rotterdam (Zuidho//and) den 19 
Juni 1880, zonder beroep, gescheiden echtge
noote van Karl Theodor H elmuth Thomson 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
ho/land; 

4°. Benno Durlacher, geboren te Baden
Baden (Duitschland) den 17 Februari 1898, 
koopman, wonende te Beekbergen, gemeente 
Apeldoorn, provincie Gelderland; 

5°. Leo/ried Durlacher, geboren te Baden
Baden (Duitschland) den 7 Maa.rt 1923, che
micus, wonende te Beekbergen, gemeente 
Apeldoorn, provincie Gelderland; 

6°. Theodor Esser, geboren te Essen-Kray 
(Duitschland) den 30 Mei 1905, winkelier, 
wonende te Tilburg, provincie Noordbrabant; 

7°. Johan Fox, geboren te 's-Gravenhage 
(Zuidho/land) den 14 Maart 1914, archivaris, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
ho/land; 

8°. Karoline Josephine Johanna Kneer, 
geboren te Langenbochum, Recklinghausen 
(Duitsch/and) den 18 Mei 1910, zonder beroep, 
wonende te Bilthoven, gemeente de Bilt, pro
vincie Utrecht; 

9°. Carl Friederich · Krause, geboren te 
's-Gravenzande (Zuidho/land) den 14 Mei 1905, 
werkzaam bij de Rijksluchtvaartdienst, wo
nende te Leidschendam, provincie Zuidhol
land; 

10°. Marie Kornelia Auguste Kredewahn, 
geboren te Leningrad (Rusland) den 14/26 
December 1875, zonder beroep, wonende te 
Nijmegen, provincie Gelderland; 

11°. Johann Linke, geboren te Wola, Kot
/in (Polen) den 2 October 1898, mijnwerker, 
wonende te Voerendaal, provincie Limburg; 

12°. Friedrich Theodor Mül/er, geboren te 
Gütersloh (Duitschland) den 22 October 1881, 
zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

13°. Rolf Nathan, geboren te Hamburg 
(Duitschland) den 21 Januari 1909, koopman, 
wonende te Wassenaar, provincie Zuidhol
land; 

14°. Yasef Pardowitz, geboren te Con
stantinopel (Turkije) den 16 Januari 1899, 
handelaar in pelterijen, wonende te Amster
dam, provincie Noordho/land; 

15°. Mathias Joseph Plüger, geboren te 
Kerkrade (Limburg) den 29 October 1900, 
winkelier, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 2°. en 3°. der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
No. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. Eric Besthof, geboren te Frank/ort 
aan den Main (Duitschland) den 8 Mei 1924, 
zonder beroep, wonende te Enschede, provin
cie Overijssel; 
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20. Florentinus van Britsom, geboren te 
Axel (Zeeland) den 22 April 1898, rangeerder, 
wonende te Axel, provincie Z eeland; 

30. Leonard J ozef Eück, geboren te Kerk
rade (Limburg) den 2 Maart 1920, boekdruk
ker, wonende te Kerkr(lde, provincie Limburg; 

4°. Heinrich Cuvelier, geboren te Datteln 
(Duitschland) den 19 Mei 1914, militair, ver
blijvende in Nederlandsch--Indië; 

5°. Wilhelm Wilmsen, geboren te M"ehr 
(Duitschland) den 29 Januari 1915, landbou
wer, wonende te K ekerdom, gemeente Ubber
gen, provincie Gelderland. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(St~atsblad No. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
No. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Evan Durlacher, 
geboren te Baden-Baden (Duitschland) den 
xo Augustus 1925, Militair, wonende te Beek
bergen, gemeente Apeldoorn, provincie Gel
derland. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten 

Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De Mïn. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 29 Juli 1947.) 

S. H 2 6 0 
21 Juli 1947. WET, houdende naturalisatie 

van Gesine Elskamp en 19 anderen. 
BUI. Hand. II 46/47, 466; 
Hand. II 46/47, bladz. 1841; 
Bijl. Hand. I 46/47, 466; 
Hand. I 46/47, bladz. 882- 883. 
Wii WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot natura lisatie van Ge
sine Elskamp en 19 anderen, die aan Ons een 
verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in artikel 2 genoem 
den voor zooveel doenlijk - van de bewijs
stukken, bedoeld in artikel 3 der wet v an 12 
Decem ber 1892 (Staatsblad No. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laat stelijk gewijzigd bij de wet van 15 Decem
ber 1938 (Staatsblad No. 204); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. Stat e , enz. 
Art. 1. De hoedanigheid v a n Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
10. Gesine Elskamp, geboren te Schüttorf 

(Duitschland) den 25 September 1905, huis
houdster, wonende t e Enschede, provincie 
Overijssel; 

2°. Hulda Francisca Forsch, geboren te 
Delft (Zuidho/land) den 7 Octob er 1903, huis
houdster, wonende te Delft, p rovincie Z uid
holland; 

30. Eduard Gt rgen, geboren te Flamer's
heim, Kuchenheim (Duitschland) den 14 Janu
ari 1885, Roomsch-Katholiek Priester, wonen
de te Steijl, gemeente Tegelen, provincie 
Limburg; 

40. Rikard Juttmann, geboren te Press-
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burg (TjechoslowakUe) den 16 November 1917, 
werktuigkundige, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidhol/and; 

5°. Paul Walther Kauffmann, geboren te 
Hamburg (Duitschland) den 19 J uni 1895, 
pianist, won ende te Maastricht, provincie 
Limburg; 

6°. J oseph Kórodi, geboren te Nyiregy
háza (Hongarije) den 25 April 1890, koopman, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

7°. M."elania Francisca Hubertina van Laar
hoven, geboren te H oboken (België) den 4 J uni 
1898, kantoorbediende, weduwe van Tadeusz 
P opkowsky, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht; 

8°. !sak Gabriel Lange, geboren te Frank
fort aan den Main (Duitschland) den 14 No
vember 1909, koopman, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland; 

9°. Louise K atharina N ols, geboren te 
E/linghorst, Gladbeck (Duitschland) den 12 
September 1897, hoofd van een school, wo
n ende te T egelen, -p rovincie Limburg; 

10°. H ubert J osef R eu/, geboren te Aken 
(Duitschland) den 26 Mei 1905, mijnwerker, 
wonende t e H eerlen, provincie Limburg; 

11°. Catharina Huberta Saedt, geboren te 
N ijmegen (Gelderland) den 12 October 1876, 
zonder beroep , weduwe van Hermann Anton 
Schl ter, wonende te Nijmegen, provincie 
Gelderland; 

12°. A nton H ubertus Schl ter, geboren te 
Nijmegen (Gelderland) den 21 Mei 1909, kap
per, wonende t e Nijmegen, provincie Ge/der
.and; 

13°. Hermann Wilhelm Peter Sch/ii ter, 
geboren te N ijmegen (Gelderland) den 25 Juli 
1907, magazijnchef, wonende te Nijmegen, 
provincie Gelderland; 

14°. Wilhelm J oseph Schl ;ter, geboren te 
Nijmegen (Gelderland) den 16 Juli 1916, elec
tricien, wonende te N ijmegen, provincie 
Gelderland; 

15°. F ranz S chnitzlér, geboren te Amster
dam (Noordho/land) den 9 December 1912, 
gereedschapmaker, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholland; 

16°. P etron ella S ophia Johanna Schure, 
geboren te 's-Gravenhage (Zuidho/land) den 
15 October 1907, leerares, wonende te Voor
schoten, provincie Zuidholland; 

17°. P aul S ikora, geboren te B ottrop 
(Duitschland) den 4 November 1908, mijn
werker , wonende te H oensbroek, provincie 
Lim burg . 

2. Met a fwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, tweede en vierde lid aanhef en onder 
3°., der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
No. 268) op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap , laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 15 December 1938 (Staatsblad No. 
204), wordt bij deze de hoedanigheid van Ne
derlander verleend aan: 

1°. Paul H offmeister, geboren te Ambarawa 
(Nederlandsch-Indië) den 7 Juli 1913, tech
nisch ambtenaar, wonende te Batavia (Neder
landsch-Indië); 

2°. Albert Gerard Kokkelink, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 25 Augustus 
1895, filiaalhouder, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordho/land; 

3°. Wilhelm Winkens, geboren te Kohl-
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scheid (Duitschland) den 15 Juli 1914, mijn
werker, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten 

Juli 1947. 
WIL HEL MINA. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

( Uitgeg. 1 Augustus 1947), 

S. H 2 6 1 
21 Juli 1947. WET, houdende naturalisatie 

van Willem Pieter Bringmann en 20 
anderen. 

B ijl. Hand. Il 46/47, 465; 
Hand. II 46/47, bladz. 1840; 
Bijl. Hand. I 46/47, 465; 
Hand. I 46/47, bladz. 882-883. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Willem Pieter Bringmann en 20 anderen, die 
aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan , 
met overlegging - wat betreft de in de arti
kelen 2 en 3 genoemden voor zooveel doenlijk 
- van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad No. 
268) op het Nederlanderschap en het ingeze
tenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
15 December 1938 (Staatsblad No. 204); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz. 
Art.1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
10. Willem Pieter Bringmann, geboren te 

Vaals (Limburg) den 30 Januari 1906, machi
nist, wonende te Heerlen, provincie Limburg; 

20. Maria Wilhelmina Henriette E sser, 
geboren te Paramaribo (Suriname) den 10 
Februari 1896, onderwijzeres, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

3°. Geertruida Francisca Petronella Maria 
Grauert, geboren te Utrecht ( Utrecht) den 12 
December 1893, secretaresse, wonende te 
Maartensdijk, provincie Utrecht; 

4°. Jean François Léopold K/aikens, gebo
ren te Seraing (België) den 15 Februa ri 1887, 
onderwijzer, wonende te Schiedam, provincie 
Zuidholland; 

5°. L eo Hermann Lewin, geboren te Esch
bruch (Duitschland) den 8 October 1894, bios
coop-exploitant, wonende te Wassenaar, pro
vincie Zuidholland; 

60. Johanna Maria Loesener, geboren te 
V ei!ndam (Groningen) den 25 Juli 1896, direc
trice van een rusthuis, wonende te Gouda, 
provincie Zuidholland; 

7°. Anna M'aria Maser, geboren te Obern
heim (Duitschland) den 27 April 1896, dienst
bode, wonende te Utrecht , provincie Utrecht; 

30, Arpád Schimand/, geboren te B oeda
pest (Hongarije) den 30 December 1914, ver
tegenwoordiger, wonende te Driebergen-Rij
senburg, provincie Utrecht; 

9°. Franz Wilhelm Schnitzler, geboren te 
Barmen (Duitsch/and) den 22 April 1887, 
gereedschapmaker, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 
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10°. Friedrich Joseph Ferdinand Steiner, 
geboren te Deutsch-Wilmersdorf (Duitschland) 
den 21 Mei 1909, arts, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

11°. Gisela Stern Han/, geboren te Hagen 
(Duitschland) den 24 November 1923 ver
taalster, wonende te 's-Gravenha'1e, provincie 
Zuidhol/and; 

12° Hans Otto de Wilies, geboren te 
Störmtha/ (Duitsch/and) den 10 September 
1024, zonder heroep, wonende te Groningen, 
provincie Groningen; 

13° Jacoba van Zanten. geboren te Zeist 
( Utrecht) den 14 April 1880, zonder beroep, 
weduwe van Emil Henry Weiss, wonende te 
Zeist, provincie Utrecht. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en on
der 3°., der wet van 12 December 1892 (Staats
blad No. 268) op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 15 December 1938 (Staatsblad No. 
204), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan : 

1°. Manoel Ave/ino, geboren te llha do 
Fogo (Kaap Verdische Eilanden, Portugal) den 
16 September 1898, varensgezel, wonende te 
Brielle, provincie Zuidhol/and; 

2°. Lambertus Johannes Maria Bürger, 
geboren te Dortdrecht (Zuidhol/and) den 12 
Augustus 1895, opzichter, wonende te Dor
drecht, provincie Zuidhol/and; 

3°. Heinrich August Ludwig Harige, gebo
ren te Nieuwer-Amstel (Noordholland) den 19 
Februari 1896, bankwerker, wonende te Eind
hoven, provincie Noordbrabant; 

4° Theodor Gerhard Jansen, geboren te 
Elten (Duitschland) den 8 September 1889, 
zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidhol/and; 

5°. Arno Walter Schwarz, geboren te Poz
nan (Polen) den 18 December 1920, oorlogs
vrijwilliger, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidhol/and; 

6°. Leonardus Antonius Hubertus de Vos, 
geboren te Sas van Gent (Zeeland) den I Ja
nuari 1894, fabrieksarbeider, wonende te 
Sluiskil, gemeente Terneuzen, provincie Zee
land; 

7°. Maurits Hiob de Wildt, geboren te 
R otterdam (Zuidhol/and) den 8 Augustus 1918, 
student, wonende te Groningen, provincie 
Groningen. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 15 December 1938 (Staatsblad No. 
204), wordt bij deze de hoedanigheid van Ne
derlander verleend aan Louise Margaretha 
Lewin, geboren te R otterdam (Zuidholland) 
den II September 1918, costuumnaaister, 
wonende te Wassenaar, provincie Zuidhol
land. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten 

Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. I Augustus 1947,) 

• 
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21 Juli 1947. WET, houdende naturalisatie 
van W erner Selig Borchart en 19 anderen. 
B ijl. Hand. II 46/47, 457; 
Hand. II 46/ 47, bladz. 1840; 
B ij/. Hand. I 46/47, 457; 
Hand. I 46/47, bladz. 882-883. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
W erner Se/ig Borchardt en 19 anderen, die aan 
Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 ge
noemden voor zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad No. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 Decem
ber 1938 (Staatsblad No. 204); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Werner Se/ig Borchardt, geboren te 

Rügenwalde (Duitschland) den 30 J anuari 
1899, arbitrageant, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

2°. Joannes Lambertus Antonius Deben, 
geboren te Thorn (Limburg) den 30 Augustus 
1908, hoofd eener school, wonende te E rp, 
provincie Noordbrabant; 

3°. Alfréd Fischer, geboren te B oedapest 
(Hongarije) den 29 October 1913, kantoorbe
diende, wonende te Oudeschoot, gemeente 
H eerenveen, provincie Friesland; 

4°. Zdenka M aria H odac, geboren t e W ee
nen (Oostenrijk) den 23 Juni 1909, zonder be
roep, wonende te Veghel, provincie Noord
brabant; 

s0 • H einrich Meyer, geboren te Cues Lie
ser (Duitschland} den 10 Maart 1890, 
Roomsch-Katholiek Priester, wonende te 
Steij/, gemeente Tegelen, provincie Limburg; 

6°. Marie Antoinette Nadenau, geboren te 
Maastricht (Limburg) d en 23 Juni 1901, hoofd 
eener school, wonende te Nieuwenhagen, 
provincie Limburg; 

7°. Marie Hurbetine Elisabeth Rutten, 
geboren te Clermont (België) den 6 Maart 
1880, kloosterzuster, wonende te T ilburg, 
provincie Noordbrabant; 
' 8°. M ichiel J osephus Maria De Schutter, 
geboren te Dinteloord (Noordbrabant) den 
24 Juni 1907, landbouwer en rentmeester, 
wonende te Dinteloord, provincie Noordbra
bant; 

9°. Johan Hendrik Sü.tmeier, geboren te 
Utrecht ( Utrecht) den 6 April 1902, vertegen
woordiger, wonende te Arnhem, provincie 
Gelderland; 

10°. P aul Gaston Tanchette, geboren te 
Groningen (Groningen) den 10 September 
1906, filiaalhouder, wonende te Hilversum 
provincie Noordholland; 

I 1°. Jdnos Turn, geboren te Szigetuj/alu 
(Hongarije) den 26 J anuari J 899, chef-zeep
zieder, wonende te Utrecht, provincie Utrecht; 

12°. Gabertus V os, geboren te Groningen 
(Groningen) den 31 Maart 1881, zonder 
beroep, wonende te Groningen, provincie 
Groningen; 

13°. Hector M e. Callum Whyte, geboren 
te L iverpool (Engeland) den 24 October 1900, 
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masseur, wonende te Breda, provincie Noord
brabant; 

14°. Constantin Nicolaas Y ocarini, gebo
ren te 's-Gravenhage (Zuidhol/and) den 29 
Maart 1916, bedrijfsleider, wonende te Laren, 
provincie Noordholland. 

2. Met afwijking, van het bepaalde bij 
artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 3°., der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
No. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. Willem Cornelis Dresen, geboren te 
's-Gravenhage (Zuidhol/and) den 25 April 
1918, klerk-controleur, wonende te Ede, pro
vincie Gelderland; 

2°. Johann Christoph van Loosen, geboren 
te Dinslaken (Duitschland) den 4 November 
1890, bakker, wonende 'te Eibergen, provincie 
Gelderland; 

3°. Cornelis Johannes Meeusen, geboren 
te R oosendaal en Nispen (Noordbrabant) den 
24 Januari 1898, aannemer-timmerman, 
wonende te Wouw, provincie Noordbrabant; 

4°. Johannes Roll, geboren te Groesbeek 
(Gelderland) den 24 April 1907, bankwerker, 
wonende te Zuilen, provincie Utrecht; 

5°. Richard Gustav Schmidt, geboren te 
's-Gravenhage (Zuidholland) den 23 Maart 
1906, groentekoopman, wonende te 's-Gra
venhage, prov incie Zuidholland; 

6°. Dirk de Vos, geboren te Amsterdan 
(Noordho/land) den 23 Maart 1897, grond
werker, wonende t e Rotterdam, provincie 
Zuidho/land. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten 

J uli 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Justitie, J. H . VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 1 Augustus 1947.) 

S. H 263 
21Juli 1947. WET, houdende naturalisatie 

van Emmy Böcking en 19 anderen. 
Bijl. Hand. II 46/47, 456 ; 
Hand. II 46/47, bladz. 1840; 
Bij/. Hand. I 46/47, 456; 
Hand. I 46/47, bladz. 882-883. 
W ij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Emmy Böcking en 19 anderen, die aan Ons 
een verzoek daartoe hebben gedaan met 
overlegging - wat betreft den in artikel 2 
genoemde voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 
December 1938 (Staatsblad No. 204); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Emmy B öcking, geboren te Altenseel-
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bach, Neunkirchen (Duitschland) den 4 Maart 
1895, huishoudster, wonende te Enschede, 
provincie Overijssel; 

2°. Berend Jan ter Braak, geboren te 
Zutphen (Gelderland) den 6 October 1891, 
portier, wonende te Hengelo, provincie Over
ijssel; 

30. W ijna Catharina Büller, geboren te 
Gorinchem (Zuidho/land) den 19 Juni 1897, 
zonder beroep, weduwe van August Albert 
Buytendorp, wonende te Amersfoort, provin
cie Utrecht; 

4°. Wilhelm Peter Anton Caumon, geboren 
te Heerlen (Limburg) den 17 Januari 1912, 
filmoperateur, wonende te Oirsbeek, provincie 
Limburg; 

50. Egon Hecht, geboren te Brünn 
• (Tsjechoslowakije) den 1 September 1888, 

houtagent, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

60. Anna Helena Bernhardina Langen
brink, geboren te Zwillbrock, Ammeloe in 
Vreden (Duitschland) den 12 Mei 1915, ver
pleegster-religieuze, wonende te Olst, provin
cie Overijssel; 

70. Wilhelm Hermann Curt Langenmaijr, 
geboren te Buitenzorg (Nederlandsch-Indië) 
de"n 12 September 1917, fabrieksbaas, wonen
de te Haarlem, provincie Noordhol/and; 

8°. Joseph Gerhard van der List, geboren 
te Oberhausen (Duitschland) den 20 November 
1894, mijnwerker, wonende te Kerkrade, pro
vincie L imburg; 

9°. Miklós Markovics, geboren te Boeda
pest (Hongarije) den 19 December 1908, koop
man, wonende t e R otterdam, provincie Zuid
ho/land; 

100. Ferdinand Karel Plate, geboren te 
Overschie, thans gemeente Rotterdam (Zuid
hol/and) den 15 October 1899, meubelmaker, 
wonende te Overschie, gemeente Rotterdam, 
provincie Zuidholland; 

110. Iván Miklós Frigyes Puts, geboren 
te Veliki Beckerek (Zuidslavië) den 3 Augus
tus 1897, koopman, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordhol/and; 

120. Gerhart Wolfgang Rathenau, geboren 
te Charlottenburg (Duitschland) den 25 Juni 
1911, natuurkundige, wonende te Eindhoven, 
provincie Noordbrabant; 

13°. Paul Artur Richter, geboren te 
Meerane (Duitschland) den 23 April 1906, 
Gerkmeester, wonende te Arnhem, provincie 
Melder/and; 

14°. Friedrich Emil Rüegsegger, geboren 
te Haarlem (Noordhol/and) den 31 Maart 1917, 
onderwijzer, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht; 

150. Wilhelm Albert Terhaag, geboren te 
V enlo (Limburg) den 5 Juli 1895, lijnassistent 
bij d e Nederlandsche Spoorwegen, wonende 
te Venlo, provincie Limburg; 

16°. Johannes Hermann Bernard Vedder, 
geboren te Kleinringe, Emlichheim (Duitsch
land) den 17 Augustus 1912, landbouwer, 
wonende te Erica, gemeente Emmen, pro
vincie Drenthe; 

170. Maria Wilhelmina Wedershoven, ge
boren te Strae/en (Duitschland) den 30 Maart 
1901, huishoudster, wonende te Roermond, 
provincie Limburg; 

18°. Mathias Cornelius Weghs, geboren te 
Sittard (Limburg) den 8 Januari 1914, kan-
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toorbediende, wonende te Arnhem, provincie 
Gelderland; 

19°. Maria Josepha van der Zander, gebo
ren te Schinveld (Limburg) den 26 Mei 1904, 
onderwijzeres, wonende te Schinveld, pro
vincie Limburg. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 3°., der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
No. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Nathan Levy, gebo
ren te Rotterdam (Zuidho/land) den 12 Juli 
1901, kellner, wonende te R otterdam, pro
vincie Zuidhol/and. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten 

Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

( Uitgeg. 1 Augustus 1947 .) 

S. H 264 
25 Juli 1947. WET, houdende overeen

komst van dading tussen de Staat der 
Nederlanden en de N.V. de Bataafsche 
Petroleum Maatschappij. 

Bij/. Hand. II 46/47, 481; 
Hand. II 46/47, bladz. 1960-1962; 
Bijl. Hand. I 46/47, 481; . 
Hand. I 46/47, bladz. 888-889. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzo Wii in overweging hebben genomen, 

dat het geschil tussen de Staat der Neder
landen en de Naamloze Vennootschap de 
Bataafsche Petroleum-Maatschappij , geves
tigd te 's-Gravenhage, door het treffen van 
een dading dient te worden beslecht; 

Zo is het, dat W ij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. De dading, gesloten tot het ten 

einde brengen van een geschil tussen de Staat 
en de Naamloze Vennootschap de Bataafsche 
Petroleum Maatschappij, gevestigd te 's-Gra
venhage, aangegaan bij de in afschrift bij 
deze Wet gevoegde akte van dading, wordt 
goedgekeurd. 

Art. 2. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag, volgend op die harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Het Loo, de 25ste 

Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. F1ÉVEZ. 

( Uitgeg. 12 Augustus 1947). 

Afschrift. 
DADING. 

Ondergeteekenden : 
De Staat der Nederlanden, gevestigd te 

te 's-Gravenhage, ten deze - behoudens 
goedkeuring bij de wet - vert egenwoordigd 
door den Minister van Oorlog 
en 
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De N.V. De Bataafsche Petroleum Maat
schappij, gevestigd te Curaçao, verder te 
n oemen de Bataafsche, · 

overwegende, dat tusschen partijen op 1 

September 1939, op 19 September 1939 en op 
16 April 1940 overeenkomsten zijn gesloten 
betreffende het door de Bataafsche ter be
schikking stellen van benzine, smeerolie en 
petroleum aan den Staat; 

overwegende, dat ingevolge deze overeen
k omsten hoeveelheden benzine, smeerolie en 
petroleum, als in die contracten genoemd, 
ter beschikking van den Staat (Departement 
van Defensie) werden gesteld ten behoeve 
van diens weermacht, waaruit de Staat naar 
behoefte kon aftappen, ten gevolge waarvan 
de afgetapte hoeveelheden eigendom van den 
staat zouden worden en de niet-afgetapte of 
verbruikte quanta eigendom van de Bataaf
sche zouden blijven; 

overwegende, dat op het oogenblik der 
capitulatie in den namiddag van 14 Mei 1940 
het overgroote deel dier aardolieproducten 
nog niet was afgetapt of verbruikt; 

overwegende, dat tusschen partijen vanaf 
hun eerste contact na de capitulatie vast
stond en nog vaststaat, dat de niet afgetapte 
of verbruikte hoeveelheden eigendom van de 
Bataafsche zijn gebleven; 

overwegende, dat alle in bovenbedoelde 
contracten omvatte hoeveelheden benzine, 
sm eerolie en petroleum door de Duitsche 
militaire bezettingsoverheden op 15 Mei 1940 
zijn geblokkeerd en, onder mededeeling, dat 
zij als krijgsbuit werden beschouwd, vóór of 
op 5 J uni 1940 zijn afgevoerd, casu quo voor 
een klein gedeelte na 5 Juni 1940 onder de 
Bataafsche zijn in beslag genomen 

overwegende, dat de Staat verklaart, dat 
hij bij brief van 3 Februari 1941, Ie Afd. Nr. 
377 (c) van het Hoofd van het Afwikkelings
bureau van het Departement van Defensie 
ten aanzien van de buitverklaring van 16 
millioen liter benzine in lichters geladen, 
tegen deze buitverklaring op grond van a rt. 
53, lid I, van het Landoorlogreglement, heeft 
geprotesteerd , er op heeft gewezen, dat deze 
benzineslechtsingevolgeart.s~.lid 2 L. 0. R ., 
had kunnen worden buitverklaard en dat de 
Staat - voor zoover hij ter zake eenige scha
devergoeding of tegemoetkoming aan de Ba
taafsche zou toekennen - zich alle rechten 
ter zake van d e inbeslagneming voorbehield ; 

overwegende echter, dat de risico-regeling 
in de meergenoemde contracten op den Staat 
legt de risico's voor de Bataafsche uit de on
derhavige ter beschikkingst elling voort
vloeiend; 

overwegende, dat de Bataafsche harerzijds, 
ongeacht de vraag, of de aard.olieproducten 
terecht of ten onrechte zijn buitgemaak t en 
te wiens last e, zich beroepend op de risico
regeling in de contracten, onverminderd haar 
eventueele rechten tegen den Bezetter op 
teruggave of op schadevergoeding tot een 
hooger bedrag, van den Staat een betaling 
wenscht te ontvangen op basis van de ver
koopprijzen in de contracten genoemd ; 

overwegende, dat de Staat zijnerzijds alléén 
erkend, dat de uit de risico-regeling rechtens 
voortvloeiende betalingsplicht van den Staat 
zich uitstrekt over die risico's, die voort
v loeien uit een zijns (des Staats) inziens recht-

matige toepassing van het buitreaht, hetgeen 
hier blijkens het door den Staat uitgebrachte 
protest niet het geval is: 

overwegende ten slotte, dat over de afwik
keling van deze overeenkomsten geschillen 
zijn gerezen, welke partijen thans door een 
dading wenschen te beëindigen; 

zijn overeengekomen a ls volgt: 
Art. 1. Onverminderd het eventueele 

recht van Bataafsche tegen den Bezetter op 
teruggave van hare in beslaggenomen voor
raden of op schadevergoeding tot een fiooger 
bedrag wordt door den Staat aan de Bataaf
sche een betaling verricht tot een hoogte van 
de contractprijzen voor de ter beschikkin g 
van den Staat gestelde hoeveelheden, welke, 
ingevolge het d oor de Duitsche autoriteiten 
op 15 Mei 1940 gegeven beschikkingsverbod 
en de daarop gevolgde buitverklaring, niet 
daadwerkelijk door den Staat zijn teruggele
verd. De Staat zal uit dien hoofde betalen 
f 3,163 760.62. 

Art. 2. Met de onder voorbehoud van 
buitverklaring door d e Duitsche autoriteiten 
gegeven on•heffin g van genoemd beschik
kingsverbod meende de Staat aanvankelijk 
deugdelijk en daadwerkelijk aan de Bataaf
sche te hebben teruggeleverd benzine, smeer
olie en petroleum tot een contractorijs van 
f 310,535 37 welke weder tP.r beschikking 
gestelde hoeveelheden evenzeer door de Duit
sch e autoriteiten zij n buitverklaard. 

Ten aanzien van een hoeveelheid tot een 
contractprijs van f 83,931.18 heeft de Staat 
teruggeleverd benzine, welke de Staat had 
verkregen buiten de aan hoofde dezer dading 
vermelde contracten en wel benzine, welke 
de Staat los van deze contracten van de Ba
t aafsche had gekocht en aan de Bataafsche 
reeds had betaald. Deze benzine was dus in 
sterkeren zin krijgsbuit dan de andere benzine 
en had niet meer aan de Bataafsche mogen 
zijn teruggegeven. 

De Staat erkent dat hij deze benzine tot 
een contractprijs van f 83,931.18 n iet d eug
delijk heeft teruggeleverd , waardoor het in 
artikel t genoemde bedrag van f 3,163,760.62 
wordt vermeerderd met f 83,931.18 en het 
in lid 1 van dit artikel gen oemde bedrag 
van f 310,535.37 wordt verminderd tot 
f 226,604.19. 

Art. 3. De Bataafsche erkent te hebben 
t erugontvangen benzine, petroleum en smeer
olie tot een contractprijs van f 226,604.19. 
Zij meent echter, dat deze teruglevering niet 
deugdelijk is geschied, daar tengevolge van 
den opslag onder den Staat t en behoeve van 
militaire doelen buitaanspraken aan deze 
goederen kleefden en de goederen dan ook 
daadwerkelijk tot buit zijn verklaard. 

De Staat ontkent de rechtmatigheid van 
deze buitaanspraken. 

Onverminderd het eventueele recht van 
Bataafsche tegen den Bezetter op teruggave 
van hare in beslaggenomen voorraden of op 
schadevergoeding tot een hooger bedrag 
wordt door den Staat van bovenbedoeld 
bedrag van f 226,604.19 een betaling verricht 
tot een hoogte van f I 13,302.10 zijnde de 
helft van genoemd bedrag. 

Art. 4. De in dit contract voorziene beta
lingen zullen geschieden met bijvoeging van 
rente ad 3½ % per jaar vanaf 15 Mei 194,-,, 
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Art. 5- I. Door deze dading zullen alle 
aanspraken van de Bataafsche, die zij tegen 
den Staat in rechte zou kunnen geldend ma
ken uit de aan hoofde van deze dading be
doelde overeenkomsten als afgedaan worden 
beschouwd. 

2. De aanspraken, die de Bataafsche 
tengevolge der inbeslagneming buiten de in 
het eerste lid van dit artikel genoemde aan
spraken mocht hebben. in het bijzonder niet 
langs den weg van rechten te verwez~lijken 
aanspraken wegens oorlogs- of bezettings
schade, worden door deze dading niet beïn
vloed. 

3. Van de rechten, die de Bataafsche op 
grond van art. 52 of art. 5:l, lid 2, van het 
Landoorlogreglement tegenover den Bezetter 
mocht hebben worden de rechten met betrek
king tot de producten waarvoor ingevolge 
deze dading een betaling door den Staat 
wordt verricht. derhalve de rechten betref
fende een hoeveelheid benzine, enz. onder 
voorbehoud van het bepaalde in de drie vol
gende zinsneden, bij dezen in vollen eigendom 
gecedeerd aan den Staat. 

4. De Staat zijnerzijds verbindt zich voor 
het geval hij in verband met de aan hem aldus 
overgedragen rec;hten de beschikkinll: over 
producten in natura zou krijgen, zoodanige 
prod·1cten aan de Bataafsche te verkoor,en 
en te leveren tegen betaling door de Bataaf
sche van de prijzen bedongen in de tusschen 
partijen voor de desbetreffende producten 
afgesloten overeenkomsten. 

5- Voor het geval de verbinten issen 
voortvloeiende uit de aan den Staat gecedeer
de rechten zich zouden oplossen in een ver
goeding van kosten, schade en interessen 
verbindt de Staat zich uit hoofde dezer 
cessie hetgeen hij boven het bedrag van 
f 3,360,993.90 zal ontvangen aan de Bataaf
sche te betal • 1 

6. · De S · at -·erbindt zich de aan hem 
overgedragen rechten met inachtneming van 
de belangen der Bataafsche uit te oefenen en 
ook de belangen van de Bataafsche bij de uit
oefening der rechten tegen den Bezetter , die 
niet worden overgedragen, als betrof het zijn 
eigen zaak te behartigen. 

Art. 6. Deze dading zal eerst worden on
derteekend door de Bataafsche, vervolgens 
door den Minister van Oorlog en zal van 
kracht worden door goedkeuring bij de wet. 

De Minister van Oorlog zal het verleenen 
van deze goedkeuring zoo snel mogelijk 
bevorderen. 

's-Gravenhage, I Maart 1946. 
N.V. De Bataafsche Petroleum Mij. 

(w.g.) onleesbaar. 
's-Gravenhage, 3 Juni 1946. 
De Minister van Oorlog, 

(get.) J. Meijnen. 

Tusschen beide partijen is nader overeen
gekomen: 

r. De woorden "behoudens goedkeuring 
bij de Wet" in regel 3 vervallen. De laatste 
zinsnede voorafgaande aan artikel 1 , wordt 
gelezen: ,,zijn - behoudens goedkeuring bij 
de Wet- overeengekomen a ls volgt". 

2. In de vijfde overweging wordt achter 
het woord "petroleum" ingevoegd " voor 

• 
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zoo ver niet verbruikt". 
3. I n artikel 5, lid :i, regel 7, wordt het 

woord "Zinsnede" vervangen door het woord 
,,leden". 

's-Gravenhage, 9 November 1946. 
N.V. De Bataafsche Petroleum. 

Maatschappij 
(w.g.) onleesbaar. 

's-Gravenhage, 21 November 1946. 

S. H 2 G5 

De Minister van Oorlog, 
(get.) A. H . J. L. FrÉvEz. 
Voor eensluidend afschrift 

De Secretaris-Generaal 
van het Ministerie van Oorlog, 

RIETVELD. 

25 Juli 1947. WET tot het treffen van 
maatregelen in zake de vernieuwing van 
hypothecaire inschrijvingen ten hypo
theekkantore te Nijmegen. 

Bijl. Hand. Il 46/4 7, 3 44; 
Hand. II 4 6/ 4·1, bladz. 2034; 
Bijl. Hand. I 46/47, 344; 
Hand. I 46/47, bladz. 888. 

Wij WILHELMI NA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen heb

b en, dat het wenschelijk is gebleken , maat 
regelen te treffen inzake de vernieuwing van 
hypothecaire inschrijvingen, genomen ten 
kantore van bewaring van de hypot heken, 
het kadaster en de scheepsbewijzen te Nij
megen; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad v . St ate, enz. 
Art. 1. Met a fwijking van de bepaling 

van artikel 1236 van het Burgerlijk W et
boek zijn a lle vóór of op 20 September 1944 
ten kantore van bewaring van de hypothe
ken, het kadaster en de scheepsbewijzen t e 
Nijmegen genomen hypothecaire inschrij
vingen op onroerende zaken onderworpen 
aan vernieuwing binnen een tijdvak van één 
jaar, aanvangende op een door Onzen Mi
njster van Financiën vast te stellen tijdstip. 

2. 1. De aanvraag tot vernieuwing ge
schiedt door cf namens den schuldeischer of 
door of namens dengene die ten genoegen 
van den hypotheekbewaarder aantoont, dat 
hij belanghebbende is . Zij geschiedt door tus
schenkomst van een notaris. 

2. Te dien einde worden ten kantore van 
bewaring te Nijmegen overgelegd twee door 
hem d ie de aanvraag doet, onderteekende 
borderellen bevattende: 

1°. vermelding van den schuldeischer en 
den schuldenaar op het tijdstip van opma
king van de borderellen; indien de schuld
eischer een andere is dan clie ten tijde van 
de oorspronkelijke inschrijving, , behoort te
vens , ten genoegen van den hypotheekbe
waarder, opgave te worden gedaan van de 
wijze waarop of van de titels uit welke de 
tegenwoordige schuldeischer zijn recht heeft 
verkregen; 

2°. opgave der woonplaats, door den 
schuldeischer gekozen binnen den kring van 
voormeld kantoor; wijkt deze woonplaats 
af van d-e in het borderel der oorspronkelijke 
inschrijving gekozene, dan behoort ook van 
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die woonplaats melrling te:worden gemaakt; 
3°. de dagteekening en den aard van 

den rechtstitel n;et opgave van den amb
tenaar door of ten overstaan van wien de 
akte is verleden of van den rechter in het 
geval van artikel 1217 van het Burgerlijk 
Wetboek; . 

4 0 _ het beloop der inschuld of de begroo
ting der voorwaardelijke of onbepaalde 
rechten, welke verzekerd moeten worden en 
den tijd waarop de schuld opeischbaar is; 
een en ander zoowel naar de gegevens van 
het borderel der oorspronkelijke inschrijving 
als naar den toestand op het tijdstip van 
overlegging der onderwerpelijke borderel
len· 

5~. een verwijzing m~ar het borderel der 
oorspronkelijke inschrijving, zulks door ver
melding van de dagteekening waarop en het 
deel en nummer waarin de inschrijving heeft 
plaats gehad; indien en voorzoover in dat 
borderel vermeld zijn de bedingen, bedoeld 
in de .!.rtikelen 1223, tweede lid, 1230, eerste 
lid, en 1254, tweede lid, van het Bui;gerlijk 
Wetboek, moet daarvan ïn de onderwerpe
lijke borderellen door verwijzing naar die 
wetsbepalingen melding worden gemaakt; 

6°. het verlangen van den schuldeischer 
tot geheele of gedeeltelijke vernieuwing van 
de inschrijving, wet aanduiding van den aard 
en de ligging der goederen waarop de hy
potheek is gevestigd overeenkomstig de ka
dastrale indeeling dier goederen op het tijd
stip waarop de borderellen worden overge
legd, onverminderd het bepaalde bij het 
tweede lid van artikel 12r9 van het Bur
gerlijk Wetboek. 

3. Nevens de twee hiervoor bedoelde bor
derellen moet een afschrift daarvan worden 
overgelegd, gesteld op een door Onzen Mi
nifter van Financiën vast te stellen formu
lier en ook overigens voldoende aan de door 
dezen te stellen vormvereischten. Indien 
daarbij wordt bepaald dat het afschrift moet 
worden voorzien van een verklaring van 
eensluidendheid, is de hypotheekbewaarder 
niet gehouden de juistheid van die verkla
ring te onderzoeken en is de Staat niet aan
sprakelijk voor uit een eventueele onjuist
heid voortvloeiende schade. 

4. Indien de borderellen andere kada
strale perceelen of perceelsgedeelten bevat
ten dan volgens de registers van den hypo
theekbewaarder met de inschrijving waarvan 
de vernieuwing wordt verzocht, bezwaard 
zouden zijn, teekent hij dit naast de ver
nieuwde inschrijving en op de borderellen 
aan. 

5. Voorts wordt gehandeld gelijk in ar
tikel 1232 van het Burgerlijk Wetboek is 
bepaald. 

6. Op de vernieuwde inschrijvingen zijn 
alle bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 
omtrent de inschrijvingen van toepassing, 
voor 2ooveel daarvan bij dit besluit niet uit
drukkelijk wordt afgeweken. 

3. r. De in artikel 2, derde lid, bedoelde 
formulieren worden, nadat de borderellen 
op de gewone wijze in het dagregister zijn 
geboekt, samengevoegd tot een register, dat 
2al worden bewerkt en bijgehouden over
eenkomstig de door Onzen Minister van 
Financiën te geven voorschriften. 
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2. De boeking van de borderellen op het 
dagregister gevolgd door de in het vorige 
lid bedoelde samenvoeging geldt a ls inschrij
ving in den zin van de artikelen 1224 en vol
gende van het Burgulijk Wetboek. 

4. r. De vernieuwing, binnen den bij 
artikel 1 gestelden termijn aangevraagd, 
verzekert aan de belanghebbenden denzelf
den rang en dezelfde rechten, die zij door 
de oorspronkelijke inschrijving verkregen 
haddeu. 

2. Is de inschrijving binnen dien termijn 
niet vernieuwd, zoo houdt zij op van kracht 
te zijn, kan zij niet meer worden vernieuwd 
en wordt zij door den hypotheekbewaarder 
op het door hem af te geven afschrift of 
getuigschrift, bedoeld in artikel 1265 van 
het Burgerlijk Wetboek, niet vermeld. 

3. Door of namens den schuldeischer of 
door of namens dengene, die ten genoegen 
van den hypotheekbewaarder aantoont, dat 
hij belanghebbende is, kan de binnen ge
noemden termijn niet vernieuwde inschrij
ving opnieuw worden bewerkstelligd over
eenkomstig de bepalingen van het Burger
lijk Wetboek, doch in dat geval worden de 
kracht en de rang bepaald naar de dagtee
kening der nieuwe inschrijving en is artikel 
7 niet van toepassing. 

5. 1. Toeziende voogden en toeziende 
curators zijn op straffe van vergoeding van 
kosten, schaden en interessen, verplicht toe 
te zien, dat de hypothecaire inschrijvingen, 
tot zekerheid van het beheer van voogden 
of curatoren genomen, binnen den bij artikel 
1 gestelden termijn worden vernieuwd. 

2. De getrouwde vrouw, die bij huwe
lijksche voorwaarden hypotheek heeft be
dongen, kan, zonder bijstand van haar man 
of machtiging van den rechter , de hypothe
caire inschrijving doen vernieuwen. 

6. 1. De overschrijvingen van processen
verbaal van beslag op onroerende goederen, 
die vóór of op 20 September 1944 hebben 
plaats gehad, kunnen binnen den bij artikel 
1 gestelden termijn worden vernieuwd op 
het oorspronkelijk proces-verbaal van inbe
slagneming, dat te dien einde door den be
slaglegger of zijn procureur aan den hypo
theekbewaarder zal worden aangeboden. De 
vernieuwde overschrijving, mits tijdig aan
gevraagd, treedt geheel in de plaats van de 
oorspronkelijke overschrijving en heeft; kracht 
van het tijdstip af, waarop deze laatste over
schrijving heeft plaats gehad. 

2. Alle overschrijvingen, in het eerste 
lid bedoeld, waarvan op het tijdstip van het 
verstrijken van den daar bedoelden termijn 
de vernieuwing niet is aangevraagd, verval
len van rechtswege en verliezen alsdan haar 
kracht. 

7. r. De verrichtingen van den hypo
theekbewaarder, betrekking hebbende op de 
voorbereiding of de totstandkoming van een 
vernieuwing, geschieden kosteloos. 

2. De ingevolge het vorig lid door den 
hypotheekbewaarder afgegeven stukken, als
mede de in artikel 2, tweede lid, bedoelde 
borderellen, zijn vrij van zegelrecht. 

3 . De notarissen zijn verplicht op ver
zoek van belanghebbenden hun tusschen
komst voor de aanvrage tot vernieuwing te 
verleenen en daartoe verder het noodige te 
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verrichten. Zij zijn bevoegd voor hun dien
sten een bedrag in rekening te brengen van 
f 2.50 voor een hypothecaire vordering van 
f 2000 of minder, f 5 voor een vordering van 
meer dan f 2000, doch niet meer dan f 5000, 
en f 7.50 voor een vordering van meer f 5000, 
behoudens vergoeding van hetgeen door hen 
voor belanghebbenden mocht zijn voorge
schoten. 

8. Deze wet treedt in werking met in
gang van de maand, volgende op die waarin 
zij is afgekondigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 25sten 

Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 26 Aug. 1947.) 

S. H 266 

25Juli 1947. WET, tot het verlenen van de 
garantie van Nederland voor een door de 
Bank voor Nederlandsch-Indië, N.V. t e 
Paramaribo bij de Canadese Regering 
gesloten . crediet van S 15,000,000. 

Bijl. Hand. II 46/47, sos; 
Hand. II 46/47, bladz. 1960; 
Bijl. Hand. I 46/47, 505; 
Hand. I 46/47, bladz. 888. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is dat Nederland garant zal 
zijn voor een door de Bank voor Neder
landsch-lndië, N.V. te Paramaribo bij de 
Canadese Regering gesloten crediet groot 
$ 15,000,000; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. Onze Minister van Financiën 

wordt gemachtigd d e garantie van het Rijk 
te verlenen voor de nakoming van de ver
plichtingen van de Bank voor Nederlandsch
lndië, N.V. te Paramaribo, voortvloeiend uit 
een door haar onder dagtekening van 9 Octo
ber 1945 bij de Canadese Regering gesloten 1 
cre<liet van -; 15,000,000. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van de dag volgende op die van hare afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gege·ven ten Paleize Het Loo, de 25ste 

Juli 1947. WILHELMINA. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., J. A. JONKMAN. 

De Min. v. Financiën, P. L rEFTINCK. 

S. H 267 
No. H 267 

( Uitgeg. I Augustus 1947.) 

25 Juli 1947. WET, houdende WJJztgm g 
van de begroting van het Staatsbedrijf 
der Algemene Landsdrukkerij voor het 
dienstjaar 1947. 

Bijl. Hand. II 46/47, 502; 
Hand. II 46/47, bladz. 1960; 
Bij/. Hand. I 46/47, 502; 
Hand. I 46/47, bladz. 888. 
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S. H -268 
25 Juli 1947. WET, houdende wijziging van 

de begroting van het Staatsbedrijf der 
Algemene Landsdrukkerij voor het 
d ienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. II 46/47, 501; 
Hand. II 46/47, bladz. 1960; 
Bij/. Hand. I 46/47, 501; 
Hand. I 46/47, bladz. 888. 

S. H 269 
25 Juli 1947. WET, houdende naturalisatie 

van Johan Joseph Hubert Esser en 19 
anderen 

Bi)/. Hand. II 46/47, 497; 
Hand. II 46/47, bladz. 1960; 
Bijl. Hand. I 46/47, 497; 
Hand. I 46/47, bladz. 888. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Johan Joseph Hubert Esser en 19 anderen, 
die aan Ons daartoe een verzoek hebben 
gedaan, met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemden voor zoveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
No. 268) op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 15 December 1938 (Staatsblad No . 
204); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan:. 
1°. Johan Joseph Hubert Esser, geboren te 

Bocholtz (Limburg) 20 December 1908, mijn
werker, wonende te Heerlen, provincie Lim
burg; 

2°. Alfred Alois Fetter, geboren te Oppeln 
(Duitschland) 16 November 1910, vertegen
woordiger, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

3°. Susanna Maria Johanna Hemme, 
geboren te Avereest (Overijssel) 14 Augustus 
1897, dienstbode, wonende te Hengelo, pro
vincie Overijssel; 

4°. Johann Kusmic, geboren te Wering
hausen, Sch • nholthausen (Duitschland) 16 
December 1900, mijnwerker-houwer, wonen
de te Geleen, provincie Limburg; 

5°. Johann Bapt. Laimböck, geboren te 
Stum (Oostenrijk) 26 Januari 1897, fabrikant, 
wonende te Heemstede, provincie Noord
holland; 

6°. Antonie Maria Marta Menzel, geboren 
te Fahrn, Hamborn (Duitsland) 18 Mei I9II, 
onderwijzeres, wonende te Schalkwijk, pro
vincie Utrecht; 

7°. Max Paul Richard Schmidt, geboren 
te Nieuwer-Amstel (Noordholland) 11 Febru
ari 1894, winkelbediende, wonende te ' s-Gra
venhage, provincie Zuidholland; 

8°. Geerd Smidt, geboren te Ditzumer
verlaat (Duitsland) 26 Januari 1906, uitvoer
der, wonende te Waddinxveen, provincie 
Zuidholland; 

90. Wilhelmine Gertrud Maria Spittmann, 
geboren te Niederbondsfeld, Hattingen-Land 
in Winz (Duitsland) 16 September 1894, 
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kloosterzuster, wonende te H oogland, pro
vincie Utrecht; 

100 Alfred H einz Vetter, geboren te Leib
zig (Duitsland) 23 Februari I9II, chemigraaf, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
hol/and; 

n °. Juliana Wegener, geboren te A hden 
(Duitsland) 31 J uli 1896, huishoudster, wo
nende te Z eist, provincie Utrecht. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef e n 
onder 3°., der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
No. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. Georg Friedrich Bodmann, geboren te 
's-Gravenhage (Zuidholland) I 6 Februari 1909, 
verhuizer, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

2°. Gerrit Jan Büter, geboren te Tubbergen 
(Overijssel) 14 Juni 1915, landbouwer, wonen
de te Manderveen, gemeente Tubbergen, pro
vincie Overijssel; 

3°. Hubert Gertruda Engelbert B enedikt 
Depenheuer, geboren te Rotterdam (Zuidhol
Iand) I Juni 1900, bedrijfschef, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland; . 

4°. Ferdinand Oskar Leon L othar Jochen 
Jürgen Derschow, geboren te Dresden (Duits
land) 4 December 1923 , handelsbediende, 
wonende te Haarlem, provincie N oordholland; 

5°. Klaas Hinderks Eujen, geboren te 
Hamswehrum (Duitsland) 10 December 1880, 
zonder beroep, wonende te Amsterdan, pro
vincie Noordhol/and; 

6°. Hendrik Hutten, geboren te Tubbergen 
(Overijssel) 3 Maart 1895, textielarbeider, 
wonende te Almelo, provincie Overijssel; 

7°. Michaël K ohnen, geboren te Schinveld 
(Limburg) 24 Oct ober 1897, loonslager en 
landbouwer, wonende te Schinveld, provincie 
Limburg; 

8°. Peter Joseph Probst, geboren te Tege
len (Limburg) 30 Juni 1895, sigarenwinkelier 
en boekhouder, wonende te Tegelen, provin
cie Limburg; 

9°. Sandor Schwarzkächel, geboren te B oe
dapest (Hongarije) 21 September 1914, film
operateur bij de legerfilmdienst, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Z uidholland. 

3. Deze wet treedt in werkin g m~t ingang 
van de dag na die van haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, de 25ste 

Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De Min v. Justitie, J. H . VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 8 Augustus 1947.) 

S. ll 270 
25 Juli r947. BESLUIT, houdende wijzi

ging van artikel 2 van het Koninklijk 
besluit van 12 Juni 1945 (Staatsblad N°. 
F 91) bet~effende instelling van Bijzon• 
dere Gerechtshoven en een Bijzondere 
Raad van Cassatie. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht v an Onze Minister van 
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Justitie van 23 Juli I947, Kabinet Bureau 
A, No. 6000 G x; 

Gelet op artikel II van het Besluit op de 
Bijzondere Gerechtshoven; 

Hebben goedgevonden en verst aan: 
te bepalen als volgt : 
Art. I. Artikel 2 van Ons besluit van 

12 Juni 1945 (Staatsblad N°. F 91), wordt 
gele:i;en als volgt : 

,.Het Bijzonder Gerechtshof te 's-Her
togenbosch is verdeeld in drie kamers, dat 
te Arnhem in drie, dat te 's-Gravenhage in 
acht, dat te Amsterdam in tien en dat te 
Leeuwarden in drie." 

Art. II. Dit besluit treedt in werking op 
3I Juli 1947. 

Onze Minist er van Justitie is belas t met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, de zsste Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De M in. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEV EEN. 

(Uitgeg. 29 Juli 1947.) 

S. ll 271 
9 Juli 1947. BESLUIT, houdende reorga

nisatie van het Provinciaal Ziekènhuis 
Duinenbosch te Bakkum, gemeente 
Castricum. 

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

Sociale Zaken van 1 Juli 1947, No. I 764 Ag. 
C/Port. xo, afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de wet van 27 April x 884 ( Staats
blad No. 90), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 12 December 1929(Staatsblad No. 528): 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te b epalen: 
Art. 1. Aan het Bestuur van de Provincie 

Noordholland wordt vergunning verleend 
om met ingang van I Augustus 1947 van het 
te Bakkum in de gemeente Castricum gelegen 
Provinciaal Ziekenhuis Duinenbosch de pa
viljoenen Mannen III en Vrouwen III in te 
richten tot een gesticht voor krankzinnigen. 

Zowel voor dit gesticht als voor de inrich
ting, bedoeld in artikel 2 zullen gelden de 
voorheen overgelegde tekeningen en de daar
b ij gegeven beschrijving. 

2. De paviljoenen Mannen I , Mannen II , 
Vrouwen I, Vrouwen II, het nieuwe. pavil-

1 joen en de dependance in het Administratie
gebouw worden o nder de voorwaarde n, ver
meld in artikel II, aangewezen als een inrich
ting, welke niet als gesticht wordt beschouwd, 
ook wanneer daarin meer dan twee krank
zinnigen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor, die voorwaarden, 
w~n~eer d it nodig blijkt, aan te vulle11 of te 
WIJZlgen 

3. Onze Minister van Sociale Zaken be
paalt voor elk gebouw, dienende t ot huis
vesting van verpleegden, het maximum van 
het aant a l verpleegden, dat daarin mag wor
den opgenomen. 

6. I n het gesticht voor krankzinnigen 
mogen niet meer dan 151 krankzinnigen, 74 
mannen en 77 vrouwen, worden verpleegd. 

5. In de inrichting, bedoeld in artikel 2 
mogen niet meer dan 872 personen, 374 man-
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nen en 498 vrouwen, worden verpleegd. 
6. Zonder toestemming van Onze Minis

ter van Sociale Zaken mogen op het terrein 
van het Provinciaal Ziekenhuis geen opstal
len, tenzij overeenkomstig de tekeningen en 
beschrijving, bedoeld in artikel 1, worden 
opgericht en mag niet aan derden de beschik
king over enig deel van dit terrein worden 
gegeven. 

7. Zonder toestemming van Onze Minis
ter van Sociale Zaken mag in de gebouwen 
van het Provinciaal Ziekenhuis, de riolering 
en verdere inrichtingen op het terrein, zomede 
in de omheining van de tuinen, geen verande
ring worden aangebracht, welke ten gevolge 
zou hebben, dat zij niet meer geheel overeen
stemden met de tekeningen en beschrijving, 
bedoeld in artikel 1. 

8. In elk uoor meer dan een verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op een duidelijk 
zichtbare plaats aangegeven het aantal per
sonen, waarvoor het vertrek is bestemd. 

9. De geneeskundige behandeling der 
verpleegden wordt opgedragen aan tenminste 
vijf geneeskundigen, die gevestigd moeten 
zijn in woningen op het terrein van het Pro
vinciaal Ziekenhuis en daarbuiten geen ge
neeskundige practijk mogen uitoefenen. 

10. Van elke opneming, ontslag of over
lijden van een verpleegde wordt binnen twee 
weken een schriftelijke kennisgeving gezon
den aan de inspecteur, die door Onze Minister 
van Socia.le Zaken is belast met het t oezicht 
op het Provinciaal Ziekenhuis. 

11. De voorwaarden, bedoeld in artikel 
2, luiden als volgt: 

1. Tot de inrichting wordt te allen tijde 
vrije toegang verleend aan de inspecteur, 
belast met het toezicht op de inrichting. 

2. Het b estuur, de geneeskundigen, ver
bonden aan de inrichting, benevens het ove
rige, aldaar werkzame personeel geven aan de 
inspecteur de door hem verlangde inlich
tingen. 

3. De geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting, maken regelmatig ten aanzien 
van de verpleegden , aan hun behandeling 
toevertrouwd, nauwkeurige aantekeningen, 
welke een duidelijk beeld geven van de voor
geschiedenis, zomede van de toestand der 
verpleegden in lichamelijk, geestelijk en 
maatschappelijk opzicht, van de wijzigingen, 
welke deze toestand ondergaat, van bijzon
dere voorvallen en van hetgeen in het belang 
der v erpleegden wordt gedaan: uit deze aan
tekeningen moet voorts nu en dan blijken of 
voortzetting van de verpleging in de inrich
ting nog noodzakelijk of wenselijk is. Zij wor
den na het ontslag of het overlijden van de 
verpleegde zorgvuldig bewaard gedurende 
vijf en twintig jaren. Van deze aantekeningen 
wordt aan de inspecteur op zijn verlangen 
inzage gegeven. 

4. De verpleegden worden niet belem
merd zich schriftelijk te wenden tot de hoof
den der Departementen van Algemeen Be
stuur, tot de inspecteur en tot de officier 
van justitie. 

5. Een verpleegde wordt ontslagen: 
a. op eigen verzoek of op dat van een der 

ouders of van de voogd, ingeval de verpleegde 
staat onder ouderlijke macht of voogdij; 

b. op schriftelijke verklaring van de 
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eerste geneeskundige, dat zijn verpleging in • 
de inrichting niet langer noodzakelijk of 
wenselijk is; 

c. op verlangen van de inspecteur. 
6. In acht worden genomen de nadere 

voorschriften, welke door Onze Minister van 
Sociale Zaken ten aanzien van het bepaalde 
in dit artikel mochten worden gegeven. 

12. Aan de inspecteur wordt te allen tijde 
vrije toegang verleend tot de dienstgebouwen 
van het Provinciaal Ziekenhuis. 

13. Het bestuur draagt zorg dat een af
schrift van dit besluit en van d e beschik
kingen, bedoeld in de a r tikelen 3, 6, 7 en 11, 
zomede een copie van de tekeningen en be
schrijving, bedoeld in artikel 1, aanwezig zijn 
in het P rovinciaal Ziekenhuis en aan de in
specteur, zomede aan de officier van justitie, 
te allen tijde op verlangen ter inzage worden 
voorgelegd. 

14. Met ingang van I Augustus 1947 
wordt ingetrokken Ons besluit van 22 Maart 
1904 (Staatsblad No. 65), zoals dat sindsdien 
is gewijzigd. 

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

H et Loo, de 9de Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. u. Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 1 Augustus 1947). 

S, H 2 7 3 

21 Juli 1947. BESLUIT t ot wijziging en 
aanvulling van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 
(Staatsblad 1933, N°. 783). 

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

Binnenlandse Zaken, dd. 7 Juni 1917, n° . 
11401/R, Afdeling Ambtenarenzaken, Bu
reau II, daartoe gemachtigd door de Raad 
van Ministers; 

Gelet op artikel 65 van de Grondwet, op 
artikel 125, 1ste lid der Ambtenarenwet 1929 
en op het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1924, laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 12 April 19.,7 (Staatsblad 
no. H 116); 

Overwegende, dat het wenselijk is voren
genoemd bezoldiringsbesluit opnieuw te wij
zigen en aan te vullen ; 

De Raad van State itehoord (advies van 
I Juli 1947, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van ro J uli 1947, no. 
I 1.637/ R, Afdeling Ambtenarenzaken, Bu
reau II: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In vorengenoemd Bezoldigings

besluit de navolgende wijzigingen en aanvul
lingen aan te brengen: 

I. Gerekend van I Januari 1944 : 
In bijlage A I : 
In de schalen ro en 5: , afdeling L and

bouw en Visserij, vervalt onder het on
derdeel: Voorlichtingsdienst ten behoeue uan 
de Landbouw het ambt van: 

Schrijver 2e klasse bij het Rijksinstituut 
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• voor pluimveeteelt te Beekbergen, respec
tievelijk dat van: schrijver Ie klasse bij het 
Rijks instituut voor p luimveeteelt te Beek
bergen. In de schalen 92 en 142, afdeling 
Landbouw en Visse rij, vervalt het on 
derdeel: Voorlichtingsdienst ten behoeve van 
de Landbouw met hetgeen daaronder is ver
meld. 

In de schalen 1, 10, 51, 61, 90, 92,. 142 ~!1 
212 afdeling Landbouw e n V1ssen1, 
wo!dt na het onderdeel Rijkslandbouwproef
stations en hetgeen daaronder is vermeld, 
opgenomen het onderdeel: Rijksinstituut voor 
pluimveeteelt, met vermelding daaronder van 
de navolgende ambten: 
(sch. 1) Machineschrijver. 
(sch . 10) Schrijver ze klasse. 
(sch. 51) Schrijver Ie klasse. 
(sch. 61) Analist. 
(sch . 90) Adjunct-commies. 
(sch . 92) Analist Ie klasse. 

Bedrijfsleider. 
(sch. 142) Commies. 
(sch. 212) Wetenschappelijk ambtenaar. 

In schaal 48, afdeling Landbouw en 
Vis se rij, wordt als laatste inschrijvingop
genomen: 

Rijksinstituut voor Pluimveeteelt. 
Amanuensis. 
In bijlage B I : 
In groep 1, afdeling Landbouw ~n Yis

s er ij, vervalt het onderdeel: Voorlichtings
dienst ten behoeve van de Landbouw met het
geen daaronder is vermeld en wordt in p laats 
daarvan opgenomen: 

R ijksinstituut voor pluimveeteelt. 
Tuinarbeider. 

ln groep3,afdeling Landb ou w e_n Vis
se rij, wordt . na het onderdeel: R11ksland
bouwproefstat1ons opgenomen: 

Rijksinstituut voor pluimveeteelt. 
Laborat oriumbediende. 

II. Gerekend van I Juni 1944: 
In bijlage A I : 
In schaal I 42, afdeling Justitie, vervalt 

onder het onderdeel Gevangeniswezen en 
Psychopathenzorg het ambt van C'om!11ies
boekhouder bij de Rijkswerkinrichtmgen 
Veenhuizen. 

In schaal 175, afdeling Justitie, wordt 
onder het onderdeel Gevangeniswezen als laat
ste inschrijving opgenomen het ambt van: 
H oofd van de comptabele- en bedrijfsad• 
ministratie bij de Rijkswerkinrichtingen te 
Veenhuizen. 

111. Gerekend van 14 Juni 1945: 
In bijlage A I: 
In de schalen 215 en 233, afdeling Wa

t erstaat, vervalt het onderdeel Luchtvaart
dienst met de daaronder vermelde ambten 
respectievelijk van Inspecteur en Hoofd
inspecteur. 

In schaal 235 wordt onder de afdeling 
W aterstaat als eerste inschrijving opge-
nomen: 

Luchtvaartdienst. 
Inspecteur. 

In schaal 246 wordt onmiddellijk na de 
vermelding van de schaal opgenomen: 

Waterstaat. 
Luchtvaartdienst. 

Hoofdinspecteur. 
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In schaal 250, afdeling Waterstaat, 
wordt na het onderdeel Rijkswaterstaat en 
hetgeen daaronder is vermeld opgenomen: 

Luchtvaartdienst. 
Directeur-Generaal. 

IV. Gerekend van 20 October 1945: 
In bijlage A II: 
Onder het hoofd f 12,000 vas t, afdeling 

Departementen van A l gemeen Be
stuur, vervalt het ambt van Directeur van 
de Handelsaccoorden, plaatsvervanger v~!l 
de Directeur-Generaal van Handel en NtJ• 
verheid en wordt 

10. na de vermelding van het ambt van: 
Directeur-Generaal der Belastingen, opge
nomen: 
Directeur-Generaal van de Buitenlandse 
Economische Betrekkingen. 

zo. na de vermelding van het ambt van: 
Directeur-Generaal van de Landbouw, op
genomen: 
Directeur-Generaal van de P rijzen. 

V. Gerekend van I Januari 1946: 
a. In bijlage A I: 
In schaal 90, afdeling Opvoeding, We

tenschap en Cultuurbeschermi n g, 
vervalt het onderdeel Rijksconservatorium 
voor Muziek met het ambt van Ambtenaar 
van administratie. 

In schaal 137 wordt onder de afdeling 
O pvoeding Wetenschap enCultuur
b eschermi~g als laatste inschrijving op
genomen: 

Rijksconservatorium voor Muziek. 
Ambtenaa r van administratie. 

b. In bijlage A I : 
In schaal 142 vervalt de afdeling Al ge

mene Zaken met hetgeen daaronder is 
vermeld. 

In schaal 142, afdeling Bi nnenlandse 
Zaken wordt na het-onderdeel Krankzin
nigenw•~en en hetgeen daaronder is vermeld 
opgenomen: 

Hoge Raad van A del. 
Secretaris. 

In de schalen 1, 10 en 51, afdeling Bin
nenlands e Zaken, wordt na het onder
dP.el Armwezen en hetgeen daaronder i s ver
meld opgenomen het onderdeel Hoge Raad 
van Adel, met vermelding daaronder van 
de navolgende ambten: 
(sch . 1) Machineschrijver. 
(sch. 10) Schrijver ze klasse. 
(sch. 51) Schrijver Ie klasse. 

c. In bijlage A I : 
In schaal 90, afdeling Waterstaat, ver

valt het onderdeel Zuiderzeeraad met het 
ambt van Bureelambtenaar. 

In schaal 137 wordt na de afdeling De
fensie, en hetgeen daaronder is vermeld, 
opgenomen: 

Waters taat. 
Zuiderzeeraad. 

Administratief ambtena.>r. 
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d. In bijlage A I: 
In schaal 59 vervalt de afdeling Binnen

landse Zaken met hetgeen daaronder is 
vermeld. 

In scha;il 86, afdeling Binnenlandse 
Zaken, onderdeel N ederlandse Staatscourant, 
wordt in de plaats van: Chef bij de afdeling 
Verkoop, gelezen: Eerste ambtenaar bij de 
a,deling Verkoop. 

In schaal II9, afdeling Binnenlandse 
Zaken, wordt als eerste inschrijving opge
nomen: 

Nederlandse Staatscourant. 
Chef bij de afdeling Verkoop. 

e. In bijlage B I: 
In groep 5 wordt onder de afdeling Land

bouw en Visserij als eerste inschrijving 
opgenomen: 
Middelbare Koloniale Landbouwschool te 

Deuenter. 
Bediende Ie klasse. 

f. In bijlage A I: 
In schaal 1421 afdeling Landbouw en 

Visserij, wordt onder de onderdelen Rijks
landbouwproefstations en Plantenziektenkun
dige dienst in plaats van: 
Hoofdambtenaar van administratie, gelezen: 
Ambtenaar van administratie Ie klasse. 

In schaal 162 wordt na de afdeling Wa
terstaat en hetgeen daaronder is vermeld, 
opgenomen: 

Landbouw en Visserij. 
Rzïkslandbouwproefstations. 

Hoofdambtenaar van administratie. 
Plantenziektenkundige dienst. 

Hoofdambtenaar van administratie. 
g. In bijlage A I: 
In schaal 361 afdeling Sociale Zaken, 

wordt als eerste inschrijving opgenomen: 
Stoomwezen. 

Amanuensis. 
h. In bijlage A I: 
In de schalen ISS en 186, afdeling Wa

terstaat, wordt als laatste inschrijving op-
genomen het onderdeel: · 

Beurachtingscommissariaten. 
met vermelding daaronder van de navol

gende ambten: 
(sch. 155) Bevrachtingscommissaris 2e klasse. 
(sch. 186) Bevrachtingscommissaris Ie klasse. 

i. In bijlage A I: 
In schaal 132 vervalt de afdeling Finan

c i ë n met hetgeen daaronder is vermeld. 
In schaal 142, afdeling Financiën, ver

valt onder het onderdeel Rijksmunt het ambt 
van: 
Mechanicus bij de Stempel- en Medaille
fabricage. 

In de schalen I 52 en I 53, afdeling Fin an
c i ë n, wordt als eerste inschrijving opgeno
men het onderdeel: Rijksmunt, met vermel
ding daaronder van de navolgende ambten: 
(sch. 152) Hoofdboekhouder. 
(sch. 153) Chef van de Stempel- en Me

daillefabricage. 
Werktuigkundige bij de Munt
fabricage. 
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In schaal 224, afdeling Financiën, wordt 
onder het onderdeel Rijksmunt in plaats van: 
Scheikundige, chef van de afdeling controle, 
gelezen: Chef van de afdeling controle. 

j. In bijlage A I: 
In schaal 25.:,, afdeling Binnen 1 and se 

Zaken, onderdeel Inspectie Volksgezondheid 
(Volkshuisuesting), wordt als eerste ambt 
opgenomen: 
Hoofdingenieur-directeur. 

In bijlage A II , 
Onder het hoofd f I 2, o o o vast, afdeling 

Departementen van Algemeen Be
stuur, wordt na de vermelding van het ambt 
van: 
Directeur-Generaal van de Prijzen, opge
nomen: 
Directeur-Generaal van de Rijksgebouwen
dienst. 
Directeur-Generaal van de Volkshuisvesting. 

k. In bijlage A I: 
In schaal 132 wordt terstond na de ver

melding der schaalbedragen opgenomen: 
JUS t i tie. 

Reclassering. 
Ambtenaar bij een reclasseringsraad. 

In bijlage A II: 
Onder het hoofd f 990 ten hoog

ste vervalt de afdeling Justitie met het
geen daaronder is vermeld. 

Onder het hoofd f 1080 ten hoogste 
wordt als eerste inschrijving opgenomen: 

Justitie. 
Reclassering. 

Secretaris van een reclasseringsraad der 3e 
klasse. 

Na het hoofd f 1485 ten hoogsteen 
hetgeen daaronder is vermeld wordt opge
nomen het hoofd f 1575 ten hoogste, 
met vermelding van de navolgende inschrij
ving: 

Justitie. 
• Reclassering. 

Secretaris van een reclasseringsraad der 2e 
klasse. 

Na het hoofd f 1980 ten hoogste en 
hetgeen daaronder is vermeld wordt opge
nomen het hoofd f 207 : ten hoogste, 
met vermelding daaronder van de navol
gende inschrijving: 

Justitie. 
Reclassering. 

Secretaris van een reclasseringsraad der Ie 
klasse. 

/. In bijlage A I: 
In schaal 33, afdeling Binnenlandse 

Zaken, vervalt onder het onderdeel Staats
bedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
het ambt van Bureelambtenaar 3e klasse **) 
met de daarbij behorende noot aan de voet 
van de bladzijde. 

In schaal 47, afdeling Binnenlandse 
Zaken, wordt onder het onderdeel: Staats
bedrijf der Poster(:en, Telegrafie en Telefonie 
als eerste inschrijving opgenomen het ambt 
van: Bureelambtenaar 3e klasse. 
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In schaal i21 wordt na de vermelding der 
schaalbedragen opgenomen: 

Binnenlandse Zaken. 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 

Telefonie. 
Hoofdbureelambtenaar 2e klasse. 

I n schaal 142, afdeling Binnenlandse 
Zaken, onderdeel Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie wordt in plaats van 
Hoofdbureelambtenaar, gelezen: Hoofdbu
reelambtenaar Ie klasse. 

m. !n bijlage A I: 
In schaal 5 I, afdeling Ko 1 on i ë n, wordt 

onder het onderdeel Geneeskundige raad in 
plaats van: Schrijver Ie klasse-huisbewaar
der, ge!ezen: Schrijver Ie klasse. 

n. In bijlage A II.: 
Onder het hoofd f I 3 5 o vast, afdeling 

Binnenlandse Zaken, vervaltonderhet 
onderdeel Staatsbedrijf der Posterijen, Tele
grafie en Telefonie het ambt van secretaris 
van de Radioraad. 

Onder het hoofd f 5400 ten hoogste 
afdeling Opvoeding, Wetenschap en 
C u 1 tuur bescherming, wordt a ls laatste 
inschrijving opgenomen: 

Radioraad. 
Secretaris. 

o. In bijlage A I: 
I n schaal 129, afdeling Landbouw en 

Vi sse rij, wordt na het onderdeel Voorlich
tingsdienst ten behoeve van de Landbouw en 
hetgeen daaronder is vermeld opgenomen: 

Uitvoering Paardenwet. 
Controle-ambtenaar. 

p. ~n bijlage A I: 
In schaal 36, afdeling Sociale Zaken 

wordt als laatste inschrijving opgenomen: 
Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening. 
Amanuensis . 

q. In bijlage A I: 
In schaal 93, afdeling Binnenland s e 

Z a k e n, wordt onder het onderdeel Alge
mene Landsdrukkerij als laatste inschrijving 
opgenomen het ambt van: Ie Voorman in 
de monotype-zetterij. 

r. In bijlage A I: 
I n schaal 233, afdeling Waterstaat, 

vervalt het onderdeel Rijkswaterstaat met 
hetgeen daaronder is vermeld. 

In schaal 243, afdeling Waterstaat, 
wordt onder het onderdeel Rijkswaterstaat 
als laatste inschrijving opgenomen het ambt 
van: 
Hoofd van de Meetkundige dienst te Delft. 

2. 1. Dit besluit treedt in werking op de 
tweede dag, volgende op die van de dag
tekening van het Staatsblad, waarin het zal 
worden geplaatst. 

2. Onze Ministers, hoofden van Depar
tementen van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zoveel hem betreft, belast met de uit
voering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van Stat e. 

's-Gravenhage, de 21ste Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De Minister-President, BEEL. 
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De Min. van Binnen!. Zaken, BEEL. 
De Min. v. Builen/. z., W. VAN BOETZELAER. 
De Min. v. Justitie, J. H . VAN MAARSEVEEN. 
De Min. v. 0., K. en W., Jos. J. GrELEN. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 
De Min. van Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 
De Min. van Marine, 

J. J . A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 
De Min. van W. en V., L. NEHER. 
De Min van V. en W., H. Vos. 
De Min. van Econ. Zaken, HuvsMANS. 
De Min. v. L., v. en v., s. L. MANSHOLT. 
De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 
De ~in. van 0. G., J. A. J ONKMAN. 

(Uitgeg. 4 Aug. 1947.) 

S. H 274 
25 Juli 1947. WET, houdende naturalisatie 

van Napoleon van den Brink en 16 
anderen. 

B ,;:. Hand. Il 46/47, 479; 
Hand. II 46/47, bladz. 1960; 
Bijl. Hand. I 46/47, 479; 
Hand. I 46/47, bladz. 888. 
Wij WILHELMINA, enz. doen t e weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Napoleon van áen Brink en 16 anderen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. Met afwijking van het derde en 

van het vierde lid, aanhef en onder 2°. en 3°., 
van artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad no. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938(Staatsblad 
no. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan : 

ro. Napoleon van den Brink, geboren te 
Amsterdam (Noordho/land) 27 December 
1913, musicus, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noord.hol/and; 

20. Johannes Martinus Broeke, geboren te 
Amsterdam (Noord.ho/land) 29 Januari 1912, 
electricien, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordho/land; 

3°. Johannes Wilhelmus van Delft, gebo
ren te Waalwijk (Noordbrabant) 18 April 1885, 
arbeider, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg; 

4°. Adrianus Marinus van Dijk, geboren 
te Amsterdam (Noordhol/and) 3 April 1910, 
timmerman, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordhol/and; 

5°. Arie Lambertus Favier, geboren te 
Rotterdam (Zuid.hol/and) 30 April 1915, ver
tegenwoordiger, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noord.hol/and; 

6°. Jacob Gons, geboren te Amsterdam 
(Noordhol/and) 6 September 1908, sjouwer
man, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordho/land; 

7°. Beert Christiaan Groothuis, geboren te 
Utrecht (Utrecht) 17 April 1915, bankbediende, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
hol/and; 

8°. Frederik Hendrik Gunther, geboren te 
Amsterdam (Noordhol/and) 29 Mei 1912, kan-
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toorbediende, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

90. Jacob Heshof, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) 2 September 1906, magazijn
bediende, wonende te Oldenzaal, provincie 
Overijssel; 

100. Arno/dus Wilhelmus van den Hof!, 
geboren te Amsterdam (Noordholland) 2 Au
gustus 1898, reiziger, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordho/land; 
· 110. Johan Kloostra, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) 29 Maart 1916, technisch teke
naar bij de Rijksgebouwendienst, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidho/land; 

120. Willem Cornelis Nieuwenhuis, gebo
ren te Amsterdam (Noordholland) 7 Juli 19u, 
timmerman, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

130. Franciscus Jacobus Oord, geboren te 
Zaandam (Noordho/land) 15 April 1914, los 
werkman, wonende te Zaandam, provincie 
Noordholland; 

14°. Arie van Poe/geest, geboren te Zaan
dam (Noordhol/and) 27 December 1913, los 
werkman, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordhol/and; 

15°. Henri Louis Hubert Schoen, geboren 
te Amsterdam (Noordholland) 9 Maart 1915, 
stoker, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland; 

16°. Jurjen Staal, geboren te Schiedam 
(Zuidholland) 24 Mei 1912, assistent bij de 
inwendige dienst der Rijksluchtvaartschool, 
wonende te Schiedam, provincie Zuidholland; 

17°. Adriaan Thomas, geboren te Rotter
dam (Zuidhol/and) 9 Maart 1912, assistent
accountant, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van de dag na die van haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, de 25ste 

Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 8 Augustus 1947.) 

S. H 275 
28 Juli 1947. BESLUIT, houdende nadere 

wijziging van het Koninklijk Besluit 
van 22 December 1922 (Staatsblad N°. 
684), tot vaststelling van een algemene 
maatregel van bestuur, als bedoeld in 
de artikelen 15, 40, tweede lid, 42a, 
tweede lid, 42b, derde lid, 43, 47, 66, 
102, 135, en 148 der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad N°. 240). 

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

Binnenlandse Zaken van 20 Juni 1947, n°. 
2887u, Afdeling Pensioenen en Wachtgel
den; 

Overwegende, dat het wenselijk is Ons 
besluit van 22 December 1922 (Staatsblad 
no. 684), tot vaststelling van een algemene 
maatregel van bestuur, als bedoeld in de 
artikelen 15, 40, tweede lid, 42a, tweede lid, 
42b, derde lid, 43, 47, 66, 102, 135 en 148 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons be.sluit van 8 
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December 1938 (Staatsblad n°. 357), en de 
bij eerstgenoemd besluit behorende bijlagen 
D, E, F I , F Il, G I en G II, in verband 
met de daling van de rentevoet , te wijzigen: 

De Raad van State gehoord (advies van 
8 Juli 1947, n•. 24); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 21 Juli 1947, n°. 44221, 

Afdeling Pensioenen en Wachtgelden; 
Hebben goedgevonden en verstaan te be

palen: 
Art. 1. In artikel 18 van Ons besluit van 

22 December 1922 (Staatsblad n°. 684), wordt 
tweemaal in plaats van "3½ procent" ge
lezen: 2] procent, terwijl in de bijlagen D, 
E, F I , F Il, G I en G II van dat besluit 
in plaats van "5• Ambtenarentafel" .,4• We
duwent:ifel" en "3¼ %" wordt gelezen res
pectievelijk "Sterftetafel gehele bevolking 
mannen 1930-1940", .,Sterftetafel gehele 
bevolking vrouwen 1930-1940" en "2f %". 

2. Voor de verzekeringen, welke vóór 
de dag van inwerkingtreding van dit besluit 
zijn gesloten, blijven artikel 18 en de bij
lagen D, E, F I , F Il, G I en G II van kracht, 
zoals dat artikel en deze bijlagen tot die 
datum luidden. 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van de tweede dag na die der dag
tekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Raad van State en aan de Algemene 
Rekenkamer. 

Het Loo, de 28ste Juli 1947. 
W ILHELMINA. 

De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 

( Uitgeg. 19 Aull'ustus 1947.) 

S. il 276 
28 Juli 1947. BESLUIT tot aanvulling van 

de programma's voor de examens, ver
meld in artikel 55, tweede lid, der Mid
delbaar-onderwijswet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
22 Mei 1947 n°. 7404 Il afdeling Voorberei
dend Hoger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenselijk is om, 
met intrekking van Ons besluit van 8 Juni 
1939 (Staatsblad n°. 367), gewijzigd bij Ons 
besluit van 10 Augustus 1~39 (Staatsblad 
n°. 375), de programma's voor de examens, 
vermeld in artikel 55, tweede lid, der mid
delbaar-onderwijswet, vastgesteld bij Ons be
sluit van 9 Maart 1938 (Staatsblad n•. 363), 
aan te vullen met betrekking tot de schrijf
wijze van de Nederlandse taal; 

Gelet op de wet van 14 Februari 1947 
(Staatsblad n•. H 52); 

De Raad van State gehoord (advies van 
24 Juni 1947 n°. 19); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 17 Juli 1947 N°. 11652 
afdeling Voorbereidend Hoger en Middelbaar 
Onderwijs; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 Mei 194 7 : 
1°. in te trekken Ons besluit van 8 Juni 

1939 (Staatsblad n°. 367), gewijzigd bij Ons 
besluit van 10 Augustus 1939 (Staatsblad n° 
375); 

2°. te bepalen: dat aan genoemde pro-
gramma's wordt toegevoegd: . 

Bij het schriftelijk werk volgt de candi
daat de officiële schrijfwijze van de Neder
landse taal. 

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

Het Loo, de 28ste Juli 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

,(Uitgeg. 22 Aug. 1947.) 

s. 1I 278 
30 Juli 1947. BESLUIT, tot aanwijzing 

overeenkomstig artikel 157 der hoger
onderwijswet van het R .K . gymnasium 
van Huize Katwijk te Zeist, uitgaande 
van de St. Willebrordusstichting te 
Amsterdam. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
7 Mei 1947, No. 7171 II, afdeling Voorbe
reidend Hoger en Middelbaar Onderwijs; 

Gele't op artikel 157 der hoger-onderwijs
wet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
8 Juli 1947, No. 23); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 26 Juli 1947, No. 12422, 
afdeling Voorbereidend Hoger en Middelbaar 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
t e rekenen van 1 September 1946 het R.K. 

gymnasium van Huize Katwijk te Zeist, 
uitgaande van de St. Willebrordusstichting 
te Amsterdam, aan te wijzen als bevoegd om, 
met inachtneming der desbetreffende wette
lijke voorschriften, aan zijn leerlingen, die 
het onderwijs tot aan het einde hebben bijge
woond, een getuigschrift van bekwaamheid 
tot universitaire studiën af te geven dat met 
het getuigschrift, in artikel 11 der hoger
onderwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

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

Soestdijk de 3oste Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. 0., K. en W ., Jos. J. GIELEN. 
(Uitgeg. 5 September 1947.) 
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S. H 279 

1 Augustus 1947. WET, tot wijziging van 
de wet van 13 Juni 1946 (Staatsblad No. 
G 149) houdende wijziging van de be
dragen van de schadeloosstelling en van 
het pensioen van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. 

Bijl. Hand. II 46/47, 485; 
Hand. II 46/47, bladz. 1840, 1959; 
Bijl. Hand. I 46/47, 485; 
Hand. I 46/47, bladz. 907-908. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is de wet van 13 Juni 1946 
(Staatsblad No. G 149), tot wijziging van de 
bedragen van de schadeloosstelling en van 
het pensioen van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, te wijzigen en 
tevens de pensioenen van reeds afgetreden 
leden der Kamer met die van aftredende 
leden in overeenstemming te brengen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 1 van de wet van 13 

Juni 1946 (Staatsblad No. G 149) wordt voor 
de bedragen "f 5000,-", .,f 5000,- " , 
.,f 150,-" en "f 3000,-" gelezen respectie
velijk: f 6000,-, f 6000,-, f 187,50 en 
f 3500,-. 

2. Pensioenen, welke vóór het tijdstip 
van de inwerkingtreding dezer wet zijn toe
gekend, worden ambtshalve herzien met in
gang van dat tijdstip met inachtneming van 
artikel I, onder 2, der wet van 13 Juni 1946 
(Staatsblad No. G 149), zooals dit ingevolge 
de wijziging bij artikel 1 luidt, echter met 
dien verstande, dat ten gevolge van deze her
ziening een pensioen met niet meer dan 
f 500,- wordt verhoogd. 

3. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van 1 J anuari 1947. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Het Loo, de xste 

Augustus 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Binnen[. Zaken, BEEL. 
(Uitgeg. 19 Augustus 1947.) 

S. H 280 

1 Augustus 1947. WET, houdende wijziging 
van de begroting van het Staatsmunt
bedrijf voor het dienstjaar 1946. 

B,ïl. Hand. II 46/47, 494: 
Hand. II 46/47, bladz. 2044; 
Bijl. Hand. I 46/47, 494; 
Hand. I 46/47, bladz. 913. 

S. R 281 

1 Augustus 1947. WET, houdende wijziging 
van de begroting van het Staatsmunt
bedrijf voor het dienstjaar 1947. 

Bijl. Hand. II 46/47, 498; 
Hand. II 46/47, bladz. 2044; 
Bijl. Hand. I 46/47, 498; 
Hand. I 46/47, bladz. 919. 
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8. H 283 
l Augustus 1947. WET, betreffende plaat-

sing van minder-valide arbeidskrachten. 
Bijl. Hand. II 46/47, 444; 
Hand. II 46/47, bladz. 1899-1910; 
Bijl. Hand. I 46/47, 444; 
Hand. I 46/47, bladz. 919-924. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is voorzieningen te treffen 
voor de plaatsing van minder-valide arbeids
krachten; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. r. Onder "minder-valide arbeids

krachten" verstaat deze wet personen, die 
ten gevolge van geestelijke of lichamelijke 
gebreken, kwalen of afwijkingen in aanmer
kelijke mate worden beperkt in de mogelijk
beid om door arbeid in hun levensonderhoud 
te voorzien. In elk geval worden onder min
der-valide arbeidskrachten mede verstaan 
gewezen militairen of andere personen, die 
een pensioen of een pensioenvervangende 
uitkering vanwege de overheid genieten ter
zake van geestelijke of lichamelijke gebreken, 
kwalen of afwijkingen, ten aanzien waarvan 
verband met de dienst als militair, dan wel 
met de verzetsstrijd, hetzij in hetzij buiten 
het Rijk in Europa is aangenomen. 

2. Voor de toepassing van deze wet wor
den onder een onderneming mede verstaan 
inrichtingen of takken van dienst onder be
heer van het Rijk, een provincie, een gemeen
te of een ander publiekrechtelijk lichaam, 
van rechtspersoonlijkheid bezittende vereni
gingen of van stichtingen voor zover niet bij 
algemene maatregel van bestuur uitgezon
derd. 

2. Een minder-valide arbeidskracht kan 
zich bij het Gewestelijk Arbeidsbureau, waar
onder zijn woonplaats ressorteert, als zoda
nig doen inschrijven. Van deze inschrijving 
wordt hem een bewijs gegeven. 

3. I. Iedere werkgever, in wiens onderne
ming meer dan twintig werknemers werkzaam 
zijn, is verplicht, om op een personeel van ten 
hoogste vijftig werknemers tenminste één 
minder-valide arbeidskracht en bij een per
soneel van grotere omvang op elk geheel aan
tal van vijftig werknemers tenminste één 
minder-valide arbeidskracht in dienst te 
hebben. Voor een werkgever, wiens personeel 
bij het inwerkingtreden van deze wet niet 
aldus is samengesteld, gaat de in de vorige 
volzin neergelegde verplichting, voor wat 
het ontbrekende aantal minder-valide ar
beidskrachten betreft, eerst in, naarmate hij 
overgaat tot aanstelling van nieuw personeel 
en zich onder de minder-valide arbeidskrach
ten, ingeschreven bij het Gewestelijk Ar
beidsbureau van de plaats, waar tewerkstel
ling zal geschieden, personen bevinden, die 
in staat geacht moeten worden, het in de 
onderneming te verrichten werk te doen. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur 
kan voor bepaalde groepen van onderne
mingen het aantal werknemers, waarop ten
minste één minder-valide arbeidskracht moet 
worden geteld, op een hoger getal dan vijftig 
worden vastgesteld. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur 
kan de in het eerste lid neergelegde verplich-

L. & S. x947 
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ting mede geldend . worden verklaard ten 
aanzien van groepen van ondernemingen, in 
welke twintig of minder werknemers werk
zaam zijn. 

4. H et in de vorige leden bepaalde vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
werkgevers, die huisarbeid doen verrichten 
in de zin der Huisarbeidswet 1933. 

4. Bij gebreke van overeenstemming 
omtrent de mogelijkheid van plaatsing van 
een minder-valide arbeidskracht, dan wel 
omtrent de vraag, of een persoon is aan te 
merken als minder-valide arbeidskracht, kan 
de betrokken persoon, de werkgever of de 
directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau 
zich wenden tot de door Onze Minister van 
Sociale Zaken bij dat bureau ingestelde com
missie van advies, die daaromtrent uitspraak 
doet. 

5. r. Van de in artikel 3 omschreven of 
krachtens die bepaling opgelegde verplich
ting kan de directeur van het daarbedoelde 
Gewestelijk Arbeidsbureau vrijstelling ver
lenen. 

2. Een vrijstelling kan voorwaardelijk of 
onvoorwaardelijk en voor bepaalde of voor 
onbepaalde tijd worden gegeven. 

3. Een beschikking, houdende vrijstel
ling, kan te allen tijde worden gewijzigd of 
ingetrokken. 

4. Van een verleende vrijstelling geeft de 
directeur van het Gewestelijk Arbeidsburaeu 
kennis aan de Directeur-Generaal van het 
Rijksarbeidsbureau met opgave van de re
denen, welke tot de vrijstelling aanleiding 
hebben gegeven , van de voorwaarden en van 
de tijdsduur. Gelijke opgave heeft plaats van 
weigering, wijziging of intrekking van een 
vrijstelling. 

5. Een vrijstelling wordt niet geweigerd, 
dan nadat de commissie, bedoeld in artikel 4, 
is gehoord. . 

6. Een minder-valide arbeidskracht heeft 
recht op het loon, dat volgens de in de onder
neming geldende loonregeling pleegt te wor
den betaald voor werkzaamheden als de 
verrichte, tenzij in verband met zijn presta
ties redelijkerwijs betaling van dit loon niet 
kan worden gevergd, in welk geval het loon 
op verzoek van een der beide partijen dan 
wel ambtshalve wordt vastgesteld door of 
vanwege het College van Rijksbemiddelaars. 

7. Iedere werkgever is verplicht te zorgen, 
dat in zijn onderneming de door minder-vali
de arbeidskrachten te bedienen werktuigen 
of toestellen zijn voorzien van zodanige 
inrichtingen en beveiligingen, als nodig zijn 
om de bediening daarvan mogelijk of gemak
kelijker te maken of om het gevaar, aan de 
bediening van die werktuigen of toestellen 
door minder-valide arbeidskrachten verbon
den, zo gering mogelijk te doen zijn. Aan het 
bepaalde in de vorige volzin wordt geacht 
niet te zijn voldaan, indien de aangebrachte 
inrichtingen en beveiligingen naar het oordeel 
van het bevoegde districtshoofd der Arbeids
inspectie of der Inspectie van de havenar
beid - of, indien het mijnondernemingen 
betreft, naar het oordeel van de Inspecteur
Generaal der Mijnen - niet aan het doel 
beantwoorden. 

8. r. Overtreding van het bepaalde bij 
of krachtens artikel 3, van een voorwaarde, 

22 
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verbonden aan een vrijstelling als bedoeld 
in artikel 5, tweede lid, van een ingevolge 
a rtikel 6 door of vanwege het College van 
R ij ksbemiddelaars genomen beslissing of van 
het bepaalde bij artikel 7, wordt gestraft met 
geldboete van ten hoogste f 1000,-. Als bij
komend e straf kan openbaarmaking van de 
rechterlijke uitspraak worden bevolen. 

2. De in het eerste lid st rafbaar gestelde 
feiten worden als overtredingen beschouwd. 

9. Indien een in deze wet strafbaar ge
steld feit wordt begaan door of vanwege een, 
rechtspersoon, wordt de strafvervolging inge
steld en de straf uitgesproken tegen hem, die 
tot het feit opdracht gaf of die de feitelijke 
leiding had bij het verboden handelen of 
het nalaten. 

10. Met het opsporen van de in deze wet 
strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de in 
artikel 141 van het Wetboek van Strafvorde
ring bedoelde ambtenaren , belast de door 
Onze Minister van Sociale Zaken aangewezen 
ambtenaren der Gewestelijke Arbeidsbu
reaux, der Arbeidsinspectie, en der Inspectie 
van de havenarbeid alsmede de door Onze 
Minister van Economische Zaken aangewezen 
ambtenaren van het Staatstoezicht op de 
mijnen. 

ll. r. De in het vorige artikel bedoelde 
ambtenaren hebben te allen tijde toegang tot 
a lle plaatsen, voor zover zij het betreden 
daarvan voor de v ervulling van hun taak 
redelijkerwijze nodig oordelen. Zo nodig ver
schaffen zij zich de toegang met behulp van 
de sterke arm. 

2. In woningen treden zij tegen de wil 
van de bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politie of van de 
burgemeester van de gemeente, waarin de 
woning is gelegen dan wel voorzien van een 
a lgemene of een bijzondere schriftelijke last 
van d e procuceur-generaal bij het gerechtshof 
of van de officier van justitie, of van een bij 
zondere schriftelijke last van de commissaris 
van politie of in gemeenten, waar geen com
missaris is, van de burgemeester. 

Van dit binnentreden wordt binnen twee 
maal vierentwintig uren proces-verbaal op
gemaakt. Daarin wordt mede van het tijdstip 
van het binnentreden en van het daarmede 
beoogde doel melding gemaakt. 

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

12. Alle stukken, ingevolge deze wet 
opgemaakt, worden kosteloos uitgereikt. 

13. Bij algemene maatregel van bestuur 
kunnen tot bevordering van een goede uit
voering van deze wet nadere regelen worden 
gesteld. 

14. Deze wet kan worden aangehaald 
onder de titel "Wet plaatsing minder-va lide 
arbeidskrachten". 

15. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Het Loo, de 1ste 

Augustus 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Sociale Zaken, W. D REES. 

( Uitgeg. 22 A ugustus 1947.) 
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S. H 284 
1 A u,ll'usius 1947. WET tot WlJZtgmg der 

Ziektewet en der Invaliditeistwet. 
B ijl. Hand. II 46/47, 489; 
Hand. II 46/47. bladz. 2035-2036; 
Bijl. H and. I 46/47, 489; 
Hand. I 46/47, b1,1d,. 924. 
W ij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging gen omen hebben, 

d at het wenselijk is de termijn, waarover 
ingevolge de Ziektewet ten hoogste uitkering 
van ziekengeld kan worden genoten, te v er
lengen; 

Zo is het, da t Wij, de R aad van State, enz. 
Art. I. Artikel 37 der Ziektewet wordt 

gewijzigd als volgt : 
1. In de eerste volzin van het tweede lid 

wordt in plaats van "zes en twintig" gelezen: 
,.twee en vijftig". 

2. De eerste volzin van het derde lid 
wordt gelezen als volgt: 

" Behoudens het bepaalde in artikel 40 
geeft elk geval van ongeschiktheid tot wer
ken wegens ziekte aanspraak op uitkering 
van ziekengeld gedurende ten hoogste twee 
en v ijftig weken.". 

3. In het vijfde lid wordt in plaats van 
,.zes en twintig" gelezen: .,twee en vijftig". 

Art. II. I n het eerste lid van a rt ikel 38 
der Ziektewet verva lt het bepaalde onder b; 
in dit lid wordt in plaats van ,.<" gelezen : 
.,b". 

Art. II I. Artikel dO der Ziektewet wordt 
gelezen als volgt: 

.;r. In een tijdvak van 18 maanden wordt 
aan een verzekerde wegens ongeschiktheid 
tot werken, uit eenzelfde ziekte-oorzaak 
voortkomende, over ten hoogste 312 dagen 
ziekengeld uitgekeerd. 

2 Indien aan een verzekerde in een tijd
vak van 18 maanden wegens ongeschiktheid 
tot werken, uit eenzelfde ziekteoorzaak 
voortkomende, al dan niet onafgebroken over 
312 dagen ziekengeld is uitgekeerd wordt 
hem in de op dat tijdvak onmiddellijk vol
gend e periode van 18 maanden - indien 
en voorzover de herhaalde ongeschiktheid 
tot werken, nit dezelfde ziekt eoo~zaak voort
komt - - over niet meer dan T .56 d agen zie
kengeld 1•itgekeerd. Hetzelfde geldt voor 
iedere volgende oeriod• van T 8 maanden, 
zolan~ in de voorafgegane oe-·iodP van 1 8 
maanden wegen, ongeschiktheid tot werken, 
uit bedoelde ziekteoorzaak voortkomende, 
ziekengeld is uitgekeerd Het aantal van 
1.~t.- uitkeringsdagen wordt eventueel met 
zoveel dagen vermeerderd. als het getal da
gen, waarover in de onmiddellijk voorafge
gane periode van 1~ maanden wegens on
gesrhiktheid tot werken. 11it dezelfde ziekte
oorza1>k voort komende, ziekengeld werd ge
noten, beneden de 1~6 is ~ebleven. 

3. Het tijdvak van r R maanden , in de 
aanhef van het tweede lid bedoeld. wordt 
gerekend aan te vangen met de eente dag. 
waarover 7iekengeld wei,;ens oneesrhiktheid 
tot werken uit de in dat lid bedoelde z;ekt e
oorza;ik vo'Jrtkomend• door d ~ •rer7eke•de 
werd genot~n.'' 

Art . IV. I n het elfde Fd VPn ~rt'kel 55 
d ~r Ziektewet w::-rdt h plaa•.s •;an , ,.binnen 
ee'l m'!. >nd" gelesen: ,',innen dri~honderd 
dagen'' 
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Art. V Artik~I r.1' vi_;rri~ Ji1 der 7.iek
tewe~ w1•di: gelezen als volgt: 

.. 5. De aan~praak op toekenning van zie
kengeld of het kra;,mgeld, bedoeld in de 
artikelen 37, zevende, achtste en negende 
lid, 55, achtste, negende, tiende, elfde en 
twaalfde lid, en 84, derde lid, verjaart door 
verloop van negen maanden." 

Art. VI. Artikel 71 der Invaliditeitswet 
wordt gewijzigd als volgt: 

Vóór het artikel wordt het cijfer "1." ge
plaatst. Aan het artikel wordt een nieuw 
lid toegevoegd, luidende: 

"2. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid heeft een verzekerde geen recht 
op toekenning van invaliditeitsrente binnen 
twee en vijftig weken na de aanvang zijner 
invaliditeit, indien hij aanspraak heeft op 
ziekengeld krachtens de Ziektewet, of, zo 
hij op grond van het bepaalde in de artike
len 24 of 25 der Ziektewet of de artikelen 
Ia of 1b van het Koninklijk besluit van 28 
Januari 1931, Staatsblad n°. 24, niet inge
volge die wet verzekerd is, krachtens een 
voor hem geldende regeling gedurende twee 
en vijftig weken na de aanvang zijner onge
schiktheid tot werken aanspraak heeft op 
een uitkering bij ziekte. Voor de toepassing 
van het bepaalde in de vorige volzin wordt 
een verzekerde mede geacht aanspraak te 
hebben op ziekengeld of een uitkering bij 
ziekte, indien door zijn toedoen dat zieken
geld of die uitkering niet wordt toegekend.". 

Art. VII. Aan het eerste lid van artikel 
154 der Invaliditeitswet wordt een nieuwe 
volzin toegevoegd, luidende: 

"Voldoet de verzekerde op de dag van 
indiening der aanvraag nog niet aan alle 
vereisten voor het recht op invaliditeitsrente, 
dan gaat de rente in op de eerste dag 
der kalendermaand, waarin - de dag valt, 
waarop hij wel aan die voorwaarden vol
doet.". 

Art. VIII. In artikel 4, eerste lid, van 
het besiuit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Financiën van 25 September 1943 
betreffende uitkering van kraamgeld in ge
vallen, waarin daarop krachtens de Ziekte
wet geen aanspraak bestaat (Staatsblad 
n°. S 807) wordt in plaats van "binnen een 
maand" gelezen: .,binnen driehonderd da
gen". 

Overgangsbepaling. 
Art. IX. De artikelen I en III van deze 

wet zijn mede van toepassing op de op het 
tijdstip van de inwerkingtreding van deze 
wet lopende ziekengelduitkeringen. 

Art. X. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ten Paleize Het Loo, de 1ste 
Augustus 1947. 

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

(Uitgeg. 15 Aug. 1947.) 
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S. H 285 
1 Augustus 1947. WET, tot instelling van 

een "Welvaartsfonds Suriname". 
Bijl. Hand. II 46/47, 379; 
Hand. II 46/47, bladz. 1877-1897; 
Bijl. Hand. I 46/ 47, 379; 
Hand. I 46/47, bladz. 924-935, 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is ten behoeve van de 
ontwikkeling der economische welvaarts
bronnen en de verbetering der sociale om
standigheden in Suriname over te gaan tot 
de instelling van een fonds; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz. 

§ 1. Algemeene bepaling. 
Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
a. .,Onze Minister": den Minister van 

Overzeesche Gebiedsdeelen; 
b. .,het Fonds": het "Welvaartsfonds 

Suriname", bedoeld in artikel 2; 
c. .,de Raad": den Raad van Advies, 

bedoeld in artikel 4, tweede lid. 

§ 2. Instelling uan een fonds. 
2. Ten behoeve van de ontwikkeling der 

economische welvaartsbronnen en de ver
betering der sociale omstandigheden in Suri
name wordt een Fonds ingesteld, onder den 
naam "Welvaartsfonds Suriname". 

3. 1. Ten bate van het Fonds komen: 
1°. de aan het fonds door het Rijk te ver

strekken bijdragen tot een totaal bedrag van 
f 40 millioen Ned. courant; 

2°. de uit anderen hoofde ter beschikking 
van het Fonds te stellen gelden; 

3°. terugbetalingen van uit het Fonds 
verleende voorschotten; 

4°. andere inkomsten. 
2. De onder 1°. bedoelde gelden worden 

naar behoefte en overeenkomstig de goedge
keurde begrootingen van het Fonds door 
Onzen Minister van Financiën verstrekt. 
Gedurende 5 jaren, te beginnen met het jaar 
1947, wordt jaarlijks een bedrag van 
f 8,000,000 Ned. courant ten laste van de 
Rijksbegrooting gebracht. 

3. Ten laste van het Fonds komen: 
1°. personeels- en a ndere kosten; 
2°. uitgaven voor uit te voeren werken; 
3°. te verleenen voorschotten ; 
4°. te verleenen subsidies; 
5°. andere uitgaven, 

§ 3. Beheer uan het Fonds. 
4. 1. Het beheer van het Fonds geschiedt 

door den Gouverneur van Suriname, volgens 
door Onzen Minister en Onzen Minister van 
Financiën vast te stellen regelen en door 
Onzen Minister te geven aanwijzingen. 

2. Bij de uitoefening van deze taak wordt 
de Gouverneur bijgestaan door een Raad 
van advies, bestaande uit vier leden. 

3. De Gouverneur is voorzitter van den 
Raad. 

4. Een secretaris staat den Raad en den 
Gouverneur bij in hun werkzaamheden. 

s. De leden en de Secretaris worden door 
Onzen Minister benoemd, geschorst en ont
slagen. Hij benoemt de leden uit een voor
dracht der Staten van Suriname van telkens 
twee personen. 
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6. De Raad stelt zijn reglement van orde 
vast en benoemt uit zijn midden een onder
voorzitter. 

5. De Raad wordt door den Gouverneur 
gehoord nopens: 

1°. de vaststelling, aanvulling en wljzi
ging van het werkplan, 

2°. alle ontwerpen ter vaststelling en 
wijziging van de jaarlijksche begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Fonds; 

3°. alle andere zaken, waaromtrent de 
Gouverneur het gevoelen van den Raad 
wenscht te vernemen. 

6. I. Het werkplan, zijn aanvullingen en 
wijzigingen worden openbaar gemaakt en 
aan de Staten-Generaal en de Staten van 
Suriname overgelegd. 

2. Zij behoeven de goedkeuring van 
Onzen Minister en Onzen Minister van Finan
ciën, die deze niet eerder verleenen dan één 
maand na de overlegging aan de Staten
Generaal en de Staten van Suriname. 

§ 4 . Begrooting en rekening van het Fonds, 
alsmede contróle op het beheer. 

7. 1. Het begrootingsjaar van het Fonds 
is het kalenderjaar. 

2. De uitgaven en inkomsten van het 
Fonds worden jaarlijks vastgesteld bij be
grooting, welke wordt ingericht volgens door 
Onzen Minister en Onzen Minister van Finan
ciën te geven voorschriften, en uiterlijk den 
1en October voorafgaande aan het begroo
tingsjaar aan Onzen Minister en Onzen Minis
ter van Financiën wordt aangeboden ter 
vaststelling. Zij stellen ook begrootingswij
zigingen vast. De vastgestelde begrootingen 
en begrootingswijzigingen worden openbaar 
gemaakt en aan de Staten-Generaal en de 
Staten van Suriname overgelegd. 

3. Zoolang de begrooting voor het eerste 
dienstjaar niet is vastgesteld, kan de Gou
verneur, binnen door Onzen Minister en 
Onzen Minister van Financiën te bepalen 
grenzen, uitgaven doen ten laste van het 
Fonds. 

8. De controle op het beheer van het 
Fonds geschiedt door de Algemeene Reken
kamer, op de wijze.welke zij, met inachtneming 
van de haar bij de Comptabiliteitswet (Staats
blad 1927 No. 259) gegeven bevoegdheden, het 
meest gewenscht en doeltreffend acht. 

9. De Gouverneur zendt binnen drie . 
maanden na afloop van het begrootingsjaar 
de rekening van het Fonds aan Onzen Minis
ter toe ter vaststelling, na goedkeuring door 
de Algemeene Reken~amer, door dezen en 
Onzen Minister van Financiën. De vastge
stelde rekening wordt openbaaar gemaakt en 
aan de Staten-Geqeraal en de Staten van 
Suriname overgelegd. 

§ 5. Verslag. 
10. De Gouverneur brengt jaarlijks uiter

lijk den eersten April verslag uit over de 
werkzaamheden van het Fonds en de daar
mede verkregen uitkomsten. Dit verslag 
wordt openbaar gemaakt en aan de Staten
Generaal en de Staten van Suriname over
gelegd. 

§ 6. Aanstelling van personeel. 
11. 1. Tenzij Onze Minister zich een en 

ander voorbehoudt, is de Gouverneur be-
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voegd, den Raad gehoord, binnen de raming 
der daarvoor op de begrooting gebrachte 
bedragen, personeel aan te stellen ter uitvoe
ring van de door hem op te dragen werkzaam
heden ten behoeve van het Fonds. Hij beslist 
tevens, den Raad gehoord, over schorsing en 
ontslag van dit personeel. 

2. De Gouverneur beschikt voor den 
dienst van het Fonds, voorzoover het naar 
zijn oordeel noodig en met de eischen van 
's Lands dienst vereenigbaar is, over het hem 
ondergeschikt landspersoneel. 

§ 7. Slotbepaling. 
12. I. Deze wet kan worden aangehaald 

als "Wet Welvaartsfonds Suriname", met 
vermelding van het jaartal en het nummer 
van het Staatsblad, waarin zij is geplaatst. 

2. Zij treedt in werking met ingang van 
den dag na dien harer afkondiging in Suri
name. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 1sten 

AuguSt us 1947• WILHELMINA. 
De Min. v. Overz. Gebiedsd., J. A. JONKMAN. 

De Min. v. Financiën, P. L1EFTINCK. 

( Uitgeg. 15 Augustus 1947.) 

S. H 286 

1 Augus~~s. 1947. BESLUIT, houdende 
aanw1Jzmg van enige formaties, als be
doeld in artikel 41 , sub 2° en in artikel 
39, eerste lid, sub 3°, van de Wet op de 
Krijgstucht. 

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

Oorlog van 25 Juli 1947, Afd. B I, Bur. 2, 
Nr. 192; 

Overwegende, dat het gewenst is voorzie• 
ningen te treffen met betrekking tot de uit
oefening van strafbevoegdheid bij de Konink
lijke Landmacht op voet van vrede; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
1. Onder de formaties, bedoeld in art. 41, 

sub 2° van de Wet op de Krijgstucht-wordt, 
bij de Koninklijke Landmacht op voet van 
vrede, gerekend: 

a . . het militair personeel beneden de 
rang van tweede-luitenant, hetwelk is inge
deeld of gedetacheerd bij de Hogere Krijgs
school; 

b. het militair personeel beneden de rang 
van tweede-luitenant, hetwelk behoort tot 
de Staf van een Oefencentrum. 

II. Onder de formaties, bedoeld in art. 
39, eerste lid, sub 3°, van de Wet op de Krijgs
tucht wordt, bij de Koninklijke Landmacht 
op voet van vrede, gerekend: 

het militair personeel beneden de rang van 
Luitenant-kolonel, hetwelk behoort tot de 
Staf van een Oefencentrum. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvo'ering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaat st. 

Het Loo, de 1ste Augustus 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. FIÉ VEZ. 

(Uitgeg. 19 Augustus 1947. ) 
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S. H 287 
4 Augustus 1947. WET, houdende ver

lenging van de machtiging als bedoeld 
in artikel 1, eerste lid, van het Machti
gingsbesluit geldzuivering (Staatsblad 
No. F 133). 

Bijl. Hand. II 46/47, 496; 
Hand. II 46/47, bladz. 2047-2060; 
Bijl. Hand. I 46/47, 496; 
Hand. I 46/47, bladz. 913-919. 
Wij WILHELMINA, enz. doen t e weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is de bij het Machtigings
besluit geldzuivering (Staatsblad no. F 133) 
aan Onze Minister van Financiën verleende 
machtiging nogmaals met een jaar te ver
lengen voor zover zulks nodig is om te allen 
tijde terstond die maatregelen te kunnen 
treffen, welke genomen dienen te worden ter 
afwikkeling van de geldzuivering; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 1, eerste lid, van het 

Machtigingsbesluit geldzuivering (Staatsblad 
no. F 133), zoals dit nader werd gewijzigd bij 
de Wet van 8 Augustus 1946 (Staatsblad no. 
G 203), worden de woorden "twee jaren" 
vervangen door "drie jaren". 

2. De aan Onze Minister van Financiën 
krachtens artikel 1 van deze wet nader ver
leende machtiging strekt, in afwijking van 
het bepaalde in het eerste lid van artikel 1 
van het Machtigingsbesluit geldzuivering, 
slechts tot het vaststellen van de door hem 
nodig geachte bepalingen met betrekking 
tot de afwikkeling der geldzuivering. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 9 Augustus 1947. 

4. Binnen een jaar na het in werking 
treden dezer wet wordt door Ons een voorstel 
van wet ter definitieve afsluiting van de geld
zuiveri'ng aan de Tweede Kamer der Staten
Generaal aangeboden. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Het Loo, de 4de 

Augustus 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Financiën, P. LlEFTINCK. 

De Min. v. Justitie, ]. H. VAN MAARSEVEEN. 

( Uitgeg. 12 Augustus 1947.) 

S. H 288 
4 Augustus 1947. WET, houdende wijzi

ging van de Leerplichtwet. 
Bijl. Hand. II 46/47, 459; 
Hand. II 46/47, bladz. 1962- 1981, 2004-

. 2029; 
Bijl. Hand. I 46/47, 459; 
Hand. I 46/47, bladz. 976-983. 
Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de noodzakelijkheid is gebleken van een 
wijziging van de Leerplichtwet; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 

Inleidend artikel. 
De considerans der Leerplichtwet wordt 

gelezen: 
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Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenselijk is door wettelijke bepa
lingen tot beteugeling van het school- en 
leerverzuim te bevorderen, dat kinderen 
behoorlijk onderwijs genieten; 

Art. 1. Artikel 1 der Leerplichtwet wordt 
gewijzigd en aangevuld als volgt: 

a. In het eerste lid worden de woorden 
.,voldoende lager onderwijs" vervangen door: 
voldoende onderwijs. 

b. In het tweede lid onder 10. worden de 
woorden "lagere school" vervangen door: 

• school in den zin dezer wet. 
2. Artikel 2 der Leerplichtwet wordt ge

lezen: 
Onder scholen, bedoeld in artikel 1, wor

den verstaan: 
1• . scholen voor gewoon, voortgezet ge

woon en uitgebreid lager onderwijs in den zin 
van onderscheidenlijk het tweede lid, lid 
2bis en het vierde lid van artikel 3 der Lager
onderwijswet 1920; 

2• . scholen voor buitengewoon lager on
derwijs in den zin van het vijfde lid van 
artikel 3 der Lager-onderwijswet 1920; 

3• . inrichtingen van onderwijs, die ge
acht worden tot het hooger of middelbaar 
onderwijs te behooren, of die door Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen als een nijverheidsschool of als 
een lagere land- of tuinbouwschool worden 
erkend, voor zoover de lessen buiten de 
avonduren worden gegeven. 

Het schoolbezoek vindt geregeld plaats, 
indien geen schooltijd zonder geldige reden 
wordt verzuimd. 

Het huisonderwijs, bedoeld onder 20. in 
artikel 1 , omvat voor kinderen beneden den 
leeftijd van negen jaren de in artikel 2 der 
Lager-onderwijswet 1920 onder a-d ge
noemde vakken, voor kinderen van negen 
jaren en ouder de vakken in dat wetsartikel 
onder a- g genoemd, en wordt buiten de 
vacantietijden van in totaal ten hoogste 
twaalf weken per jaar, aan kinderen beneden 
den leeftijd van negen jaren gedurende ten
minste zes uren per week, aan kinderen van 
negen tot elf jaren gedurende tenminste tien 
uren per week, en aan kinderen van elf jaren 
en ouder gedurende tenminste veertien uren 
per week buiten de avonduren gegeven. 

3. Artikel 3 der Leerplichtwet wordt ge
lezen: 

De verplichting om, voor zoover aan 
schoolonderwijs de yoorkeur wordt gegeven, 
te zorgen dat het kmd op een school in den 
zin dezer wet al~ leerling is ingeschreven, 
vangt aan uiterliJk zoodra het d en leeftijd 
van zeven jaren heeft bereikt. 

De verplichting eindigt: 
1° . aan het einde van het leerjaar, na 

afloop waarvan het kind tenminste acht 
jaren leerling is geweest van één of meer 
scholen in den zin dezer wet· 

2°. bij het bereiken van d~n leeftijd van 
veertien jaren, wanneer het kind op dat tijd
stip het zesde leerjaar van de lagere school 
niet heeft berekt; 

3°. bij het bereiken van den leeftijd van 
vijftien jaren. 

Een kind, dat bij zijn toelating op de 
school terstond in een hoogere klasse wordt 
geplaatst, wordt geacht den leertijd, dien 
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de lagere klassé of klassen innemen, te 
hebben doorloopen. 

4. Artikel 4 der Leerplichtwet wordt ge
wijzigd en aangevuld als volgt: 

a. Het tweede en derde lid worden ver
vangen door een Jid van den volgenden in
houd: 

Ten aanzien van een kind, waaraan huis
onderwijs in den zin dezer wet wordt gege
ven, eindigt deze verplichting, zoodra het__ 
kind acht achtereenvolgende jaren onder
wijs heeft genoten en in elk geval bij het 
bereiken van den leeftijd van vijftien jaren. 

b. In het laatste Jid worden de woorden 
,.acht en twintig dagen" vervangen door: 
veertien dagen. 

5. In artikel s der Leerplichtwet wordt 
de komma achter het woord "nemen" ge
wijzigd in een punt en vervallen de woorden: 
,,en, in geval van artikel 3, tweede lid, zoo
dra het kind den leeftijd van zes jaren be
reikt heeft". 

6. Artikel 6 der Leerplichtwi;t wordt 
gelezen: 

De verplichting, in artikel 1 bedoeld, wordt 
niet nagekomen: 

1°. zoolang het kind den leeftijd van 
zeven jaar bereikt hebbende, niet als leer
ling eener school in den zin dezer wet is 
ingeschreven, noch huisonderwijs geniet over
eenkomstig de regelen dezer wet, terwijl niet 
blijkt, noch van het verstrijken van den leer
plichtigen leeftijd ingevolge artikel 3, tweede 
lid, of artikel 4, tweede lid, noch van eenige 
wettelijke vrijstelling; 

zo. zoo dikwijls het kind, dat als leerling 
eener school is ingeschreven en nog niet op 
grond van artikel 3, tweede lid, buiten de 
leerverplichting valt, die school niet geregeld 
bezoekt, terwijl niet blijkt van eenige gel
dige reden van tijdelijk schoolverzuim, noch 
dat de voor het nakomen der verplichting 
aansprakelijke personen het redelijkerwijs 
mogelijke deden om het schoolverzuim te 
voorkomen. 

7. Artikel 7 der Leerplichtwet wordt ge
wijzigd en aangevuld als volgt: 

a. H et in het eerste lid onder z 0 • en 3°. 
bepaalde vervalt. 

b. Het eerste lid onder 4°. wordt gelezen: 
zij tegen het onderwijs op alle binnen 

redelijken afstand van de woning gelegen 
scholen in den zin dezer wet, waar voor de 
kinderen plaats te verkrijgen is, overwegend 
bezwaar hebben ; 

c. Het eerste lid onder 5°. wordt gelezen: 
zü voor de kinderen op geen enkele der 

binnen redelijken afstand van de woning 
gelegen scholen in den zin dezer wet, ondanks 
aanvrage tot toelating, plaatsing kunnen 
verkrijgen; 

c I. Het eerste lid onder 6°. wordt gelezen: 
een wettelijk voorschrift het bezoeken van 

de scholen in de zin dezer wet verbiedt; 
d. Het eerste lid onder 7°. wordt gelezen: 
de kinderen, volgens schriftelijke verkla

ring van een· geneeskundige, ongeschikt zijn 
voor het bezoeken van een binnen redelijken 
afstand van de wonfng gelegen school in den 
zin dezer weL 

e. Het tweede lid wordt gelezen: 
Ten aanzien van kinderen beneden den 

leeftijd van 11 jaren wordt een school ge-

acht binnen redelijken afstand van de 
woning te zijn gelezen, wanneer de afstand 
van de woning tot de school, gemeten 
langs den kortsten gebruikelijken weg, 
minder van 4 K.M. bedraagt. 

f. Het derde lid wordt gelezen: 
Ten aanzien van kinderen van 1 I jaren 

en ouder wordt een school geacht binnen 
redelijken afstand van de woning te zijn 
gelegen, wanneer de afstand van de woning 
tot de school, gemeten langs den kortsten 
gebruikelijken weg, minder dan 6 K.M. be
draagt. 

8. Artikel 7bis der Leerplichtwet vervalt. 
9. In artikel 8 der Leerplichtwet worden 

de woorden "acht dagen" vervangen door: 
twee dagen. 

10. Artikel 10 der Leerplichtwet wordt 
gewijzigd en aangevuld als volgt: 

a. In het eerste lid worden de woorden 
"de, binnen den afstand van vier kilometer 
van de woning gelegen scholen" vervangen 
door: de, binnen redelijken afstand van de 
woning gelegen scholen in den zin dezer wet. 

b. In het vijfde lid wordt achter het 
woord "vrijgesteld" de punt door een kom
ma vervangen en worden daaraan toege
voegd de woorden: indien de kinde.ren op 
geen enkele school als leerling zijn inge
schreven. 

11. Artikel 11 der Leerplichtwet wordt 
gewijzigd en aangevuld als volgt: 

a. In het eerste en vierde lid worden de 
woorden "lagere school" vervangen door: 
school in den zin dezer wet; 

b. In het tweede lid, onder 4°., vervallen 
de woorden "of wegens de vrijstelling, be
doeld in artikel ?bis". 

12. In artikel 1z onder 4°. der Leer
plichtwet worden de woorden "de school" 
vervangen door: de school voor gewoon of 
voortgezet gewoon lager onderwijs. 

13. Artikel 14 onder 4°. wordt gelezen: 
4°. indien het kind den leeftijd van 

twaalf jaren nog niet heeft bereikt. "' 
14. In het derde lid van artikel 16 der 

Leerplichtwet worden de woorden "acht en 
twintig dagen" vervangen door: het school-
jaar. . 

15. Het eerste lid van artikel 18, § 1, der 
Leerplichtwet wordt gelezen: 

Bevindt d e inspecteur bij een ingesteld 
onderzoek dat kinderen, die in den bij de 
artikelen 3 en 4 aangegeven leerplichtigen 
leeftijd vallen, niet als leerling eener school 
in den zin dezer wet zijn ingeschreven, en 
geen huisonderwijs genieten, zonder dat een 
grond van vrijstelling ingevolge artikel 7 aan
wezig is, dan geeft hij daarvan k ennis aan 
de commissie tot wering van schoolverzuim. 

16. Artikel 19 der Leerplichtwet wordt 
gewijzigd en aangevuld als volgt: 

a. Het eerste lid van § 1 wordt gelezen: 
Bevindt het hoofd der school, dat ten 

aanzien van eenigen leerling geen geregeld 
schoolbezoek heeft plaats gevonden, zonder 
dat verlof is verleend of een andere reden 
het verzuim wettigt dan wel verschoonbaar 
maakt, dan geeft hij daarvan binnen drie 
dagen kennis aan de commissie tot wering 
van schoolverzuim. Van deze kennisgeving 
doet hij tegelijkertijd mededeeling aan den 
inspecteur. 
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b. § 2 wordt gelezen: 
Indien de inspecteur na kennisneming van 

het rapport der commissie meent, dat geen 
geldige reden voor het verzuim aanwezig is, 
doet hij met overlegging van dit rapport, 
ten aanzien van de overtreding of overtre
dingen aanstonds procesverbaal van zijn be
vindingen aan den bevoegden ambtenaar 
van het openbaar ministerie toekomen. 

c. De §§ 3 en 4 vervallen. 
d. De aanhef van § 5 wordt gewijzigd 

in dier voege, dat in plaats van "De ad
ministratieve maatregelen, in de §§ 1 en 2 
van dit artikel omschreven, zijn niet" wordt 
gelezen: Het voorafgaande in dit artikel is 

. niet toepasselijk. 
17. Artikel 20 der Leerplichtwet vervalt. 
18. Artikel 22 der Leerplichtwet wordt 

gelezen: 
Met geldboete van ten hoogste honderd 

gulden worden gestraft de ingevolge artikel 
1 aansprakelijke personen, die een in artikel 
1 en artikel. 6 onder 2 ° . omschreven over
treding plegen. 

Indien tijdens het plegen van de over
treding nog geen zes maanden zijn verloopen 
sedert een vroegere veroordeeling van den 
schuldige wegens gelijke overtreding onher
roepelijk is geworden, wordt hij gestraft met 
hechtenis van ten hoogste één maand of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

Bij tweede of volgende herhaling, gepleegd 
telkens binnen zes maanden nadat de laatste 
veroordeeling onherroepelijk is geworden, 
wordt hechtenis van ten hoogste drie maan• 
den opgelegd. 

19. Artikel 23 der Leerplichtwet wordt 
gelezen: 

Het hoofd der school, dat niet binnen een 
week voldoet aan de aanmaning, bedoeld in 
artikel 17, laatste lid, of opzettelijk onjuiste 
inlichtingen verschaft, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste één maand of 
geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

Indien tijdens het plegen van deze over
treding nog geen jaar is verloopen sedert 
een vroegere veroordeeling wegens gelijke 
overtreding onherroepelijk is geworden, 
wordt hij ·gestraft met hechtenis van ten 
hoogste twee maanden of geldboete van ten 
hoogste tweehonderd gulden. 

Bij tweede of volgende herhaling, gepleegd 
telkens binnen een jaar nadat de laatste 
veroordeeling onherroepelijk is geworden, 
wordt hechtenis van ten hoogste drie maan
den opgelegd. 

20. Artikel 24 der Leerplichtwet wordt 
gewijzigd en aangevuld als volgt: 

a. Aan het eerste lid wordt de volgende 
volzin toegevoegd: 

Van de gevallen, waarin in strijd met dit 
verbod wordt gehandeld. doet de inspecteur 
terstond nadat zij te zijner kennis zijn ge
komen mededeeling aan het ter plaatse be
voegde districtshoofd der arbeidsinspectie. 

b . Het tweede lid wordt gelezen: 
Overtreding van het bepaalde in het vo

rige lid wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste één maand of geldboete van 
ten hoogste honderd gulden. 

21. Artikel 25 der Leerplichtwet wordt 
gelezen: 

De inspecteur is bevoegd aan de ingevolge 
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artikel 1 aansprakelijke personen, die aan 
hun in dat artikel bedoelde verplichting door 
het geven van huisonderwijs voldoen, schrif
telijke inlichtingen te vragen omtrent den 
tijd, gedurende welken de kinderen huison
derwijs ontvangen in de verschillende vak
ken. Deze personen zijn verplicht de inlich
tingen binnen een week na aanvrage te ver
schaffen. De inspecteur is bevoegd de lessen 
bij te wonen; de in dit lid bedoelde personen 
zijn verplicht hem toegang tot de lessen te 
verleener!. 

Bevindt de inspecteur het genoten onder
wijs onvoldoende, dan maant hij de aan
sprakelijke personen aan daarin binnen drie 
maanden genoegzame verbetering te bren
gen . Dezen zijn verplicht aan die aanmaning 
te voldoen. 

Wanneer de aansprakelijke personen de 
gevraagde inlichtingen, bedoeld in· het eer
ste lid, niet verstrekken of wanneer den 
inspecteur de toegang tot de lessen wordt 
geweigerd, a lsmede wanneer na het verstrij
ken van den in het tweede lid bedoelden 
termijn niet van genoegzame verbetering 
van het onderwijs blijkt, zendt de inspecteur, 
tenzij de redenen, welke daartoe hebben 
geleid, door hem gewettigd of verschoonbaar 
worden geacht, proces-verbaal van zijn be
vindingen aan den bevoegden ambtenaar 
van het openbaar ministerie. 

22. In het eerste lid van artikel 27 der 
Leerplichtwet worden de woorden "de lagere 
school" vervangen door: de school. 

23. Artikel 28 der Leerplichtwet wordt 
gelezen: • 

De door den inspecteur op zijn ambtseed 
afgelegde verklaring, dat uit de ingevolge 
deze wet aan hem verstrekte gegevens blijkt: 

1 0 . dat en in welke klasse een kind op 
een school is geplaatst en gedurende hoeveel 
tijd het leerling is geweest van één of meer 
scholen in den zin dezer wet; 

2 0 . dat een kind nog niet den leeftijd 
van vijftien jaren heeft bereikt; 

3°. d at een kind op in die verklaring 
aangewezen dagen en schooltijden de school 
niet heeft bezocht; 

kan voorzoover die feiten niet worden 
tegengesproken, een volledig bewijs van elke 
dezer omstandigheden opleveren. 

De door den inspecteur op zijn ambtseed 
afgelegde verklaring : 

1°. uit hoeveel klassen een school be
staat; 

2°. met welke datums de leercursus be
gint en eindigt; 

kan een volledig bewijs van elke dezer 
omstandigheden opleveren. 

De door den inspecteur van het lager 
onderwijs op zijn ambtseed afgelegde ver
klaring: 

10. dat en met welken datum een kind 
ambtshalve als leerling eener lagere school 
is ingeschreven en met welken datum het 
a ls leerling plaats nam of had kunnen plaats 
nemen; 

2 0 . dat de ingevolge artikel 1 aanspra
kelijke personen hem niet binnen een week 
op zijn aanvrage hebben verstrekt de in
lichtingen, bedoeld in artikel 25, eerste lid; 

3°. dat de ingevolge artikel 1 aanspra
kelijke personen hem den toegang tot d e in 
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artikel 25, eerste lid, bedoelde lessen heb
ben geweigerd; 

4°. dat na het verstrijken van den in 
artikel 25, tweede lid, bedoelden termijn niet 
van genoegzame verbetering van het onder
wijs blijkt ; 

kan een volledig bewijs van elke dezer 
omstandigheden opleveren. 

24. Artikel 29 der Leerplichtwet wordt 
gelezen: 

Waar in deze wet zonder nadere aandui
ding wordt gesproken van "de hoofdinspec
teur" en "de inspecteur" is daaronder te 
verstaan: de hoofdinspecteur van het lager 
onderwijs en de inspecteur van het lager 
onderwijs, behalve in de artikelen II, 16, 
19, 24 en 28, waar met "inspecteur" is be
doeld de inspecteur, onder wiens toezicht 
de school tot welker schoolbevolking het 
kind behoort, ressorteert. 

Waar door deze wet de medewerking van 
den inspecteur wordt gevorderd, zijn de 
adjunct-inspecteur en de schoolopziener be
voegd in zijn plaats op te treden tot uit
oefening van zijn werkzaamheden krachtens 
algemeene of bijzondere opdracht. 

Waar in deze wet wordt gesproken van 
het hoofd der school, wordt daaronder ver
staan de leerkracht, die met de leiding van 
het onderwijs aan de school is belast. 

Slot- en ouergangsbepalingen. 
25. Deze wet treedt in werking of wordt 

geacht in werking te zijn getreden op I Sep
tember 1947. 

Alsdan vervallen de volgende besluiten : 
a. Besluit van de Secretaris-Generaal van 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming van 26 Augus
tus 1942, houdende wijziging van de Leer
plichtwet in verband met de invoering van 
het achtste leerjaar aan de scholen voor ge
woon lager onderwijs. 

b. Besluit van de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming van 28 Ja
nuari 1943, houdende wijziging van de 
Leerplichtwet. 

c. Besluit van de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming van 22 Juni 
1943, houdende wijziging en aanvulling van 
de Leerplichtwet. 

d. Besluit van de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 29 Sep
tember 1943, houdende wijziging van de 
Leerplichtwet en van het Koninklijk besluit 
van 28 December 1921 (Staatsblad n°. 1446) 
tot vaststelling van voorschriften ter uit
voering van artikel 18, § 3, en artikel 19, 
§ 2, der Leerplichtwet, voor zover het be
paalde onder artikel I betreft. 

e. Besluit van de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming van 14 Maart 
1944, houdende wijziging van de Leer
plichtwet. 

In artjkel I, sub A, van de wet van 27 
Juni 1947 (Staatsblad N°. H 207), houdende 
vaststelling van nadere regelen omtrent de 
verbindende kracht van gedurende de be
zettingstijd genomen maatregelen op het 
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gebied van het lager onderwijs en van enige 
andere maatregelen op dit gebied, worden 
in de aldaar gegeven opsomming van be
sluiten, die onder de nummers 8 en 10 ge
schrapt. 

26. In afwijking van het hierboven in 
de artikelen 3 en 4 bepaalde worden tot 
I Januari 1950 het tweede lid van artikel 
3, alsmede het tweede lid van artikel 4 der 
Leerplichtwet gelezen als volgt: 

artikel 3, tweede lid: De verplichting ein
digt zoodra het kind zooveel klassen van één 
of meer scholen in den zin dezer wet heeft 
doorloopen als samen een leeftijd van zeven 
jaren omvatten, met dien verstande, dat de 
verplichting nimmer eindigt, voordat het 
kind den dertienjarigen leertijd bereikt en 
de klasse, waarin het bij het bereiken van 
dien leeftijd was geplaatst, doorloopen heeft. 
Zij eindigt in elk geval bij het bereiken van 
den leeftijd van veertien jaren. 

artikel 4, tweede lid: Ten aanzien van een 
kind, waaraan huisonderwijs in den zin dezer 
wet wordt verstrekt, eindigt deze verplich
ting, zoodra het kind zeven achtereenvol
gende jaren onderwijs heeft genoten, met 
dien verstande, dat zij in elk geval eindigt 
bij het bereiken van den leeftijd van veer
tien jaren, doch niet vóór het bereiken van 
den dertienjarigen leeftijd. 

27. Een kind, ten aanzien waarvan de 
leerverplichting is geëindigd krachtens het 
bepaalde in het vorig artikel, kan niet opnieuw 
leerplichtig worden en is derhalve voorgoed 
van leerplicht vrijgesteld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, de 4de 

Augustus 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. u. 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 22 Aug. 1947,) 

S. II 289 
4 Augustus 1947. WET, tot wijziging en 

aanvulling van 
1. de hooger-onderwijswet (wet van 28 

April 1876, Staatsblad No. 102), 
2. de wet van 25 December 1878 

(Staatsblad No. 222) houdende regeling 
der voorwaarden tot verkrijging der be
voegdheid van arts, tandarts, apotheker, 
vroedvrouw en apothekersbediende, 

3. de wet van 24 Juni 1876 (Staatsblad 
No. 117) houdende regeling van de voor
waarden tot verkrijging der afzonderlijke 
bevoegdheid tot uitoefening der tand
heelkunst en van de uitoefening dier 
kunst. 

Bijl. Hand. II 46/47, 386; 
Hand. II 46/47, bladz. 1818-1830; 
Bijl. Hand. I 46/47, 386; 
Hand. I 46/47, bladz. 991-996. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de opleiding in de tand
heelkunde op wetenschappelijke basis in 
universitair verband te regelen en in verband 
daarmede de bepalingen omtrent de uitoefe
ning der tandheelkunst aan te vullen; 
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Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz. 
Art. 1. De hooger-onderwijswet wordt 

als volgt gewijzigd en aangevuld: 
I. in het derde lid van artikel 131 wordt 

voor-de woorden "van apotheker" ingevoegd: 
JJ van tandarts,'• ; 

II. na artikel 145bis wordt een nieuw 
artikel ingevoegd, genummerd 145ter en 
luidende als volgt: 

,,De hoedanigheid van tandarts, als be
doeld in artikel 131, geeft de bevoegdheid de 
tandheelkunst in haar vollen omvang uit te 
oefenen. 

Onder uitoefening van de tandheelkunst 
wordt mede begrepen het van overheidswege 
controleeren van den arbeid van tandartsen." 

2. De wet van 25 December 1878 (Staats
blad no. 222), houdende regeling der voor
waarden tot verkrijging der bevoegdheid van 
arts, tandarts, apotheker, vroedvrouw en 
apothekersbediende, zooals deze wet nader 
is gewijzigd, wordt als volgt gewijzigd en 
aangevuld: 

I . artikel 8 wordt gewijzigd met • dien 
verstande, dat 

A . het eerste lid wordt gelezen als volgt: 
"De hoedanigheid van tandarts geeft de 

bevoegdheid de tandheelkunst uit te oefenen 
en wordt verkregen door het afleggen van de 
door de wet gevorderde examens."; 

B. het tweede lid vervalt; 
II . de artikelen 9, 10, 18 en 19 vervallen; 
I II . na artikel 8 wordt een nieuw artikel 

ingevoegd, genummerd 8a en luidende als 
volgt: 

,,De faculteit der geneeskunde, ten over
staan van welke de in artikel 131 van de 
hooger-onderwijswet bedoelde hoedanigheid 
van tandarts is verkregen, reikt behalve het 
universitair getuigschrift een in het Neder
landsch gesteld getuigschrift uit waarvan 
het model \yordt vastgesteld door Onzen 
Minister, met de uitvoering van deze wet 
belast."; 

IV. in het eerste lid van artikel 22 ver
vallen het woord "tandarts" en de daar 
achter geplaatste komma. 

3. De wet van 24 Juni 1876 (Staatsblad 
no. 117), houdende regeling van de voorwaar
den tot verkrijging der afzonderlijke be
voegdheid tot uitoefening der tandheelkunst 
en van de uitoefening dier kunst. zooals deze 
wet nader is gewijzigd , wordt als volgt gewij
zigd en aangevuld : 

I. in het eerste lid van artikel 7 wordt na 
het woord "tandarts" een komma geplaatst, 
waarna voor het woord "is" worden inge
voegd de woorden "die deze hoedanigheid 
ontleent aan het practisch tandheelkundig 
examen, bedoeld in artikel 8 van de wet van 
25 December 1878 (Staatsblad no. 222), zooals 
dat artikel luidde krachtens zijn vaststelling 
bij de wet van 28 April 1913 (Staatsblad no. 
166),"; 

II. aan artikel 7 wordt een derde lid toe
gevoegd, luidende: 

,.De tandarts, die deze hoedanigheid heeft 
verkregen door het voldoen aan de vereisch
ten, bedoeld in het derde lid van artikel 131 
van de hooger-onderwijswet, is bevoegd de 
tandheelkunst in haar vollen omvang uit te 
oefenen.". 

4. Zij, die voor I Juni 1947 waren inge-
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schreven aan een Nederlandsche universiteit 
en ten genoege van de faculteit der genees
kunde kunnen aantoonen, dat zij tandheel
kunde studeerden, worden tot I September 
1948 op den ouden voet toegelaten tot het 
theoretisch tandheelkundig examen, als be
doeld in artikel 9 van de wet van 25 Decem
ber 1878 (Staatsblad no. 222), zooals dit arti
kel luidde voor het in werking treden dezer 
wet. 

Zij, die het eerste deel van het in het eerste 
lid genoemde theoretisch tandheelkundig 

,examen met goed gevolg hebben afgelegd, 
worden op den ouden voet tot het tweede 
deel van dit examen toegelaten tot I Septem
ber 1949. 

. Zij, die het in het eerste lid genoemde theo
retisch tandheelkundig examen met goed 
gevolg hebben afgelegd. worden tot I Sep
tember 1951 op den ouden voet toegelaten 
tot vet practisch tandheelkundig examen, 
bedoeld in artikel 8 van de wet van 25 Decem
ber 1878 (Staatsblad no. 222), zooals dit arti
kel luidde voor het in werking treden dezer 
wet. 

De in de vorige leden genoemde termijnen 
worden voor éénmaal verlengd met een jaar 
voor dengene, die bij het afleggen van een der 
genoemde examens wordt afgewezen. 

5. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 4den 

Augustus 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. 0., K. en W., Jos. J . G1ELEN. 

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

( Uitgeg. 29 Augustus 1947.) 

S. H 290 
4 Augustus 1947. WET, tot verklaring van 

het algemeen nut der onteigening van 
percelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten in de gemeente Goes, 
nodig voor de uitbreiding van de alge
mene begraafplaats en van het terrein 
van het gemeentelijk gasbedrijf. 

Bijl. Hand. II 46/ 47, 513; 
Hand. II 46/47, bladz. 2044; 
Bij/. Hand. I 46/47, 513; 
Hand. I 46/47, bladz. 991. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het in het publiek belang der gemeente 
Goes nodig is, dat de beschikking wordt ver
kregen over enkele percelen voor de uit
breiding van de algemene begraafplaats en 
van het terrein van het gemeentelijk gasbe
drijf in die gemeente, en dat de Onteigenings
wet behoort te worden toegepast; 

Zo is het, dat Wij, de R aad van State, enz. 
Art. 1. Wij verklaren, dat het algemeen 

nut de onteigening vordert, ten name van de 
gemeente Goes van percelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten in die 
gemeente, · nodig voor de uitbreiding van de 
algemene begraafplaats en van het terrein 
van het gemeentelijk gasbedrijf. 

2. Deze wet vervalt, voor zoveel de ont-



1947 

eigening van · hetgeen niet in der minne is 
verkregen, bij de rechter niet is aangevraagd 
binnen één jaar na de dagtekening van de 
Nederlandse Staatscourant, waarin Ons be
sluit, bedoeld in artikel 14 der Onteigenings
wet, is openbaar gemaakt. 

Die termijn kan door Ons bij een in de 
Nederlandse Staatscourant t e plaatsen besluit 
met ten hoogste zes maanden worden ver
lengd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Het Loo, de 4de 

Augustus 1947. 
WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. IS Augustus 1947.) 

S. H 292 
4 Augustus 1947. WET, tot w11z1gmg en 

aanvulling van de P ensioenwetten voor 
de land- en zeemacht (Staatsblad 1922, 
Nos. 66 en 65) en van de P ensioenwetten 
voor het reserve-personeel der land
macht en het personeel der Koninklijke 
marine-reserve (Staatsblad I 923, N os. 
356 en 355). 

Bijl. Hand. II 46/47, 448; 
Hand. II 46/47, bladz. 2029-2034; 
Bijl. Hand. I 46/47, 448; 
Hand. I 46/47, bladz. 964. 
Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzo W ij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is andere regelen te stellen 
met betrekking tot de berekening der pen
sioenen van militaire slachtoffers en hun 
nagelaten betrekkingen en daartoe enige 
wijzigingen en aanvullingen aan te brengen 
in de Pensioenwetten voor de land- en zee
macht (Staatsblad 1922, nos. 66 en 65), als
mede in de Pensioenwetten voor het reserve
personeel der landmacht en het personeel der 
Koninklijke marine-reserve (Staatsblad 1923, 
n os. 356 en 355); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. Waar in deze wet wordt gesproken 

van de ·P ensioenwetten en van de Pensioen
wetten reserve-personeel, worden daarmede 
bedoeld respectievelijk de Pensioenwetten 
voor de land- en zeemacht (Staatsblad 1922, 
nos. 66 en 65) en de Pensioenwetten voor het 
reserve-personeel der landmacht en het per
soneel der Koninklijke marine-reserve 
(Staatsblad 1923, nos. 356 en 355), zoals die 
wetten sedert zijn gewijzigd en aangevuld, 
laatstelijk bij de wet van 12 October 1946 
(Staatsblad no. G 282) voor wat betreft de 
Pensioenwet voor de zeemacht (Staatsblad 
1922, no. 65) en bij de wet van II Mei 1946 
(Staatsblad no. G I z I) voor wat betreft de 
overige wetten. 

Art. Il. De Pensioenwetten worden ge
wijzigd en aangevuld als hierna is aange
geven. 

§ I. Het vierde lid van artikel 7 wordt 
gewijzigd en aangevuld als volgt: 

a. na de eerste volzin wordt ingevoegd: 
.,Indien een voorlopig pensioen niet is toe

gekend of vernieuwd, op grond van het be
paalde in artikel 17, derde lid en later, mits 
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binnen een termijn van vijf jaren na het ont
slag, blijkt, dat de invaliditeit is gestegen tot 
een zodanig percentage, dat het diensttijds
pensioen, eventueel verhoogd met de pen
sioensverhoging gegrond op artikel zo,• niet 
langer gelijk is aan of meer bedraagt dan het 
invaliditeitspensioen, wordt alsnog, dan wel 
opnieuw voorlopig pensioen, of, indien een 
der gevallen, bedoeld in artikel 6, onder 2°, 
aanwezig is, levenslang pensioen toegekend."; 

b. in de laatste volzin worden de woorden 
.,dit geval" vervangen door: .,deze gevallen". 

§ z. Artikel 14 wordt gewijzigd en aan
gevuld als volgt: 

a. in het tweede lid wordt tussen de woor
den "wordt" en "verstaan" ingevoegd: " , be ... 
houdens het bepaalde in het vierde lid,"; 

b. de leden 4 tot en met 6 worden achter
eenvolgens genummerd s tot en met 7; 

c. een nieuw vierde lid wordt ingevoegd, 
luidende: 

.,4. Ingeval voor een dienstplichtig mili
tair aanspraak op pensioen ontstaat krach
t ens het bepaalde in artikel z, onder z.0 , 

wordt, indien zulks voor hem voordelig is, 
onder pensioensgrondslag verstaan het be
drag van de inkomsten, welke hij uit hoofde 
van zijn beroep of bedrijf zou hebben genoten 
over het laatste jaar van zijn werkelijke 
dienst, dan wel over het jaar voorafgaande 
aan zijn ontslag, indien hij gedurende dat 
jaar zijn beroep of bedrijf zou hebben uitge
oefend, met dien verstande, dat bij de vast
stelling van dat bedrag geen rekening wordt 
gehouden met een vaste noch een tijdelijke 
kindertoelage en evenmin met de mogelijk
heid van bevordering, grotere vakbekwaam
heid, uitbreiding van het bedrijf of anders
zins en dat, voor zover de inkomsten uit 
arbeid worden verkregen, deze niet meer 
mogen bedragen dan de lonen, zoals zij door 
het College van Rijksbemiddelaars zijn vast
gesteld. Het bepaalde in het vijfde lid vindt 
zo nodig overeenkomstige toepassing."; 

d. in het oude zesde lid wordt het woord 
.,zevenhonderd" vervangen door: .,viiftien
honderd" ; 

e. het oude lid 7 wordt genummerd 9; 
/. een nieuw achtste lid wordt ingevoegd, 

luidende: 
"8. De pensioensgrondslag betreffende 

een invaliditeitspensioen bedraagt niet meer 
dan vier duizend vijf honderd gulden. Het 
bedrag, waarboven naar vorenstaande bepa
ling de pensioensgrondslag niet mag stijgen, 
wordt aangeduid als maximum-pensioens
grondslag." 

§ 3. Artikel 16 wordt gewijzigd en aange
vuld a ls volgt: 

a. in het eerste lid wordt tussen de woor
den "o'verschrijdt" en "zonder" ingevoegd: 
.. , behoudens het bepaalde in het tweede 
lid", terwijl de laatste volzin vervalt; 

b. de leden genummerd z en 3 worden 
achtereenvolgens genummerd 4 en 5; 

c. een nieuw tweede en derde lid worden 
ingevoegd, luidende: 

.,z. Het invaliditeitspensioen over-
schrijdt zonder de verhoging bedoeld in het 
eerste lid niet een bedrag van vier duizend 
vijf honderd gulden . 

3. Het pensioensbedrag, waarboven naar 
het bepaalde in het eerste en tweede lid het 
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pensioen van de belanghebbende niet mag 
stijgen, wordt aangeduid als maximum
pensioen."; 

d. het nieuwe vierde lid wordt gelezen: 
"4. De som van het maximum-pensioen 

bedoeld in het eerste lid en de verhoging in 
artikel 20 bedoeld mag de pensioensgrond
slag niet te boven gaan." 

§ 4. Artikel 17 wordt gewijzigd als volgt: 
a. het tweede en derde lid worden 

gelezen: 
"2. Het invaliditeitspensioen bedraagt 

zoveel procent van de pensioensgrondslag a ls 
het voor de belanghebbende vastgestelde 
invaliditeitspercentage beloopt. 

3. Indien naast een invaliditeitspensioen 
recht bestaat op een diensttijdspens ioen, 
wordt het bedrag van het inv liditeits
pensioen, zonder mede-rekening van de 
pensioensverhogingen gegrond op de artike
len 18 en 19, verminderd met het diensttijds
pensioen, eventueel verhoogd met de pen
sioensverhoging gegrond op artikel 20, met 
dien verstande, dat indien het diensttijds
pensioen, eventueel verhoogd met de pen
sioensverhoging gegrond op artikel 20, gelijk 
is aan of meer bedraagt dan dit invalidi
teitspensioen, toekenning van dit laatste 
achterwege blijft."; 

b. het vierde lid wordt gelezen: 
"4. I nvaliditeitspercentages boven tien 

procent worden naar boven afgerond in 
veelvouden van tien procent."; 

c. het zesde lid vervalt. 
§ 5. De artikelen 18 en 19 worden gewij

zigd als volgt: 
a. de in het eerste lid voorkomende woor

den "het maximum-pensioen" worden ver
vangen door: .,de pensioensgrondslag"; 

b. I n het eerste lid vervallen de woorden 
onder a en b" · 

" c. de punt a~n het slot van het eerste lid 
wordt vervangen door een punt-komma; 

d. na het gestelde onder 5°. in het eerste 
lid van artikel 18 wordt een punt 6°. opge
nomen, luidende: 

"6°. een levenslang pensioen is verleend 
uit hoofde van een invaliditeit van tachtig of 
negentig procent."; 

e. na het gestelde onder 3°. in het eer
ste lid van artikel 19 wordt een pu nt 4°. opge
nomen, luidende: 

"4°. een levenslang pensioen is verleend 
uit hoofde van een invaliditeit van honderd 
orocent.": 

/. het tweede lid wordt gelezen: 
"2. Voor de vaststelling van de in het 

eerste lid bedoelde verhoging komt van de 
pensioensgrondslag niet meer dan vier dui
zend vijfhonderd gulden in aanmerlcing." 

§ 6. Het tweede lid van artikel 23b wordt 
gelezen als volgt: 

2. Het bepaalde bij het vorig lid is mede 
van toepassing ten aanzien van de gewezen 
militair : 

a. die met ingang van een datum vóór 
11 April 1939 uit de militaire dienst is ont
slagen en uit dien hoofde is gepensionneerd 
op grond van het bepaalde in artikel 2, onder 
2 0 , met dien verstande, dat de vermindering 
van het pensioen niet meer zal bedragen dan 
de helft daarvan; 

b. die met ingang van een datum liggende 
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tussen II April 1939 en 1 October 1947 uit de 
militaire dienst is ontslagen en uit dien hoofde 
is gepensionneerd op grond van het bepaalde 
in artikel 2, onder 2° c, tenzij het hem des
wege verleende pensioen met ingang van 
1 Januari 1947, dan wel te rekenen van de 
datum van ingang van het pensioen, indien 
deze datum later valt dan 1 Januari 1947, 
is herzien en met dien verstande, dat de ver
mindering van het pensioen niet meer zal 
bedragen dan de helft daarvan; 

c. die met ingang van of na 11 April 1939 
uit de militaire dienst is ontslagen en uit dien 
hoofde in het genot is gesteld van een dienst
tijdspensioèn op grond van het bepaalde in 
artikel 2, onder 2°, indien het pensioen met 
ingang van 1 Januari 1947, dan wel te reke
nen van de datum van ingang van het pen
sioen, indien deze datum later valt dan 1 Ja
nuari 1947, is herzien of met ingang van of na 
1 October 1947 is toegekend en met dien 
verstande, dat bij de vaststelling van de 
overschrijding alleen het diensttijdspensioen, 
eventueel verhoogd met de pensioensverho
ging gegrond op artikel 20, in berekening 
mag worden genomen." 

§ 7. Na artikel 23b worden achtereen
volgens twee nieuwe artikelen opgenomen, 
luidende: 

,.Art. 23c. 1. Indien een gewezen militair, 
die met ingang van of na 11 April 1939 uit de 
militaire dienst is ontslagen en uit dien hoofde 
in het genot is van een invaliditeitspensioen, 
welk pensioen met ingang van I Januari 
1947, dan wel te rekenen van de datum van 
ingang van het pensioen, inclien deze datum 
later valt dan I Januari 1947, is herzien of 
met ingang van of na I October 1947 is toe
gekend, inkomsten geniet of gaat genieten 
uit of in verband met arbeid of bedrijf wordt, 
indien het invaliditeitspensioen, vermeerderd 
met de aldus over enig kalenderjaar verkre
gen inkomsten, zou overschrijden het bedrag 
van de grondslag, die voor de vaststelling 
van het invaliditeitspensioen heeft gegolden, 
dit pensioen met het bedrag dier overschrij
ding verminderd. 

2. Het bepaalde bij de laatste drie leden 
van artikel 23b vindt overeenkomstige toe
passing. 

Art. 23d. Voor de toepassing van het 
bepaalde in de artikelen 23b en 23c wordt een 
pensioensverhoging gegrond op de artikelen 
18 en 19 niet in aanmerking genomen." 

§ 8. In h e t derde lid van artikel 30 wordt 
aan het slot het woord "eerste" vervangen 
door: .,derde". 

§ Ba. In het derde lid van artikel 36 wordt 
het woord "v,jf" vervangen door: .,tien". 

§ 9. Artikel 38 wordt gewijzigd en aan
gevuld als volgt: 

a. het lid 4 wordt genummerd 5; 
b. een nieuw vierde lid wordt ingevoegd, 

luidende: 
"4. Een tijdelijk pensioen houdt op met 

ingang van een door Ons te bepalen datum, 
wanneer de vermiste of hij, te wiens aanzien 
bij rechterlijk vonnis verklaard is, dat rechts
vermoeden van overlijden bestaat, in leven 
blijkt te zijn." 

§ 10. Artikel 39 wordt gewijzigd a ls volgt: 
a. het gestelde in de aanhef van het eer

ste lid, luidende: 
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"1°. ingeval de militair is -overleden ten 
gevolge van een der oorzaken als vermeld in 
artikel 2, 2°. onder a of b :" vervalt; 

b. het eerste lid, onder a, wordt gelezen: 
"voor een weduwe vi;f en zestig procent 

van de eerste twee duizend gulden en vijf en 
vijftig procent van het overige gedeelte 
van des overledenen pensioensgrondslag 
betreffende diens invaliditeitspensioen;"; 

c. het eerste lid, onder b, wordt gelezen: 
,,voor elk kind van de overledene als be

doeld in artikel 37, eerste lid, onder 1°., 2°. 
en 30., welks moeder aan het overlijden van 
de vader aanspraak op pensioen ontleent, 
tien procent van de pensioensgrondslag; voor 
elk ander kind twintig procent van de pensi
oensgrondslag;" ; 

d. het eerste lid, onder 2°., vervalt; 
e. het tweede en derde lid, zomede de 

aanwijzing "I " voor het eerste lid vervallen. 
§ 11. Artikel 40 wordt gewijzigd en aan

gevuld als volgt: 
a. in de aanhef van het eerste lid verval

len de woorden "onder 1°", wordt het woord 
,,tachtig" vervangen door "negentig" en ver
valt het gedeelte, dat luidt: ,.die van de per
sonen op wie van toepassing is artikel 39, 
eerste lid, onder 2°., te zamen niet meer dan 
veertig procent van die grondslag,"; 

b. de punt aan het 5Jot van het vijfde lid 
wordt vervangen door: ,.en wel met ingang 
van het kwartaal, volgende op dat in de loop 
waarvan de wijziging is ingetreden." 

§ 12. Na artikel 40 wordt een nieuw arti
kel opgenomen, luidende: 

"Art. 4Oa. 1. Indien een weduwe, die met 
ingang van of na II April 1939 is gepension
neerd op grond van het bepaalde in artikel 36, 
inkomsten geniet of gaat genieten uit of in 
verband met arbeid of bedrijf wordt het pen
sioen met vijftig procent van die over enig 

· kalenderjaar verkregen inkomsten vermin
derd, met d ien verstande, dat een rente vol
gens een desbetreffende wettelijke regeling in 
haar geheel in mindering wordt gebracht en 
dat, in dien die inkomsten minder dan vijftien 
honderd gulden bedragen, vijftig procent in 
mindering wordt gebracht van het bedrag 
waarmede die inkomsten een bedrag van 
zevenhonderd vijftig gulden overschrijden. 

2. Indien personen, die met ingang van 
of na II April 1939 zijn gepensionneerd op 
grond van het bepaalde in artikel 37, eerste 
lid, onder 4°. en 60., inkomsten genieten of 
gaan genieten uit of in verband met arbeid 
of bedrijf, wordt het oensioen verminderd 
met vijftig orocent van de inkomsten over 
enig kalenderjaar . door bedoelde personen 
verkregen boven de inkomsten, welke in aan
merk ing zijn genomen bij de beoordeling van 
het recht op pensioen, met dien verstande, 
dat een rente volgens een desbetreffende wet
telijke regeling in haar geheel in mindering 
wordt gebracht en dat, indien die inkomsten 
minder dan vijftien honderd gulden bedragen, 
vijftig procent in mindering wordt gebracht 
van het bedrag waarmede die inkomsten een 
bedrag van zevenhonderd vijftig gulden over
schrijden. 

3. Het bepaalde bij de laatste drie leden 
van artikel 23b vindt overeenkomstige toe
passing." 

§ 13. Artikel 42 wordt aangevuld met 
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een zesde lid, luidende: 
"6. Het bepaalde in de voorgaande leden 

vindt overeenkomstige toepassing op het 
pensioen, toegekend aan de moeder, groot
moeder en schoonmoeder van een overleden 
militair. " 

§ 14. Artikel 43a wordt gewijzigd als 
volgt: 

a. in het eerste lid wordt hetgeen volgt 
na het woord "zonder" gelezen: ,,mede-reke
ning van de pensioensverhogingen gegrond 
op de artikelen 18-20, meer zou bedragen 
dan vler duizend gulden of, komt hem een 
invaliditeitspensioen dan wel eet} pensioen 
als gewezen Minister toe, dan onderscheiden
lijk vier duizend vijf honderd of zes duizend 
gulden, op de voet van het bepaalde in het 
volgende lid beperkt."; 

b. in het tweede lid worden de woorden 
,,f. 4000, onderscheidenlijk f. 6000," ver
vangen door: ,,uier duizend, onderscheidenlijk 
vier duizend vijfhonderd of zes duizend gulden", 
terwijl de laatste volzin wordt gelezen: ,,Bij 
toepassing van deze bepaling blijven de in 
het vorige lid bedoelde pensioensverhogingen 
buiten aanmerking." 

§ 15. Het eerste lid van artikel 44 wordt 
gelezen als volgt: 

"1. Wanneer eenzelfde feit aanleiding 
zou geven tot het verlenen van pensioen aan 
dezelfde persoon, zowel krachtens artikel 2 
onder 20., of de artikelen 36 en 37 dezer wet, 
als krachtens de Pensioenwet 1922 (Staats
blad no. 240), dan wel krachtens de Militaire 
Weduwenwet 1922, bestaat slechts aanspraak 
op pensioen krachtens een dezer wetten en 
wel op dat, hetwelk voor de belanghebbende 
het voordeligst is." . 

Art. III. § 1. In het tweede lid van artikel 
53 der Pensioenwet voor de landmacht 
(Staatsblad 1922, no. 66) worden de woorden 
,, , als bedoeld in artikel 23b, zesde lid" ver
vangen door: ,,ter uitvoerihg van het gestelde 
in de artikelen 23b, 23c of 4oa". . 

§ 2. In het tweede lid van artikel SI der 
Pensioenwet voor de zeemacht (Staatsblad 
1922, no. 65) worden de woorden ,, , als be
doeld in artikel 23b, zesde lid" vervangen 
door: ,,ter uitvoering van het gestelde in de 
artikelen 23b, 23c of 4oa". 

§ 3. In artikel 57 der Pensioenwet voor 
de landmacht (Staatsblad 1922, no. 66) wordt 
het woord "vijf" vervangen door: ,,tien". 

§ 4. In artikel 55 der Pensioenwet voor 
de zeemacht (Staatsblad 1922, no. 65) wordt 
het woord "vijf" vervangen door: .,tien". 

Art. IV. Het vierde lid van artikel 7 der 
Pensioenwetten reservepersoneel wordt ge
wijzigd en aangevuld als volgt: 

a. na de eerste volzin wordt ingevoegd: 
,.Indien een voorlopig pensioen niet is toege
kend of vernieuwd, op grond van het bepaal
de in artikel 16, derde lid, en later, mits bin
nen een termijn van vijf jaren na het ontslag, 
blijkt, dat de invaliditeit is gestegen ot een 
zodanig percentage, dat het diensttijtspen
sioen, eventueel verhoogd met de pensioens
verhoging gegrond op artikel 19, niet langer 
gelijk is aan of meer bedraagt dan het invali
diteitspensioen, wordt alsnog, dan wel op
nieuw voorlopig pensioen, of, indien een der 
gevallen, bedoeld in artikel 6, onder 2°., aan
wezig is, levenslang pensioen toegeken."; 
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b. in de laatste volzin worden de woorden 
.,dit geval" vervangen door: .,deze gevallen". 

Art. V. § 1. Artikel 14 der Pensioenwet 
voor het reserve-personeel der landmacht 
(Staatsblad 1923, no. 356) wordt gewijzogd 
en aangevuld als volgt: 

a. in het tweede lid wordt tussen de woor
den "wordt" en "verstaan" ingevoegd: ,1 , be
houdens het bepaalde in het vierde lia,"; 

b. de leden 4 tot en met 6 worden achter
eenvolgens genummerd S tot en met 7; 

c. een nieuw vierde lid wordt ingevoegd, 
luidende: 

.,4. Ingeval aanspraak op pensioen ont
staat krachtens het bepaalde in artikel 2, 
onder 2°., wordt, indien zulks voor de belang
hebbende voordelig is, onder pensioensgrond
slag verstaan het bedrag van de inkomsten, 
welke hij uit hoofde van zijn beroep of bedrijf 
zou hebben genoten over het laatste jaar van 
zijn werkelijke dienst dan wel over het jaar 
voorafgaande aan zijn ontslag, indien hij 
gedurende dat jaar zijn beroep of bedrijf zou 
hebben uitgeoefend, met dien verstande, dat 
bij de vaststelling van dat bedrag geen reke
ning wordt gehouden met een vaste, noch een 
tijdelijke kindertoelage en evenmin met de 
mogelijkheid van bevordering, grotere vak
bekwaamheid, uitbreiding van het bedrij f of 
anderszins en dat, voor zover de inkomsten 
uit arbeid worden verkregen, deze niet meer 
mogen bedragen dan de lonen, zoals zij door 
het College van Rijksbemiddelaars zijn vast
gesteld. Het bepaalde in het vijfde lid vindt 
zo nodig overeenkomstige toepassing."; 

d. in het oude zesde lid wordt het woord 
.,zevenhonderd" vervangen door: .,vijftien
honderd"; 

e. de oude leden 7 en 8 worden achtereen
volgens genummerd 9 en IO; 

f. een nieuw achtste lid wordt ingevoegd, 
luidende: 

"8. De pensioensgrondslag betreffende 
een invaliditeitspensioen bedraagt niet meer 
dan vier duizend vijfhonderd gulden. Het be
drag waarboven naar vorenstaande bepaling 
de pensioensgrondslag niet mag stijgen, wordt 
aangeduid als maximum-pensioensgrond
slag." 

§ 2. Artikel 14 der Pensioenwet voor het 
personeel der Koninklijke rr:arine-reserve 
(Staatsblad 1923, no. 355) wordt gewijzigd en 
aangevuld als volgt: 

a. in het tweede lid wordt tussen de woor
den "wordt" en "verstaan" ingevoegd:,,, be
houdens het bepaalde in het derde lid," ; 

b. de leden 3 tot en met S worden achter
eenvolgens genummerd 4 tot en met 6; 

c. een nieuw derde lid wordt ingevoegd, 
luidende: 

.,3. Ingeval aanspraak op pensioen ont
staat krachtens het bepaalde in artikel 2, 
onder 2•., wordt, indien zulks voor de belang
hebbende voordelig is, onder pensioensgrond
slag verstaan het bedrag van de inkomsten, 
welke hij uit hoofde van zijn beroep of bedrijf 
zou hebben genoten over het laatste jaar van 
zijn werkelijke dienst, dan wel over het jaar 
voorafgaande aan zijn onts lag, indien hij 
gedurende dat jaar zijn beroep of bedrijf zou 
hebben uitgeoefend, met dien verstande, dat 
bij de vaststellinii: van dat bedrag geen reke
ning wordt gehouden met een vaste, noch een 
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tijdelijke kindertoelage en evenmin met de 
mogelijkheid van bevordering, grotere vak
bekwaamheid, uitbreiding van het bedrijf of 
anderszins en dat, voor zover de inkomsten 
uit arbeid worden verkregen, deze niet meer 
mogen bedragen dan de lonen, zoals zij door 
het College van Rijksbemiddelaars zijn vast
gesteld. Het bepaalde in het vierde lid vindt 
zo nodig overeenkomstige toepassing."; 

d. in het oude vijfde lid wordt het woord 
.,zevenhonderd" vervangen dooi : .,vijftien
honderd"; 

e. het oude lid 6 wordt genummerd 8; 
f. een nieuw zevende lid wordt ingevoegd, 

luidende: 
"7. De pensioensgrondslag betreffende 

een invaliditeitspensioen bedraagt niet meer 
dan vier duizend vijfhonderd gulden. Het be
drag waarboven naar vorenstaande bepaling 
de pensioensgronds lag niet mag stijgen, wordt 
aangeduid als maximum-pensioensgrond
slag." 

§ 3. Artikel 15 der Pensioenwet voor het 
reserve-personeel der landmacht (Staatsblad 
1923, no. 356) wordt gewijzigd als volgt: 

a. in het eerste lid onder 3°. wordt het 
woord "achtste" vervangen door "tiende"; 

b. in het eerste lid onder 5°. wordt de 
punt aan het slot vervangen door: ,. , behou
dens het bepaalde in het tweede lid." ; 

c. de leden 2 en 3 worden achtereenvol
gens genummerd 3 en 4; 

d. een nieuw tweede lid wordt ingevoegd, 
luidende: 

"2. Het invaliditeitspensioen overschrijdt 
zonder de verhogingen bedoeld in het eerste 
lid onder s•. niet een bedrag van vier duizend 
vijfhonderd gulden."; 

e. in het nieuwe derde lid wordt tussen 
c!e woorden "s0 . " en "niet" ingevoegd: .,en 
het tweede lid", terwijl hetgeen volgt na de 
., ;" wordt gelezen: .,de som van het maxi
mumpensioen bedoeld in het eerste lid onder 
4°. en 5°. en de verhoging in artikel 19 bedoeld 
mag de pensioensgrondslag niet te boven 
gaan". 

§ 4. Artikel IS der Pensioenwet voor het 
personeel der Koninklijke marine-reserve 
(Staatsblad 1923, no. 355) wordt gewijzigd 
als volgt: 

a. in het eerste lid onder 4°. wordt de punt 
aan het slot vervangen door : ., , behoudens 
het bepaalde in het tweede lid."; 

b. de leden 2 en 3 worden achtereenvol
gens genummerd 3 en 4; 

c. een nieuw tweede lid wordt ingevoegd, 
luidende : 

"2. Het invaliditeitspensioen overschrijdt 
zonder de verhogingen bedoeld in het eerste 
lid onder 4°. niet een bedrag van vier duizend 
vijfhonderd gulden."; 

d. in het nieuwe derde lid wordt tussen 
de woorden ,,4°." en "rtiet" ingevoegd: ,,en 
het tweede lid" , terwijl hetgeen volgt na de 
,, ;" wordt gelezen: ,,de som van het maxi
mumpens ioen bedoeld in het eerste lid onder 
3°. en 4°. en de verhoging in artikel 19 bedoeld 
mag de pensioensgronds lag niet te boven 
gaan." · 

Art. VI. De Pensioenwetten reserve
personeel worden gewijzigd en aangevuld als 
hierna is aangegeven: 

§ x. Artikel 16 wordt gewijzigd als volgt: 
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a. het t weede en derde lid worden gele-
zen: 

"2. Het invaliditeitspensioen bedraagt 
zoveel procent van de pensioensgrondslag 
als het voor de belanghebbende vastgestelde 
invaliditeitspercentage beloopt. 

3. Indien naast een invaliditeitspensioen 
recht bestaat op een diensttijdspensioen, 
wordt het bedrag van het invaliditeitspen
sioen, zonder mede-rekening van de pen
sioensverhogingen gegrond op de artikelen 
17 en 18, verminderd met het djensttijdspen
sioen, eventueel verhoogd met de pensioens
verhoging gegrond op artikel 19, met dien 
verstande, dat indien het diensttijdspensioen, 
eventueel verhoogd met de pensioensver
hoging gegrond op artikel 19, gelijk is aan of 
meer bedraagt dan dit invaliditeitspen!ioen, 
toekenning van dit laatste achterwege 
blijft."; 

b. het vierde lid wordt gelezen: 
"4. Invaliditeitspercentages boven tien 

procent worden naar boven afgerond in veel
vouden van tien procent."; 

c. het zesde lid vervalt. 
§ 2. De artikelen 17 en 18 worden gewij

zigd als volgt: 
a. de in het eerste lid voorkomende woor

den "het in artikel 16, tweede lid bedoelde 
maximum-pensioen", worden vervangen 
door: ,,de pensioensgrondslag"; 

b. in het eerste lid vervallen de woorden 
,,onder a en b"; 

c. de punt aan het slot van het eerste lid 
wordt vervangen door een punt-komma; 

d. na het gestelde onder 5°. in het eerste 
lid van artikel 17 wordt een punt 6°. opgeno
men, luidende : 

"6°. een levenslang pensioen is verleend 
uit hoofde van een invaliditeit van tachtig of 
negentig procent."; 

e. na het gestelde onder 3°. in het eerste 
lid van artikel 18 wordt een punt 40. opgeno
men, luidende: 

"4°. een levenslang pensioen is verleend 
uit hoofde van een invaliditeit van honderd 
procent."; 

f. het tweede lid wordt gelezen: 
"2. Voor de vaststelling van de in het 

eerste lid bedoelde verhoging komt van de 
pensioensgrondslag niet rreer dan vier dui
zend vijfhonderd gulden in aanmerking." 

§ 3. Artikel 2ra wordt gewijzigd als volgt: 
a. in het eerste lid onder b vervallen de 

woorden "a of b"; 
b. het eerste lid, onder c wordt gelezen: 

"c. die met ingang van een datum liggende 
tussen II April 1939 en 1 October 1947 uit de 
militaire dienst is ontslagen en uit dien hoofde 
is gepensionneerd op grond van het bepaalde 
in artikel 2, onder 2 ° . c, tenzij het hem des
wege verleende pensioen met ingang van 
1 J anuari 1947, dan wel te rekenen van de 
datum van ingang van het pensioen, indien 
deze datum later valt dan 1 Januari 1947, 
is herzien . .,; 

c. de leden 2 tot en met 5 worden achter
eenvolgens genumm~rd 3 tot en met 6; 

d. een nieuw tweede lid wordt ingevoegd, 
luidende: 

"2. Het bepaalde in de eerste volzin van 
het vorig lid is mede van toepassing ten aan
zien van de gewezen militair, die met ingang 
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van of na 11 April 1939 uit de militaire dienst 
is ontslagen en uit dien hoofde in het genot 
is gesteld van een diensttijdspensioen op 
grond van het bepaalde in artikel 2, onder 
2° ., indien het pensioen met ingang van 1 
Januari 194 7, dan wel te rekenen van de 
datum van ingang van het pensioen, indien 
deze datum later valt dan 1 Janua.-i 1947, is 
herzien of met ingang van of na 1 October 
1947 is toegekend en met dien verstande, dat 
bij de vaststelling van de overschrijding a l
leen het diensttijdspemioen, eventueel ver
hoogd met de pensioensverhoging gegrond op 
artikel 19, in berekening mag worden geno
men." 

e. in het nieuwe vijfde lid worden de 
woorden ,, , en het tweede" vervangen door 
,, , het tweede en het derde"; 

f. in het nieuwe zesde lid worden de 
woorden "en het derde" vervangen door: 
,1 , het derde en het vierde". 

§ 4. Na artikel 2ra worden achtereen
volgens twee nieuwe artikelen opgenomen, 
luidende: 

,,Art. 21b. 1. Indien een gewezen militair, 
die met ingang van of na II April 1939 uit de 
militaire dienst is ontslagen en u1t dien hoofde 
in het genot is van een invaliditeitspen~ioen, 
welk pensioen met ingang van 1 J anuari 
1947, dan wel te rekenen van de datum van 
ingang van het pensioen, ind ien deze datum 
later valt dan 1 Januari 1947, is herzien of 
met ingang van of na 1 October l 94 7 is toe
gekend, inkomsten geniet of gaat genieten uit 
of in verband met arbeid of bedrijf wordt, 
indien het invaliditeitspensioen vermeerderd 
met de aldus over enig kalenderjaar verkre
gen inkomsten, zou overschrijden het bedrag 
van de grondslag, óie voor de vaststelling 
van het invaliditeitspensioen heeft gegolden, 
dit pensioen met het bedrag dier overschrij
ding verminderd. 

2. Het bepaalde bij de laatste drie leden 
van artikel z ra vindt overeenkomstige toe
passing. 

Art. 21c. Voor de toepassing van het be
paalde in de artikelen 21a en 21b wordt een 
pensioensverhoging gegrond op de artikelen 
17 en 13 niet in aanmerking genomen." 

§ ·a. In het derde lid van artikel 25 
wordt het woord "vijf" vervangen door : 
,,tien". 

§ s. Artikel 27 wordt gewijzigd en aan
gevuld als volgt : 
a. het lid 4 wordt genummerd 5; 
b. een nieuw vierde lid wordt ingevoegd, 
luidende : 

"4. Een tijdelijk pensioen houdt op met 
ingang van een door Ons te bepalen datum, 
wanneer de vermiste of hij, te wiens aanzien 
bij rechterlijk vonnis verklaard is , dat rechts
vermoeden van overlijden bestaat, in leven 
blijkt te zijn." , 

§ 6. Artikel 28 wordt gewijzigd a ls volgt: 
a. het gestelde in de aanhef van het eerste 

lid, luidende: ,,1°. ingeval de militair is over
leden tengevolge van een der oorzaken a ls 
vermeld in artikel 2, 2 0 . onder a en b :" 
vervalt; 

b. het eerste lid, onder a, wordt gelezen: 
"voor eene weduwe vijf en zestig procent 

van de eerste twee duizend gulden en vijf en 
vijftig procent van het overige gedeelte van 
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des overledenen pensioensgrondslag betref
fende diens invaliditeitspensioen;"; 

c. het eerste lid, onder b, wordt gelezen: 
,,voor elk kind van de overledene als be

doeld in artikel 26, eerste lid onder 1°. , 2°., 
en 3° ., welks moeder aan het overlijden van 
de vader aanspraak op pensioen ontleent, 
tien procent van de pensioensgrondslag; voor 
elk ander kind twintig JJrocent van de pen
sioensgrondslag; 

d. het eerste li:i, onder 2°., vervalt; 
e. het tweede en derde lid, zomede de 

aanwijzing "1" voor het eerste lid vervallen. 
§ 7. Artikel 29 wordt gewijzigd en aan

gevuld als volgt: 
a. in de aanhef van het eerste lid ver

vallen de woorden "onder 1°.", wordt het 
woord "tachtig" vervangen door "negentig" 
en vervalt het gedeelte, dat luidt: ,,die van 
de personen op wie van toepassing is artikel 
28, eerste lid onder 2°., te zamen niet meer 
dan veertig procent van die grondslag''; 

b. de punt aan het slot van het vijfde lid 
wordt vervangen door: ,,en wel met ingang 
van het kwartaal, volgende op dat in de loop 
waarvan de wijziging is ingetreden." 

§ 8. Na artikel 29 wordt een nieuw arti
kel opgenomen, luidende: 

"Art. 29a. I. Indien een weduwe, die met 
ingang van of na 11 Apdl 1939 is gepension
neerd op grond van het bepaalde in artikel 
25, inkomsten geniet of gaat genieten uit of 
in verband met arbeid of bedrijf, wordt het 
pensioen met vijftig procent van die over enig 
kalenderjaar verkregen inkomsten vermin
derd, met dien verstande, dat een rente vol
gens een desbetreffende wettelijke regeling 
in haar geheel in mindering wordt gebracht 
en dat indien die inkomsten minder dan 
vijftien honderd gulden bedragen, vijftig pro
cent in mindering wordt gebracht van het 
bedrag waarmede die inkomsten een bedrag 
van zevenhonderd vijftig gulden overschrijden. 

2. Indien personen, die met ingang van 
of na II April 1939 zijn gepensionneerd op 
grond van het bepaalde in artikel 26, eerste 
lid, onder 4°. en 6°., inkomsten genieten of 
gaan genieten uit of in verbaQd met arbeid 
of bedrijf, wordt het pensioen verminderd 
met vijftig procent van de inkomsten over 
enig kalenderjaar door bedoelde personen 
verkregen boven de inkomsten, welke in 
aanmerking zijn genomen bij de beoordeling 
van het recht op pensioen, met dien ver
stande, dat een rente volgens een desbetref
fende wettelijke regeling in haar geheel in 
mindering wordt gebracht en dat, indien die 
inkomsten minder dan vijftien honderd gulden 
bedragen, vijftig procent in mindering wordt 
gebracht van het bedrag waarmede die in
komsten een bedrag van zevenhonderd vijftig 
gulden overschrijden. 

3. Het bepaalde bij de laatste drie leden 
van artikel 210 vindt overeenkomstige toe
passing." 

§ 9. Artikel 31 wordt aangevuld met een 
zesde lid, luidende: . 

"6. Het bepaalde in de voorgaande leden 
vindt overeenkomstige toepassing op het 
pensioen toegekend aan de moeder, groot
moeder en schoonmoeder van een overleden 
militair." 

§ 10. Artikel 33 wordt gewijzigd als volgt: 
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a. in het eerste lid wordt hetgeen volgt 
na het woord "zonder" gelezen: .,mede-reke
ning van de pensioensverhogingen gegrond 
o:;> de artikelen 17-19, meer zou bedragen 
dan vier duizend gulden of, komt hem een 
invaliditeitspensioen dan wel een pensioen 
als gewezen Minister toe, dan onderscheiden
lijk vier duizend vijfhonderd of zes duizend 
gulden, op de voet van het bepaalde in het 
volgende lid beperkt."; 

b. in het tweede lid worden de woorden 
,,f. 4000, onderscheidenlijk f. 6000," ver
vangen door: ,,vier duizend, onderscheiden
lijk vier duizend v(ifhonderd of zes duizend 
guldrn", terwijl de laatste volzin wordt ge
lezen: .,Bij toepassing van deze bepaling 
blijven de in het vorige lid bedoelde pen
sioensverhogingen buiten aanmerking." 

§ 11. Het eerste lid van artikel 34 wordt 
gelezen als volgt: 

"1. Wanneer eenzelfde feit aanleiding 
zou geven tot het verlenen van pensioen aan 
dezelfde persoon, zowel krachtens artikel 2 
onder 2°, of de artikelen 25 en 26 dezer wet, 
als krachtens de Pensioenwet 1922 (Staats
blad no. 240), dan wel krachtens de Militaire 
Weduwenwet 1922, bestaat slechts aanspraak 
op pensioen krachtens een dezer wetten en 
wel op dat, hetwelk voor de belanghebhende 
het voordeligst is.". 

§ 12. In het derde lid van artikel 36 wor
den de woorden "artikel 210" vervangen 
door: ,,de artikelen 210, 21b of 290". 

§ 13. In het eerste lid van artikel 36a 
wo1den de woorden: ,.artikel 210" vervangen 
door: ,,de artikelen 210, 21b of 290". 

§ 14. In artikel 37 wordt het woord "vijf" 
vervangen door: ,,tien". 

Art. VII. Voor zover het recht op uitbe
taling van deze pensioenen op de datum van 
herziening niet is vervallen, worden met 
inachtneming van het bepaalde in artikel IX: 

a. pensioenen, waarop tussen 11 April 
1939 en 1 October 1947 recht is verkregen 
krachtens het bepaalde in artikel 2, onder 2°, 
der Pensioenwetten en der Pensioenwetten 
reserve-personeel, indien zulks voor de be
langhebbenden voordelig is, te rekenen van 
1 Januari 1947, dan wel te rekenen van de 
datum van ingang van het pensioen, indien 
deze datum later valt dan 1 Januari 1947, 
herzien met toepassing van de bepalingen 
dier wetten, zoals zij ingevolge deze wet zijn 
komen te luiden; 

b. pensioenen, waarop tussen 1 I April 
1939 en I October 1947 recht is verkregen 
krachtens het bepaalde in de artikelen 36 en 
37 der Pensioenwetten, dan wel krachtens 
het bepaalde in de artikelen 25 en 26 der 
Pensioenwetten reserve-personeel en die nog 
niet zijn verleend, in geval van toekenning en 
indien zulks voor de belanghebbenden voor
delig is, te rekenen van I Januar i 1946, dan 
wel te rekenen van de datim van ingang van 
het pensioen, indien deze datum later valt 
dan 1 Januari 1946, herzien met toepassing 
van de bepalingen dier wetten, zoals zij inge
volge deze wet zijn k.omen te luiden; 

c. pensioenen, bedoeld onder b, indien zij 
reeds zijn verleend en zulks voor de belang
hebbenden voordelig is, te rekenen van 1 Ja
nuari 1946, dan wel t e rekenen van de datum 
van ingang van het pensioen, indien deze 
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datum later valt dan 1 Januari 19461 herzien 
met toepassing van de bepalingen der onder 
b genoemde wetten, zoals zij ingevolge deze 
wet zijn komen te luiden. 

Art. VIII. I. Pensioenen, waarop tussen 
II April 1939 en 1 October 1947 recht is ver
kregen krachtens het bepaalde in de artikelen 
36 en 37 der Pensioenwetten, doch die op 
grond van artikel 44 dier wetten niet zijn ver
leend, worden, indien zulks voor <!e belang
hebbenden vonrdeli"t is en het recht op uitbe
taling van deze pensioenen op de datum van 
toekenning niet is ven.allen, alsnog te reke
nen van 1 Januari 19461 dan wel te rekenen 
van de datum van ingang van het pensioen, 
indien deze datum later valt dan 1 Januari 
19461 toegekend met inachtneming van het 
bepaalde in artikel IX en van de bepalingen 
dier wetten, zoals zij ingevolge deze wet zijn 
komen te luiden. Het ter zake van hetzelfde 
feit verleende pensioen krachtens rie Mili
taire Weduwenwet 1922, dan wel krachtens 
de Pensioenwet 1922 (Staatsblad no. 240) 
vervalt te rekenen van de datum van ingang 
van het in de aant,ef bedoelde pensioen. 

2. Het bedrag, dat na de datum, waarop 
het krachtens de Militaire Weduwenwet 1922, 
dan wel krachtens de Pensioenwet 1922 
(Staatsblad no. 240) verleende pensioen is 
vervallen, ten last e van het algemeen bur
gerlijk pensioenfonds is uitgekeerd, dient te 
worden aangemerkt als een voorschot op het 
be:irag, waarop krachtens deze wet aan
spraak bestaat. 

3. Het pensioen van een weduwe het
welk, ware dit niet geëindigd geweest op 
grond dat zij is hertrouwd, zou zijn herzien 
met toepassing van het bepaalde m artikel 
VII , dan wel toegekend met toepassing van 
het bepaalde in hP.t eerste lid, wordt alsnog 
toegekend met toepassing van een dezer 
bepalingen, indien de weduwe, nadat na hei
trouwen haar huwelijk opnieuw is ontbonden, 
een aanvrage inzendt om in het genot van 
haar vorig pensioen te worden hersteld. Het 
pensioen g.-at alsdan in op de datum, met 
ingang waarvan de weduwe in het genot van 
haar vorige pensioen zou zijn hersteld. 

Art. IX. Voor de gepensionneerde, wiens 
pensioen op grond van het bepaalde in artikel 
VII voor herziening in aanmerking kan ko
men, dan wel voor de gepensionneerde, aan 
wie op grond van het bepaalde in artikel VIII 
een pensioen kan worden toegekend, wordt, 
indien zulks voor de belanghebbende voor
delig is, onder pensioensgrondslag verstaan : 

a. het bedrag, dat als pensioensgrondslag 
zou hebben gegolden, indien de op de militair 
betrekking hebbende militaire bezoldigings
regeling, welke op 1 Januari 1946 van kracht 
was, gedurende het laatste jaar van zijn wer
kelijke dienst van kracht ware geweest, 
dan wel 

b. het bedrag, van de inkomsten, ~ elke 
de dienstplichtig militair en de militair beho
rende tot het reserve-personeel uit hoofde van 
zijn beroep of bedrijf zou hebben genoten 
gedurende het laatste jaar van zijn werkelijke 
dienst, dan wel gedurende het jaar 19461 in
dien hij gedurende dat jaar valide dan wel 
in leven ware geweest, met dien verstande, 
dat bij de vaststelling van dat bedrag geen 
rekening wordt gehouden met een vaste, noch 
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een tijdelijke kindertoelage en evenmin met 
de mogelijkheid van bevordering, grotere 
vakbekwaamheid, uitbreiding van het bedrijf 
of anderszins en voorts met bepaling dat, 
voor zover de inkomsten uit arbeid worden 
verkregen, deze niet meer mogen bedragen 
dan de lonen, zoals zij door het College van 
Rijksbemiddelaars zijn vastgesteld. 

Art. X. 1. De herziening van een pen
sioen met toepassing van het bepaalde in 
artikel VII en de toekenning van een pen
sioen op grond van het bepaalde in artikel 
VIII geschieden op een aan Ons te richten 
aanvrage van de belanghebbende. Wij behou
den Ons voor een pensioen te herzien en toe te 
kennen, ook zonder dat door belanghebbende 
een aanvrage werd ingezonden. 

2. Op de in artikel VII bedoelde herzie
ning en op de in artikel VI II bedoelde toe
kenning is van toepassing het bepaalde in de 
artikelen 46 en 53-56a der Pensioenwet voor 
de landmacht (Staatsblad 1922, no. 66), in de 
artikelen 46 en 5~-54a der Pensioenwet voor 
de zeemacht (Staatsblad 1922, no. 65) en in 
de artikelen 36 en 36a der Pensioenwetten 
reserve-personeel. 

3. Het recht op herziening en op toeken
ning als in het eerste lid bedoeld vervalt, in
dien de aanvrage niet binnen twee jaren na 
de datum van inwerkingtreding van deze wet 
is ingekomen, behoudens dat het recht op 
toekenning als in artikel VIII, derde lid be
doeld vervalt, indien de aanvrage niet bin
nen vijf jaren na de datum, waarop het huwe
lijk opnieuw is ontbonden, is ingekomen. 

Art. XI. Het bepaalde bij artikel 40a der 
Pensioenwetten en artikel 29a der Pensioen
wetten reserve-personeel zal geen toepassing 
vinden ten aanzien van hen, die met ingang 
van een datum liggende tussen 11 April 1939 
en 1 October 1947 zijn gepensionneerd op 
grond van het bepaalde in de artikelen 36 en 
37 der Pensioenwetten, dan wel op grond van 
het bepaalde in de artikelen 25 en 26 der 
Pensioenwetten reserve-personeel en wier 
pensioenen niet zijn herzien krachtens het 
bepaalde in artikel VII. 

Art. XII. Een uitkering, verstrekt door 
een Districts bureau Verzorging Oorlogs
slachtoffers als aanvulling op een pensioen, 
hetwelk krachtens de Pensioenwetten, de 
Pensioenwetten reserve-personeel, de Mili
taire Weduwenwet 1922, dan wel de Pens i
oenwet 1922 (Staatsblad no. 240) is verleend, 
dient te worden aangemerkt als een voorschot 
op het bedrag, waarop krachtens deze wet 
aanspraak bestaat. 

Art X I II. De bepalingen van deze wet 
zijn van overeenkomstige toepassing ten 
aanzien van: 

a. schadeloosstellingen, waarop, naar de
zelfde regelen en maatstaven als die, waarop 
krachtens de bepalingen der Pensioenwet 
voor de landmacht (Staatsblad 1922, no. 66) 
voor dienstplichtigen der landmacht en hun 
nagelaten betrekkingen recht bestaat op toe
kenning van pensioen, recht bestaat voor de 
op of na I April 1939 te werk gestelde burger
werkkrachten, wier diensten ten behoeve van 
de Nederlandse militaire dienst werden ge
vorderd, a lsmede voor hun nagelaten be
trekkingen; 

b. pensioenen, waarop tussen 11 April 
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1939 en I October 1947 recht is verkregen 
krachtens het bepaalde in de Pensioenwet 
voor de vrijwilligers b ij de landstorm. 

Art. XIV. Deze wet treedt in werking 
met ingang van I October 1947. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize Het Loo, de 4de 

Augustus 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. F1ÉVEZ. 

De Minister van Marine, 
J. J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

(Uitgeg. 19 Augustus 1947.) 

S. H 293 

4 Augustus 1947. WET, betreffende uit-
zending dienstplichtigen. 

Bijl. Hand. II 46/47, 385; 
Hand. II 46/47, bladz. 1200-1229; 
Bijl. Hand. I 46/47, 385; 
Hand. I 46/47, bladz. 935-942, 956-964. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen heb

ben, dat een wettelijke voorziening noodig 
is. als bedoeld in artikel 192 der Grondwet; 

-oo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz. 
Art. I. 1. De dienstplichtigen van de 

landmacht kunnen, ook zonder hun toe
stemming, naar Nederlandsch-Indië, Suri
name of Curaçao worden gezonden. 

2. Hun verblijf aldaar duurt niet langer 
dan tot het einde van 1949, tenzij het met 
hun eigen toestemming dan wel bij de wet 
wordt verlengd. 

Art. Il. Artikel 35 van de Dienstplicht
wet (Staatsblad 1922, nr. 43), laatstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit van 18 Mei 1944 
(Staatsblad E 32), wordt gewijzigd als volgt: 

Het eerste lid wordt gelezen: 
1. De dienstplichtigen van de landmacht 

w~~den zonder hun toestemming niet dan 
krachtens een afzonderlijke wet naar Ne
derlandsch-Indië, Suriname of Curaç,ao ge
zonden." 

Het vierde lid wordt gelezen: 
"4. Zoolang d_e dienstpl!chtige~ tusschen 

de keerkringen dienen, gemeten ZIJ verhoog
de militaire inkomsten." 

Art. 111. 1. Deze wet treedt in werking 
met ingang van den dag na dien der afkon
diging. 

2. Met ingang van denzelfden dag ver
valt Ons besluit van 22 Juni 1944 (Staats
blad E 45). 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 4den 

Augustus 1947. 
WILHELMINA. 

De Minister-President, BEEL. 

De Min. van Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

De Minister van Marine, 
J. J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

De Min. van Binnen/. Zaken, BEEL. 

De Min. van 0. G., J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. 12 Augustus 1947.) 

L. & S. 1947 
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s. H 171 · 

6 Juni r947. WET tot gedeeltelijke her
ziening van het belastingstelsel. (Wet 
belastingherziening 194 7 .) 

Bijl. Hand. II 1946', 231; 
Hand. II 46/47, bladz. 1400-1408, n43 

-1436, 1437-1467. 
Bijl. Hand. I 46/47, 231; 
Hand. I 46/47, bladz. 769--788. 
Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen heb

ben, dat het wenschelijk is, in afwachting 
van een ingrijpender herziening van het 
belastingstelsel, dit op korten termijn ten 
deele te herzien; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, 
"'tlZ. 

HOOFDSTUK 1. 

Wijziging van het tarief van de vennootschaps
belasting. 

Art. 1. Met afwijking van artikel 27 van 
het Besluit op de Vennootschapsbelasting 
1942 bedraagt de vennootschapsbelasting 
over (boek-)jaren welke na 31 December 
1945 eindigen: 

een derde van het belastbare bedrag of, 
zoo het belastbare bedrag minder dan 
f 45,000 beloopt, 

drie tienden van het belastbare bedrag 
benevens . 

een vijfde van het bedrag, waarmede de 
belastbare som f 37,500 te boven gaat. 

HOOFDSTUK Il. 
Verlaging, gevolgd door afschaffing, van de 

vermogensbelasting voor lichamen. 
2. J. Voor de (boek-)jaren, welke met- of 

na I Januari 1946 beginnen, worden de in 
artikel 15 van het Besluit op de Vermogens
belasting 1942 vermelde belastingbedragen 
van f 5 en f 120 verlaagd tot f 0,50, onder
scheidenlijk f 6. 

2. Voor de (boek-)jaren, welke vóór 1946 
aanvangen en in dat jaar of een later jaar 
eindigen, wordt de belasting naar het oude 
tarief geheven voor het aantal geheele maan
den dat vóór 1946 valt, en voor de overige 
verminderd op den voet van het vorige lid. 

3. 1. De vermogensbelasting volgens het 
Besluit op de Vermogensbelasting 1942 wordt 
voor het laatst geheven voor de boekjaren 
waartoe 31 December 1946 behoort. 

2. Voor de (boek-)jaren, welke vóór 1947 
aanvangen en in dat jaar of in een later 
jaar eindigen, wordt de belasting slechts ge
heven voor het aantal geheele maanden dat 
vóór 1947 valt. 

HOOFDSTUK III. 

Onbelaste reserves. 
4. 1. Bij het berekenen van het zuivere 

bedrijfsvermogen op den voet van artikel 
10 van het Besluit op de Inkomstenbelas
ting 1941 mag, voor het eerst bij het einde 
van het boekjaar dat in of met 1946 eindigt, 
onder de aftrekbare passiva een onbelaste 
reserve worden opgenomen. 

2. De onbelaste reserve kan niet over
treffen het hoogste van de beide volgende 
bedragen: 

23 
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a. de som van 20 ten honderd van de 
waard e der lichamelijke zaken, welke voor 
de u itoefening van het bedrijf worden ge
b ruikt of van de op zoodanige zaken ge
vestigde zakelijke rechten, 10 ten honderd 
van de waarde der bedrijfsvoorraden, en, 
voor landbouwbedrijven, het bedrag van de 
pacht, de beklemhuur of den erfpachtscanon 
over de laatstverloopen zeven jaren; 

b. tien ten honderd van de waarde der 
overige bedrijfsactiva, 

een en ander naar de waardeering welke 
bij het berekenen van het zuivere bedrijfs
vermogen is gevolgd en met dien verstande, 
dat aanspraken of vooruitzichten op ver
goedingen of tegemoetkomingen wegens het 
teloorgaan van in den aanvang van letter 
a bedoelde zaken of rechten worden gelijk
gesteld met die zaken of rechten, zoolang de 
v ervanging van het teloorgegane waar
sch ijnlijk is. 

3. De onbelaste reserve kan in een boek
jaar niet toenemen met een grooter bedrag 
d an dat, waarmede het zuivere bedrijfsver
mogen zou zijn toegenomen, indien die re
serve gelijk was gebleven, noch met een 
grooter bedrag dan vijftien ten honderd van 
de winst, welke zou zijn behaald, indien die 
reserve gelijk was gebleven. 

4 . Tenzij uit het tweede Jid een grootere 
afn eming voortvloeit, neemt de onbelaste 
reserve in een boekjaar af met het bedrag, 
waarmede het zuivere bedrijfsvermogen zou 
zij n a fgenomen, indien die reserve gelijk was 
gebleven, doch t en minste met het verlies, 
dat geleden zou zijn, indien die reserve ge
lijk was gebleven. Wij bepalen, bij algemee
nen maatregel van bestuur, in welke geval
len, in hoeverre en onder welke voorwaarden 
verminderingen van de onbelaste reserve -
mit s niet voorgeschreven door de bepalingen 
van dit a r t ikel - gepaard mogen gaan met 
b ijzondere afschrijvingen op onroerende goe
deren en andere zaken, welke voor de uit
oefening van het bedrijf worden gebruikt. 

5. I ndien meer dan één persoon of 
lichaam tot een bedrijfsvermogen gerech
tigd is, worden de bepalingen van de vorige 
leden van dit artikel voor ieder afzonderlijk 
toegepast, met inachtneming, naar gelang 
van omstandigheden, van zijn aandeel in het 
zuiver bedrijfsvermogen, de winst of het ver
lies. Nochtans wordt in de gevallen, waarin 
het buiten toepassing laten van den vorigen 
zin niet t ot andere uitkomsten leidt, voor alle 
gerechtigden het tweede, het derde en het 
vierde lid van dit artikel gemeenschappelijk 
toegepast. 

6. De onbelaste reserve wordt ten volle 
of ten deele in de winst opgenomen, door 
haar in gelijke mate niet langer als aftrekbaar 
passivum in aanmerking te nemen bij het 
bepalen ·van het zuiver bedrijfsvermogen aan 
den vooravond van de volgende gebeurte
nissen: 

a. wanneer het door den belastingplich
tige uitoefenen van het bedrijf een einde 
neemt - anders dan door wettelijk onder
stelden overgang van de geheele bedrijfsuit
oefening op den echtgenoot, de echtgenoote 
of de weduwe van den belastingplichtige - ; 
in dit geval geschiedt die opneming in de 
winst ten volle; 

354 

b. bij het metterwoon verlaten v an het 
R ijk door den belastingplichtige of b ij het 
verleggen van zijn zetel naar een p laats bui
ten het Rijk; in deze gevallen geschiedt die 
opneming in de winst voor het gedeelte, dat 
tot de geheele onbelaste reserve in dezelfde 
verhouding staat als het niet binnenlandsche 
maximum van de onbelaste reserve tot het 
totale maximum van de onbelaste reserve; 

c. bij gedeeltelijke overdracht van het 
bedrijf of van het aan den belastingplichtige 
toebehoorende gedeelte van het bedrijf, a ls
mede bij geheele of gedeeltelijke overdracht 
van een onderdeel van het bedrijf; in deze 
gevallen geschiedt die opneming van de on
belaste reserve in de winst tot het bedrag, 
waarmede de onbelaste reserve overtreft het 
maximum dat zou gelden, indien de over
dracht reeds had plaats gevonden. 

Het ingevolge de vorige bepalingen van 
dit lid in de winst opgenomen bedrag wordt, 
voor zooveel de inkomstenbelasting betreft , 
op daartoe gedaan vefzoek belast op den 
voet van artikel 48 van het Besluit op de 
Inkomstenbelasting 1941. 

7. Voor de berekening van het bedrag 
van de onbelaste reserve bij recht spersonen 
en commanditaire vennootschappen op aan
deelen worden de uitdeelingen , alsmede de 
winstaandeelen van de beheerende ven noo
ten, beschouwd als aan het bedrijfsverm ogen 
te zijn onttrokken op den laatsten dag van 
het boekjaar waarop zij betrekking hebben. 

8. Voor de heffing, van lichamen, van 
vermogensbelasting en van ondernemings
belasting naar den grondslag bedrijfskapitaal 
wordt het volgens de artikelen 7 tot en met 
9 van het Besluit op de Vermogensbelasting 
1942 berekende zuivere bedrijfsvermogen 
verhoogd met het bedrag van de onbelaste 
reserve. Voor de heffing van de vermogens
aanwasbelasting wordt de onbelaste reserve 
niet tot de aftrekbare passiva gerekend. 

9. Met betrekking tot belastingplichtigen 
voor de vennootschapsbelasting die een her
leide overgangsreserve heb ben bij het einde 
van het boekjaar dat in of met 1946 eindigt 
wordt de in het tweede lid gestelde grens 
verlaagd met het bedrag van de herleide 
overgangsreserve, beoordeeld naar den stand 
van zaken vóór de toepassing van artikel 20 
van het Besluit op de Vennootschapsbelas
ting 1942 over -het desbetreffende jaar. De 
belastingplichtige is echter bevoegd t elken
jare bij zijn aangifte voor de vennootschaps
belasting te vorderen, dat op de door hem 
aan te wijzen uitdeelingen, vallende onder 
artikel 14 van het Besluit op de Vennoot
schapsbelasting 1942, artikel 20 van dat be
sluit zal worden toegepast en dat mitsdien 
deze uitdeelingen l'en de er over verschul
digde belasting op de herleide overgangs
reserve in mindering zullen worden gebracht. 

10. De vorige leden van dit artikel zijn 
niet van toepassing ten aanzien van lichamen 
welke een egalisatiereserve kunnen hebben 
als bedoeld is in de Zesde Aanvullingsbe
schikking Venootschapsbelasting 1942 (Ne
derlandsche Staatscourant van 31 October 
1945, n°. IOI). 
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H OOF DSTUK IV. 

W ijzigingen in het Besluit op de lnkomsten
belastin'l 1941. 

5. In het Besluit op de Inkomstenbelas
ting 1941 worden de volgende wijzigingen 
gebracht. 

Voor zoover hierna niet anders is bepaald, 
vinden zij toepassing: 

voor zooveel de inkomstenbelasting betreft, 
met ingang van het belastingjaar 1946; 

voor zooveel de ondernemingsbelasting be
treft, met ingang van het belastingjaar 1947. 

voor zooveel de vennootschapsbelasting 
betreft, met ingang van het boekjaar, dat 
in of met 1946 eindigt; 

een en ander met dien verstande, dat die 
wijzigingen geen invloed hebben bij de hef
fing van de vermogensaanwasbelasting. 

A. Artikel 10, derde lid, wordt gelezen: 
3. Als aftrekbare passiva komen slechts 

in aanmerking: 
1•. verplichtingen, welke tegenover be

paalde natuurlijke of rechtspersonen bestaan 
of welke plegen te ontstaan uit reeds be
staande rechtsverhoudingen; 

2°. reserves tot dekking van risico's welke 
plegen te worden verzekerd, doch die niet 
verzekerd zijn, doch tot geen hooger bedrag 
dan met den aard van die reserves in over
eenstemming is; 

3°. reserves tot gelijkmatige verdeeling 
van kosten en lasten, doch tot geen hooger 
bedrag, dan met den aard van die reserves 
in overeenstemming is; 

4°. de onbelaste reserves, welké krach
tens artikel 4 der Wet Belastingherziening 
r947 of krachtens eenig andere wettelijke 
bepaling zijn toegestaan. 

B. In artikel 12, zevende lid, wordt na 
.,reservefonds" ingevoegd: - reserves als 
bedoeld zijn in artikel 10, lid 3, onder 2°., 
3°., en 4°. hieronder begrepen -. 

C. Aan artikel 16 wordt een vijfde lid 
toegevoegd, luidende: 

s. Voor hen, die opbrengst van dienst
betrekking genieten en voor wie de kosten 
van verwérving voor de gezamenlijke dienst
betrekkingen minder dan f roo bedragen 
wordt het bedrag van de persoonlijke ver
plichtingen verminderd met het beloop waar
mede de kosten van verwerving zijn ver
hoogd volgens artikel 27a. 

D. In artikel 19, tweede lid, wordt na 
den eersten zin ingevoegd: 

Het brengen van zoodanige effecten in een 
bedrijfsvermogen wordt met vervreemding 
gelijkgesteld; het onttrekken van zoodanige 
effecten aan een bedrijfsvermogen geldt als 
aankoop. 

E. Van artikel 20. eerste lid. vervalt de 
tweede zin. 

F. Aan artikel 21, tweede lid, wordt toe
gevoegd: 

Bij inbreng in een bedrijfsvermogen, on
derscheidenlijk bij onttrekking aan een be
drijfsvermogen wordt de inbrengwaarde als 
overdrachtsprijs en de waarde bij de ont
trekking als het bedrag der kosten van ver
krijging beschouwd. 

G. Na artikel 27 wordt opgenomen een 
artikel 27a, luidende: 

Art. 27a. Het bedrag van de kosten van 
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verwerving voor de gezamenlijke inkomsten 
uit dienstbetrekking wordt, indien het m in
der beloopt dan honderd gulden, tot dat be
drag verhoogd. 

H. In artikel 30, derde lid, en in artikel 
31, vierde lid, wordt "vindt artikel 36 toe
passing" vervangen door: blijft artikel 36, 
lid 3, buiten toepassing. 

I. Aan artikel 39, eerste lid, 1°., letter b, 
wordt toegevoegd: voor zoover de desbe
treffende effecten niet behooren tot een be
drijfsvermogen. 

Aan artikel 39, eerste lid, 2°., letter b. 
wordt in de laatste onderalinea zoowel vóór 
"aandeelen, winstbewijzen en obligatiën als 
vóór "schuldvorderingen" ingevoegd: niet 
tot een bedrijfsvermogen behoorende. 

J. Aan artikel 45, eerste lid, wordt, met 
ingang van het belastingjaar 1948, toege
voegd: 

Vóór het toepassen van de tabel ten aan
zien van minderjarige belastingplichtigen, die 
bij het einde van het kalenderjaar of van 
het belastingtijdvak behooren tot het huis
houden van een belastingplichtige, die voor 
hen aanspraak op kinderaftrek heeft, wordt 
het zuiver inkomen verhoogd met f 300. 

K. In artikel 46, derde lid, wordt het 
onder 3°. voorkomende vervangen door: 

3. de ongehuwde belastingplichtigen, die 
ten minste vijf jaren achtereen een echtelijk 
huishouden gevormd hebben; is een echtelijk 
huishouden voortgezet met één of meer u it 
het huwelijk geboren kinderen of met één 
of meer eigen of aangehuwde kinderen, die 
tot het echtelijk huishouden behoord heb
ben, dan wordt dat huishouden ook in zijn 
voortzetting als een echtelijk huishouden 
aangemerkt. 

L. In artikel 46, vijfde lid, 1°., wMdt 
"wier huwelijk gedurende ten minste een 
derde gedeelte van het kalenderjaar of van 
het belastingtijdvak heeft bestaan' ' vervan
gen door: 

die gedurende het geheele kalenderjaar 
of belastingtijdvak of gedurende een ge
deelte ervan gehuwd zijn geweest. 

M. Artikel 4 7. derde lid, wordt gelezen: 
3. Aanspraak op kinderaftrek bestaat 

slechts voor kinderen ten aanzien van wie 
aan alle eischen van het eerste lid was vol
daan bij het einde van het kalenderjaar of 
belastingtijdvak of bij het eindigen van hun 
belastingplicht in den loop van het kalen
derjaar of belastingtijdvak. 

N. Van artikel 48 worden de tweede en 
derde volzin vervangen door: 

De belastingvoet van deze inkomsten is 
alsdan het percentage, dat geheven wordt 
van de laatste zeshonderd gulden van het 
volgens de tabel belaste gedeelte van het 
zuiver inkomen. Het percentage bedraagt 
echter niet minder dan 20, noch meer dan 
40. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
artikel 43 buiten beschouwing gelaten. 

0. Van artikel 51, eerste lid, vervalt de 
tweede zin. 

6. Artikel 5, letter I. is mede van kracht 
voor de kalenderjaren en belastingtijdvakken 
welke vóór 1 J anuari 1946 zijn geëindigd. 

7. I. De thans bij artikel 45, eerste lid. 
van het Besluit op de Inkomstenbelasting 
1941 behoorende tabel (oude tabel) wordt 
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voor de belastingjaren en belastingtijdvak
ken, welke na 31 December 1947 beginnen, 
vervangen door de bij deze wet behoorende 
tabel (nieuwe tabel). 

2 . Inkomstenbelasting over het belasting
jaar 1947 alsmede over een in dat jaar ge
legen belastingtijdvak, wordt geheven vol
gens een door Onzen Minister van Financiën 
vast te stellen tabel (tabel 1947), behelzende 
de tariefklassen van de in het eerste lid be
doelde nieuwe tabel. De belasting volgens die 
tabel verschuldigd. bedraagt het gemiddelde 
tusschen het belastingbedrag volgens de oude 
tabel en dat volgens de nieuwe tabel. 

HOOFDSTUK V. 
Loonbelasting. 

Art. 8. 1. Onze Minister van Financiën 
vervangt, voor de loontijdvakken welke na 
30 J uni 1947 eindigen, de in artikel 7, eerste 
lid, van het Besluit op de Loonbelasting 
1940 bedoelde belastingtabel door een an
dere. Hij stelt deze zoodanig vast, dat zij, 
ook wat betreft de grootte van de tarief
klassen, 111et de tarieftal..~, van de inkom• 
stenbelasting in overeenstemming is, met 
dien verstande, dat met het in artikel 13, 
eerste lid, van dat besluit genoemde bedrag 
van honderd gulden voor kosten van ver
werving van het loon en ter zake van per
soonlijke verplichtingen rekening wordt ge
houden. De opklimming van het belasting
bedrag eindigt in de tabel bij een loon, over• 
eenkomende met een jaarloon van f 15,100, 
zijnde van het bedrag waar mede het loon 
de genoemde som te boven gaat het be
lastingpercentage verschuldigd, hetwelk ge
heven wordt van de laatste f 120 van een 
zuiver inkomen, over een jaar, ten bedrage 
van f 15,120. Het bij artikel 5, letter J. 
van deze wet bepaalde wordt in de loonbe
lastingtabel verwerkt. Bij het vaststellen van 
de tabel en van de daaruit af te leiden ta
bellen voor andere loontijdvakken dan een 
maand brengt Onze Minister van Financiën 
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de door hem noodig geachte afrondingen 
aan. 

(2) In artikel 8, derde lid, van het Be
sluit op de Loonbelasting 1940 wordt, met 
ingang van den dag van het inwerkingtre
den van deze wet, letter c vervangen door: 

c. de ongehuwde belastingplichtigen, die 
ten minste vijf jaren achtereen een echtelijk 
huishouden gevormd hebben; een echtelijk 
huishouden, dat voortgezet is met één of 
meer uit het huwelijk geboren kinderen of 
met één of meer eigen of aangehuwde kin
deren, die tot het echtelijk huishouden be
hoord hebben, wordt te dezen opzichte als 
een echtelijk huishouden aangemerkt. 

3. Van artikel 25 van het Besluit op de 
Loonbelasting 1940 vervalt, met ingang van 
den dag van het inwerking treden van deze 
wet, het tweede lid en wordt in het over
blijvende eenige lid "of ingevolge artikel 13" 
vervangen door: , artikel 13 of artikel 14,. 

HOOFDSTUK VI. 
Wijziging van de Wet op de Vermogensbelas

ting 1892. 
Art. 9 . . In de Wet op de Vermogensbe

lasting 1892 worden met ingang van het 
belastingjaar 1946 de volgende wijzigingen 
gebracht: 

In artikel 10, tweede lid, wordt onder 1° 
"f 7500" vervangen door f 10,000 en wordt 
onder 3° "f 7500" vervangen door f 5000. 

HOOFDSTUK VII. 
Verhooging van de rechten van successie, van 

overgang en van schenking. 
Art. 10. 1. De tabel, vervat in artikel 

65, eerste lid, der Successiewet, wordt ver• 
vangen door de volgende tabel: 

2. a. In het laatste lid van artikel 65 
der Successiewet wordt in plaats van "tien 
ten honderd" gelezen: vijftien ten honderd. 

b. In artikel 71 der Successiewet wordt 
in plaats van "vier ten honderd"gelezen: 
zes ten honderd. 

PerCPntage voor het gedeelte d~r verkrUgm1s. dat bedraagt 
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c. In het laatste lid van artikel 80 der 
Successiewet wordt in plaats van "twee en 
een half ten honderd" gelezen: vijf ten hon
derd. 

3. De opcenten welke ingevolge artikel 
10 der wet van 27 December 1938 (Staats
blad n°. 413) en artikel 12 der wet van 26 
April 1940 (Staatsblad n°. 404), zooals die 
artikelen nader zijn gewijzigd en aange
vuld, worden geheven op de rechten van 
successie, van overgang en van schenking, 
worden niet geheven op de belasting, ver
schuldigd volgens het tarief, t-ervat in het 
eerste of het tweede lid van dit artikel. 

4. De nieuwe tarieven zijn van toepas
sing indien het overlijden of de andere ge
beurtenis, waardoor de verplichting tot aan
gifte ontstaat, plaats vindt op of na den dag 
van het in werking treden van deze wet, zoo 
mede indien op of na dien dag wordt geërfd 
of verkregen tengevolge van de vervulling 
eener voorwaarde. 

HOOFDSTUK VIII. 

Wijzigingen in het Besluit op de Omzetbe
lasting 1940. 

Art. 11. In het Besluit op de Omzetbe
lasting 1940 worden met ingang van I Juli 
1947 de volgende wijzigingen gebracht: 

A. Artikel 3, vierde lid, vervalt. 
B. Artikel 6 wordt gelezen : 
Art. 6. 1. Het tarief van de omzetbelas

ting bedraagt drie t en honderd. 
2. Met afwijking van het eerste lid be

draagt het tarief van de belasting: 
1) zes ten honderd voor de leveringen 

door fabrikanten van hun producten met 
uitzondering van: 

a. de leveringen van goederen aan onder
nemers ten behoeve van hun onderneming; 

b. de leveringen van gas en electriciteit 
en van doode en levende dieren - met uit
zondering van oesters, kreeften en zalm - , 
eieren, gerookte haring, margarine, peul
vruchten, bak- en braadvet, versch. gekoeld, 
bevroren en gezouten vleesch van runderen, 
varkens, schapen, geiten en paarden alsmede 
vet, slachtafvallen en darmen daarvan, 
versch en gezouten spek, zout en andere 
door Ons aan te wijzen goederen; 

c. de door Onzen Minister van Financiën 
aan te wijzen leveringen van goederen; 

2) een half ten honderd voor de leverin
gen door groothandelaren als zoodanig. 

C. 1. In artikel 10, eerste lid, wordt in 
plaats van "twee ten honderd" gelezen: drie 
ten honderd. 

2. Artikel 10, vierde lid, wordt gelezen: 
4) Voor goederen ten aanzien van welke, 

desgevorderd, bij visitatie niet kan worden 
aangetoond, dat zij bestemd zijn voor een 
ondernemer ten behoeve van zijn onder
neming, bedraagt het tarief van de invoer
belasting zes ten honderd. Deze bepaling 
geldt niet voor gas, electriciteit, doode en 
levende dieren - met uitzondering van 
oesters, kreeften en zalm -, eieren, gerookte 
haring, margarine, peulvruchten, bak- en 
braadvet, versch, gekoeld, bevroren en ge
zouten vleesch van runderen, varkens, scha
pen, geiten en paarden alsmede vet, slacht
afvallen en darmen daarvan, versch en ge-
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zouten spek, zout en andere door Ons aan 
te wijzen goederen. 

3. Artikel 10, vijfde lid, vervalt. 
D. 1. Na hoofdstuk II wordt opgenomen: 

Hoofdstuk IIA. 
W eeldebelasting. 

Art. rna. I. In afwijking in zooverre van 
het bepaalde in de artikelen 6 en 10, wordt 
van de goederen, welke zijn vermeld in de 
bij dit besluit behoorende tabel, bij levering 
door den fabrikant en bij invoer omzetbe
lasting onderscheidenlijk invoerbelasting ge
heven naar een verhoogd percentage van 
vijftien. 

2. Wij behouden Ons voor de in het 
eerste lid bedoelde tabel aan te vullen met 
niet daarin genoemde goederen, welke het 
karakter van weeldegoederen dragen. 

3. Na het in werking treden van een 
besluit, door Ons k rachtens het vorige lid 
genomen, wordt onverwijld een voorstel van 
wet tot goedkeuring van het in Ons besluit 
bepaalde aan de Tweede Kamer der Sta
ten-Generaal gezonden. 

4. Indien het voorstel wordt ingetrok
ken, of indien een van de Kamers der Sta
ten-Generaal tot niet-aanneming van het 
voorstel besluit, wordt Ons besluit onver
wijld ingetrokken. 

Art. rnb. 1. Het verhoogde percentage is 
ook van toepassing, indien aan de daarmede 
belaste goederen bij de levering of den in
voer deelen of onderdeelen ontbreken of 
indien zij worden geleverd of ingevoerd in 
niet afgewerkten staat. • 

2. Het bepaalde in het vorige lid lijdt 
uitzondering, indien: 

a. de . ontbrekende deelen of onderdee
len of de afwerking de kenmerken zijn, waar
van de toepasselijkheid van het verhoogde 
percentage is afhankelijk gesteld, 

b. de ontbrekende deelen of onderdeelen 
kenmerken zijn voor den aard van de goe
deren. 

3, Goederen, geleverd of ingevoerd in 
niet gemonteerden staat, worden met goe
deren in gemonteerden staat gelijkgesteld. 

2. Aan het Besluit op de Omzetbelasting 
1940 wordt de hierbijgaande tabel toege
voegd. 

E. 1. Artikel 12, onder 1, wordt gelezen: 
1) de levering van aardappelen, brood, 

fruit, granen, meel en bloem van granen, 
versche, gezouten, gedroogde en gekoelde 
groenten, melk en water; 

2. Artikel 12, onder 2, wordt gelezen: 
2) de levering van schepen, welke een 

gewicht hebben van meer dan honderd kilo
gram, geen pleziervaartuigen zijnde, en de 
levering van verkeersluchtvaartuigen, welke 
hoofdzakelijk in het internationaal verkeer 
zullen worden gebezigd; 

3. Na artikel 12, onder 2, wordt tus
schengevoegd: 

2a) de levering van doode en levende 
dieren - met uitzondering van oesters, 
kreeften en zalm ---, eieren, gerookte haring, 
margarine, peu lvruchten, bak- en braadvet, 
versch, gekoeld, bevroren en gezouten vleesch 
van runderen, varkens , schapen, geiten en 
paarden alsmede vet, slachtafvallen en dar
men daarvan, versch en gezouten spek, zout 
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en andere door Ons aan te wijzen goederen, 
door den fabrikant van die goederen aan 
ondernemers, die de goederen ten behoeve 
van hun onderneming betrekken; 

4. Artikel 12, onder 17, wordt gelezen: 
17) de herstellingen, de verbouwingen en 

dergelijke werkzaamheden aan schepen, wel
ke een gewicht hebben van meer dan hon
derd kilogram, geen pleziervaartuigen zijnde, 
en aan verkeersluchtvaartuigen, welke hoofd
zakelijk in het internationaal verkeer wor
den gebezigd; 

s. Artikel 12, onder 18, wordt gelezen: 
18) het vervoer van personen en goe

deren door middel van zeeschepen, het laden 
en lossen daaronder begrepen; het sleepen, 
verhuren, vervrachten en bergen van zee
schepen ; het afstaan van het gebruik van 
havens en haveninrichtingen op zeehaven
plaatsen; 

6. Na artikel 12, onder 18, wordt tus
schengevoegd : 

18a) het vervoer van goederen van een 
plaats in het buitenland door het Rijk in 
Europa naar een plaats in het buitenland 
a lsmede het vervoer van goederen van een 
plaats binnen het Rijk in Europa naar een 
plaats in het buitenland of omgekeerd, een 
en ander mits uit de bij d e goederen behoo
rende vrachtbescheiden blijkt, dat bij den 
aanvang van het vervoer die bestemming 
reeds vaststond; het laden en lossen van die 
goederen en het slee pen van vervoermiddelen, 
welke in hoofdzaak voor het vrijgestelde ver
voer worden gebezigd; 

18b) het vervoer van steenkolen en bruin
kolen van dengene, die de goederen heeft 
voortgebracht, naar den ondernemer, aan 
wien hij die goederen levert; 

18c) het vervoer an personen door mid
del van verkeer~lo.1chtvaartuigen van een 
plaats binnen het Rijk in Europa naar een 
plaats in het buitenland of omgekeerd ; 

F. I. Artikel 13, eerste lid, onder 1, 
wordt gelezen: 

1) aardappelen, brood, fruit, granen, 
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meel en bloem van granen, versche, gezou
ten, gedroogde en gekoelde groenten, melk 
en water; 

2. Artikel 13, eerste lid, onder 2, wordt 
gelezen: 

2) schepen welke een gewicht hebben van 
meer dan honderd kilogram, geen plezier
vaartuigen zijnde, a lsmede verkeersluchtvaar
tuigen, welke hoofdzakelijk in het interna
tionaal verkeer zullen worden gebezigd; 

3- Na artikel 13, eerste lid, onder 2 , 
wordt tusschengevoegd: 

2a) doode en levende dieren - met uit
zondering van oesters, kreeften en zalm -, 
eieren, gerookte haring, margarine, peul
vruchten, bak- en braadvet, versch, gekoeld, 
bevroren en gezouten vleesch van runderen, 
varkens, schapen, geiten en paarden alsmede 
vet, s i ach taf vallen en darmen d aarvan, versch 
en gezouten spek, zout en a ndere door Ons 
;::,.n te wijzen goederen, welke zijn bestemd 
voor een ondernemer ten behoeve van zijn 
onderr,eming. 

12. Artikel 37 van het Besluit op de Om
zetbelasting 1940 vindt overeenkomstige toe
pass ing bij de invoering van de in artikel 
1 I vervatte wijzigingen. 

HOOFDSTUK IX. 

Overgangs- en slotbepalingen .. 
13. Onze Minister van Financiën stelt 

de ter uitvoering v an deze wet noodige be
palingen vast. 

14. 1 . Deze wet treedt in werking me: 
ingang van den dag van haar af :ondi ., g . 

2. Zij wordt aangehaald als. Wet Je
lastingherziening 194 7-

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 6den 

Juni 1947. 
WILHEU:INA. 

De Min. van Financiën, P. L IEFTINCK. 

(Uitgeg. 25 Juni 1'947,) 
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12C.00,00 
12120,00 
125'0,00 
12 9$0,00 

13 oeo.oo 
13 :?00,00 
13 3:0.00 
1300.00 
1:U60,00 

:JN0,00 
13 800,00 
Il l?0,00 
u oio.co 
U 160.00 

14 :$1,00 
1440U.OO 
1, ~:o.oo 
146411,00 
14150.00 

' . 

A- lnk-•~ti:n1 • Yencbukilfd door ~- "-'llnd• Uu 

Tarief. T ...... T antffJW'P l il I" pYal van ~trek ~ ·- .,.., 
1 Il 1 t • lûnd ........ -

23:9.00 1 15.S,OO 1 417,00 1 !!17,00 1 119,00 
t)~.00 1 et4.oo 1 )07,00 132:4.00 l Ul.00 
t 440.00 1711,00 l 6U.00 1 361,00 1 181.00 
t ◄kOO 1 77A,OO 1511,00 1 401,00 1 !H,00 
t $5!,00 1120.00 11%i,OO l U l.00 1 259,00 

t IOt.00 1 Ht.00 1 ~,.oo 1 ♦I0.00 1 Hl.00 
!NJ.00 l *.OO 110,,00 1 319,00 IUl,00 
2,n.00 1~1.00 1 751,00 1 6$8,00 1 '13.00 
2780.00 1 ttl,00 l li!,00 1 5911.00 1 , 11,00 
!831.00 t 03, ,00 1 u , .oo 1 IH,00 1 U l .00 

t lN.00 t 071,00 1 e:;1,00 1190,00 1 ,n.oo 
t 1$4.00 t IH,00 1 l ll.00 111:0,00 1621.00 
3011.00 ,, ..... I Ml,00 1 711,00 1 608,00 
son.oo t tll,00 t OOJ,00 I IIOl,00 1 6()$,00 
J 111,00 lt~.00 tOH,00 I I U ,00 1 H~.00 

31111.00 1 )O(l,00 t 090,00 1 185,00 JUl.00 
J 151,00 13'8,00 2 133,00 11127,00 1,11$,00 
3 Sll,00 tJIH,00 t 177,00 1 Mll.00 l 716,00 
JUl,00 20,.00 1 ttl ,00 2 011,00 1 807,00 
) 4U.OO 103,00 IH.),00 1066.00 J 148,.00 

2 49',00 tSH,00 t 310,00 2 0t7,00 1 190.00 
3 666,00 t 61$.00 t J.$.S,00 1140.00 1 132,00 
3 111.00 t ltt,00 t 400,00 2 183.00 1 ,n.oo 
J 111,00 2 Nt,00 tUl,00 IHl,00 t014,00 
3 7'0,00 2 711,00 2411,00 1 n,.oo : 066,00 

J 803,00 llM,00 !.»l,00 2)16,00 ! Off.00 
31U,OO 1111.00 tH3,00 1311.00 t 143,00 
Jttl,00 tllt,00 lfH,00 1 , ~.00 2 117,IJO 
3 11;!,00 1 to7,00 ! Oll,00 1 u 1,oo t 130,00 
... ~ .00 2 "9,00 2 l!J.00 1411,00 2 213.00 

, 111.00 · t 00, ,00 t ltl,00 1 640,00 t J l l ,00 
.._ 11,.00 , on.oo t 111.00 1,u.00 , wo.oo 
4 !41,00 3102,00 1141.00 tHl,00 1 41>.).00 
012.00 , 1a1.oo to11.oo un.oo 2 44t,oo 
4 )11.00 3 tOl.00 t OJ0.00 1 ll l ,00 t 411,00 

4 441.00 3 230,00 J 007,00 2 770.00 t 5.11,00 
4 501.00 , soo.oo , on.oo t 111.00 1 HJ.oo 
Olt.00 3 U0.00 3 101,00 ! 1&4,00 tell,00 
4631J,00 3400.00 3 ll3,00 2111,00 1174,00 
11iJl ,UO 3 01.00 3 !0!,00 ! llt,00 1 7!0,00 

4110,00 35(11 ,00 3 t51,00 3006.00 t160,00 
4 136,00 3 551.00 UOl.00 J O.k.00 tl13,VO 
4 flJJ.W 3 603,UO 3 350,00 3 IOt.(IO t lllil,00 
4 OiO.lN,I 3 6l).0U 3 400.00 3 l~IO S -00,00 
~ 031,W 3 7ut.UO 3 451,00 3 191,,00 Z lt.».00 

s 101.un , ljS.oo 3 sn1.oo 3 us.oo s ono.oo 
ll:1.tJII 3tl1U.W JS\!,00 3:!••l.110 3UO,t10 
l ~:A.W :1 aü:!.u11 :1 GOJ,Q-1 3 Ul,00 3 l~lti.CIO 
S 3'11.111,1 J l,J4.llU 3 6!,),00 3 J,.s,00 310,110 
!I Jll.W J !IGI.W 3 006.00 1 40,CIU :119UIO 

. 
kinderaa 

951,00 ...... 
101,.00 
1 053,00 
1 087.00 

I IH,00 
1 U T,00 
1 193.00 
1 :l.tt,00 
1 tH.00 

IM,00 
1 33111.00 
1 J 7l.UO 
l 414,00 
1 - ~,.00 

1 , , 1.00 
1 430.00 
1670.00 
1 fl0,00 
1 ld,00 

l lil.00 
17H.OO 
1 719.00 
1 tot.00 
1 149,00 

1 u,.oo 
1 930,00 
1972,00 
2014,00 
l~l.00 

1 ott,00 
t 141,00 
1 lll.00 
t i u ,oo 
t H S,00 

1312,00 
t 351.00 
2 400,00 
1 4U,OO 
14.!S,OO 

2."ó31;00 
! 1111,00 
2G23,00 
tHS.00 
!113,00 

2 lS9,00 
,1,11.ou 
t~t.00 
219.l,Oo 
2 tn.oo 

• -
711,00 
lilt,00 
au.no ...... 
1119.00 

~2.00 .... ,,. 
ltlll-.00 
1 U~I.UO 
1085.00 

1 1%0.UO 
1161.00 
1 lh,UO 
1 2?9,00 
1 tee.oo ....... 
1111,00 
1 :1178,00 
1 4 1~.oo 
1 UJ,00 

1,u.00 
1 630.00 ....... 
1 OOl,00 
l 6U ,00 

1 685,00 
1 724.,00 
1 163,00 
1 I03,00 
1 SH,00 

I I U,00 
1 Hl,00 
l tH,00 
2 OOt,00 
t0)(),00 

IC>!Jl,00 
1 IJ3.00 
2 IU,00 
2211.00 
IU0,00 

t 301.00 
2 JtCl,00 
t 3il,OO 
1432.00 
2416,00 

tltl,00 
t~t'IO 
161<J.00 
lt.$.).IO 
t 700.00 

• , • • ·- ·- ......... -
h0.00 ,.,, .. 341,60 :tJ0 • .00 
M-0,00 611..&0 H&.50 S3UKI 
eDl.00 l<UO 300,00 u,.oo 
,u.oo 671..60 •t◄.60 ts◄.5-0 ,,,. .. ... ... 4$3,00 JI0,00 

117.00 130.60 ,11.00 335.(iO ,111,.uo ...... 609.00 Hl,60 
11.$1.00 611,50 5)7,00 888,50 
fl3.00 lH.UO ...... 4 11,IO 
911.00 7~:Z.00 6M,OO 07.60 

141.00 78t.OO HU0 46t,60 
153.00 •1t.OO O.U,00 ,u,oo 

1 Ull.00 lH3.00 ...... .. .... 
l ~l.UO 1nu,o 708.00 ...... 
1 Ol7,UO ...... 131,00 571.&0 

1 121.00 Mt,00 117.00 104.00 
1 16-).00 171.00 19&.00 131,50 
1 l to,00 1011,00 '30,0l'I M l ,50 
1 tH,00 1 0'6.00 883.00 61111.00 
l tll,00 1 OI0.00 1')1,00 7H,OO 

, ...... 1 111.00 931,00 1$4,00 
1 3ll,00 1 111,00 967.00 111,00 
131.S.00 l 1'5,00 1 OOt.00 110.00 
1411,00 1 n1,oo 1 037,00 1.n.00 
1 .. ,.oo ,m.oo 101:.00 183.00 

, ...... 1 193,00 1 103,00 ,11.00 
1 ~t.UI0 1328.00 1 14t,00 tJt,00 
IM-3,00 1 ,.,,oo 1 117,00 18-0,00 
1 001,00 1 401,00 1 2l t,OO 1 o:o,oo 
16H,OO 1 d!l,00 1 241,00 l~.00 

1 ,n.oo 1 471.00 1 tU,00 1 OSl.00 
1 711,00 1 1113,00 1 311.00 1 IJJ,00 
1 166,00 1 130,00 1 Hl.00 1 161,00 
1 11f,00 1 Hl,00 1181,00 1 IH,00 
1 ua.oo 1121,00 l 4t1.oo 1 ,~e.oo 

IO ........ 
80,40 

10;?,liO 
J:.5,:0 
ld,.O 
172.00 

; H.00 
:?O.,,o 
H~OO 
169,60 
tM,00 

Jlt.00 
JU,00 
:no.ao 
JH,00 
• ~.60 

453,00 
480,00 
007,00 
634.~ 
M!,00 

H l,00 
(121,00 
M2_00 
esuo 
713.~ 

1 ... ~.00 
,11.00 
809,00 
841.00 
17t.00 

tol,00 
130,00 
171,00 ,.., ... 

1 OJt,00 

1 lll,00 1 tll ,00 1 ü'>,00 1 IGO.do 1 010,00 
1 011,00 1 lOl,00 1416.00 1 201,00 1 103,00 
1 151,oo 1 ,u.00 1 u •.oo 1 :sn.oo 1 131,00 
1191.00 1714,00 167:J,00 1 J U.00 1 170,00 
t 03MO 1 1:!J,00 1 C11 Z,00 1 401,00 1 tol,00 

2011,00 1 H:S,00 J !Jj0,00 1431,00 1 !41,00 
t 122.00 1 00!,00 1 11:-18,00 1 47ü.OO I tH,00 
216),00 114:?,00 11:!1.00 1 ~ l♦.00 1 313.00 
2!0100 1081.0.l li6l,OU 16$2.00 1340,00 
tt40,00 20:?l,00 1 ~ 4.UO J (;0\),00 l 38U0 

ttl!l.00 106:?.00 1 IU.00 1 (j,S,OO 1419.00 
23.11,00 : 10-t,OO I SS:!.00 1 flGl.00 1 d5,00 
t314.00 2 1'8.00 l t!I.UO 1 :oJ.00 l 4!H.OO 
! 411,00 2 IIJ,l,00 1 VfH.UO t 7d,OO I Clt!,00 
t 03.00 2 t:?9,00 ! 00:?.00 1 111.00 1 ~4h.OJ 

)H).00 4Ultl,UO 375).00 349t.no 3144,l'IO to:io.nu ,,11,00 !.:.07,00 2fll.OO !OU.00 •~:o.no I SOl.00 
~ 51:!.W • U'il.W 3 810.0o J ~"-"° :, 2v3.ou J 030,0J 2 Ï i!,00 t Ml.00 13U.00 t O&J.w 1 -~&u.Oll l llS.Oi.• 
S Ja1.uu 41:tUIO 3116!.00 3 flll,(lr,l 3 lO,oo 3 0)9,uu t 8J'f,00 :u,l,00 ! 3.Sl,00 ! l:.' I Uli L 8:Jll,00 : (jiG,90 
:, ... ~.IJU ♦ 1711.IJU 3 !11-f,UO J ~ 4.l'i) 3 3\1~.uu J l.:lv,,-o 1186,00 t 11-fO.OO ! 400.00 ! llliW t 13:J.UII 1 71).oO 
ii 7111.IJU 4 3JUJl.1 3 9",0U 310).lll; 341) ,W 318'.o:i :! 11:14,00 2 GIV.IO 2 4♦4,00 ! !US.vu I v:@.00 1 75).00 

:i 781J.OO 4 ;!JJ).00 
Ol:.tw 4 lJl,W 

~ ~~·!: : !~~:~ 
tlutl.W • ~UIU 

4 019,00 
4 0it,ot• 
4 lt$.OQ 
4 11a,oi, 
•231,0Q 

i llö,IIO 3 4IHl,lk• 3 131,W 1 091.00 
3lfl.llt~ :s,n.uo 2tOu.w :son.oo 
lHU.00 l SVlt,110 3:Mt,00 3ui:3.IC> 
J •1:1.w J t o.Q<, 3 ,n.w J U 4.00 
311$,oo :11u1.00 J 40,uu 1 11~.eo 

2133,00 
2 781,00 
2 8!8,00 
: n•.oo 
:r9:t),00 

t4SS.00 :?:4t00 :01111.no 1 79.),00 
: s".oo ! :t1.w t OJll.00 1 :nt.oo 
2.no.00 :S34.uo 2100.00 .111,j.oo 
tlM.CNI' !311J,W 21 4.!.00 IUU.,00 
1674,00 ö 423.00 :t l~.OI.I 1 96.i,OO 

lt 110.00 t, l:slt.00 • ~uu 4 2Sb.OO t "n.oo :t 1S3,,UO 3492,00 S :34.00 :! 17).00 1 ltl.00 ! . Gt.CIO t 2!9.00 J 9'0.00 
J) 000.00 l.!U'l.W tlU.IIU 4 33t.OO 4 0H,UU JIJ),~ 3)U.OO 3114,00 3024.00 1112.00 HIG.UU ::t:4,VO 10311.00 

360 
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Bedruigt hel tuwer inkomen f l !i 120 of ~r. 
doch mf'l m6(1r dan f 133 000. dan •• het. bedrllg 
,,an de bel&stll\g in tt\nefgroep III gehJk -n 1le 
belNtmg in tariefgroep Il b,J Nln 1u1ver mkornen 
geliJk ~ heL genoten 1:uive, inkomen vorm,ndetd 
met f ! 40 per lund, •-rvoor altrek w"ordt. ver
k-cnd 1vergerulunptnkon1cnl, nad&.11 dou bei.Ming 
•• Vl'lrm,nderd mo1. een aftrek. pe,- &o<>damg kmd, 
• elke bedtu.,t: 

A . indien hel- ~ijkings1nkomen rn.mder bo· 
drugt dan f 12 480: het venchil 1n belut1t1g 
1-u-.cben 
o. het YOl'flllbedoe.ldo belaea.ingbedrag m ta, 

....S~pll«i 
b. het bela.t1ngbcdrag do.t ,n umeJgroop JIJ 

ver"lt'huk11gd " by oltrck • oor 66n kind 
en bij een tuiver ,nkomen dat r t.O fflffr 
'-dr11.a.a:t dan hot vergelijkmg,mkomen: 

B. md1en hi,c. v6rl')l1Jkinp1nkomen f l 1480of meet" 
be:lrugt.: hot vcnch,J in belutmg t UNCNln 
a . het vorenbNloelrle betaal ingbedN.g Ul t.a,. 

nelgn»p U en 
b. ~ be.luiingbodrag ,n 1anefgroep Il btJ 

een 1uwer inkomoo dat f 360 minder 
beloopt dan het. vergel,Jkmpnkomon 

, .. , .. , .. 
"' l>7 
15S 

'" 160 

161 
16~ .., , .. , .. 
, .. 
'" 168 
169 
170 

"' 172 
173 
11' 
115 

l70 

"' 178 

"' 180 

18 1 
182 
183 , ... , .. 
ISO 
187 , .. ... 
180 

Tariel'kluaen 
1Wvor inko men 
(voor bedragen 
tu.NC:hon twee 

r,noemdt tre«tt 
hel. 1-pt.e 1n 

de )>laatl) 

11120,00 
15240,00 
16860,00 

16480,00 
16 &00,00 
15120,00 
15 8'0,00 
169&0,00 

18080,00 
18200,00 
18320,00 
18440,00 
18580.00 

18110,00 
' 18 soo.oo 
18920,00 
17 040,00 
17 HW,00 

1T 280,00 
l 7 400,00 
t7 520,00 
17 840,00 
17 780,00 

17 880,00 
18000,00 
18 120,00 
18 240,00 
18 S&O,OO 

18 480,00 
18&00,00 
18 720,00 
18840,00 
18980,00 

19 080,00 
19 200,00 
19 3:?0,00 
19440,00 
19 560.00 

Aan mkOIIMIICD 
boWt.111g II vo,-. 
achu.1dtjd door 

Pff'l(>non v11olla nd& 1n. 

Tanc,f. ..... 
1 

8 219,00 
83M,OO 
8,21,00 

8 49:.oo 
6 5(13.00 
6 635,00 
8 ~01.00 
8119,00 

e s51.oo 
8 9:?3.00 
8 996.oo 
7 068.00 
7 141.00 

7 21.f,OO 
7 !S7,00 
7 360,00 
1 434,00 
7 607,00 

7 581,00 
1 G65,00 
7 729,00 
7 SOJ,00 
7 877.00 

7 osz.oo 
8 026,00 
8 101,00 
8 178,00 
8 231.00 

8 326,00 
8 ◄0~00 
8 477,00 
8 553.00 
8 828,00 

870(,00 
8 780.00 
88:i-G,OO 
8933,00 
9Ó09.00 

4 865,00 
4 720,00 
t 776,00 

4 831.00 
4 88G,00 
4 9.f2.00 
.f 098.00 
6o:.4.00 

6110,00 
5 ltMl,00 
6 !23,00 
6 !iS,00 
5 338.00 

6393.00 
6 450,00 
6 507,00 
SG~.00 
6 622.00 

6 680,00 
5 738.00 
5 79",00 
58J.4,00 
691!1'.00 

5971,0U 
6030,Qn 
808!1.00 
6 148,00 
6 2'()7.00 

(1208,00 
6326,00 
8385,00 
G44.5,00 
0605.00 

6545,00 
66%6.00 
e ss,,oo 
6 H5,00 
6 806.00 

j 
è! • ,! 

191 
102 ,., 
10, , .. 
, .. ,., ... , .. 
200 

201 .. , 
!03 
20, ,o. 
... 
207 
208 ,,.. 
210 

2 11 

"' ·213 

"' 216 

... 
217 
218 
219 
220 

221 
2:?2 
!23 
%'.U 
2:?5 

!26 
m 
!28 
229 
%30 

"' 2:12 
233 
!3t 
23.5 

236 
237 
238 
m 
240 

241 
2◄2 ... ... 
!◄5 ... .., 
m 
:!49 ,,. 

1947 

TanefkJUBen Aan mkomtltln· 

i:wver inkomein beluting Ie ~ r . 
(,·oor bedracen ~hnldicd door 
tuach.n t ~ ~n valW!dC!I, in: 

genoemde t~t 
h6I, l.ttr.it.gtt.o lll 

T aric,f, TarMlf -

de, pl-le) ..... ..... 
1 Il 

11 880,00 9 080,00 6N7,00 
19800,00 9 18!,00 8911,00 
19920,00 9 !39,00 6981,00 
20040,00 9316,00 7 (M,9,00 
20180,00 9393,00 7 111,00 

20 280,00 :-~~:: 7 1;2,00 
20400,00 7 233,00 
20620,00 9 6!4,00 7 tf.&,00 

~m:: 9 702,00 7"367,00 
9 779,00 7 418.00 

JQ.180,00 9 857,00 7 480,00 
21 oeo.oo 9935,00 7642,00 
11120,00 10013,00 7 605,00 
21 240,00 10091,00 7 007,00 
21 A0,00 10 189,00 7 7!9,00 

21 '80,00 I0t-17,00 7 792,00 
21 I00,00 10 32.5,00 7 855,00 
21 720,00 10 •o..oo 7918.00 
2 1 140,00 10 •82.00 7981,00 
2 1 N0,00 I0IHll,00 8 <M4,00 

12 080,00 10 619,00 8 107,00 
ta200.00 10718.00 8 170,00 
HS20,00 10 197,00 a:t:i, ,oo 
12440,00 10 878,00 8 297,00 
21660,00 10~5,00 8 381,00 

22880,00 11 03•,00 8 424,00 
22 800,00 Il 11◄,00 8 48A,OO 
22 920,00 11 IOJ,00 8552,00 
23040,00 11 272,00 8 6 17,00 
23 110,00 Il 352,00 8 681,00 

23 280,00 1101,00 8 746,00 
23 400,00 11611,00 8 810,00 
23 5!0,00 11 591,00 8 874,00 
23 840,00 IJ 871,00 8 939,00 
23 780,00 11 751,00 900-t,OO 

23810,00 11 831,00 9WS,OO 
24000,00 Il 9ll,OO 9 133,00 
24 120,00 11 991,00 9 109.00 
24 240,00 12 071,00 0'84,00 
24 380,00 12 152,00 9 329,00 

2'480,00 12· 232,00 ll394,00 
24 600,00 12 312,00 9 460.00 
24 720,00 12 393,00 95g&,OO 
24 8-IO,OO lt "'74,00 0 501.00 
24HO,OO 1255,U)O 06:i7,00 

25080,00 12 835.00 0 723,00 
26 :?00,00 12 718,00 0 789,00 
25320,00 I! 797,00 9 855,00 
25440,00 12 878,00 0 921,00 
25660,00 12 9J9,00 0 G88,00 

25080,00 13041,00 1005.f,OO 
25 800,00 1312%,00 10 ltl .00 
25 920,00 13 203.00 10 187,00 
28040,00 13 285,00 10 254,00 
26160,00 13 368.00 10 3!1,00 

26280,00 13 HS.00 10388,00 
20400,00 1:16:10.00 10•~~.oo 
28&20,00 13 611,00 10 5%!.00 
26 840,00 l:J 69'.',00 10389,00 
26 760,00 IJ 77,j,OO 10858,;)() 
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Tariol'klu,en Aan 1nko11'18t4'n• 

h 
~uiver inkomen bot.stiog •• ver-

( VOOP bedragen fllChuldigd door 

t.UMChen twee penioneo vaUcnde 1n; 

~g 
s:enoemde\tC!Cdt 

1~ "'Tar«:if- Tario(-hoL laagwto m 
groop ..... t.:. de plGAU) 

1 Il 

Ta.nolldaa.en Aan inkomsten• 

L nuver inkomen bot..~111,g 11 ver• 
t voor bodn\geo ..::huldigd door 

]S luaechon twee pcraone,r, v.Jlendo an: 
~ e pmoerndetruodt 

'fnrier. TN.ef. z. beL laagste 111 ~1 de plaau) gro.,.p . ...,. 
1 II 

:?61 26 880,00 13s:i7.00 107!?:-1,00 
252 27 000,00 13 939,00 10i91,00 
253 27 120.00 14021,00 10859,00 
254 27 240,00 14 10.&,00 10926,00 
2J5 27 360,00 14 188,00 1099-1,00 

311 84 080,00 18001,00 14 909,00 
31% 34 200,00 18 os,.oo 14 981,00 
313 34320.00 19 073,00 15 053,00 
314 S4.\4o,oo 19 159.00 15 125,00 
315 H560,00 192-&G,OO 15 100,00 

258 27 480,00 14 268,00 11 062,00 
!?67 27 &00,00 14 3ll,00 11130.00 
258 27 720,00 14 .f33.00 Il 193,00 ... 27 840,00 14 r,10,00 11 266,00 
200 27 960,00 14 593,00 11 ll l,00 

316 34 680,00 19 332,00 15 208,00 
317 staoo,oo· 19-Hd.OO 153tl,OO 
318 34920,00 IOSOl.00 15 41:1,00 
319 35040,00 11)5!ll,OO 154&,00 
320 3516-0,00 10677,00 l6~7.00 

2151 28080.00 14 681.00 11,102.00 
!62 28 200,00 14 T.61,00 11470,00 
:!63 28 320,00 148-l7,00 11 539,00 .. , 28440,00 14 030.00 1-1607,00 
~tU 2S 660.00 15013.00 Il 676.00 

321 85 280,00 19 783.00 lá 629,(\() 
322 35400,00 Il) 850.00 10 702.00 
3~3 3.5 520,00 19 9:16,00 l!i7H,OO 
324 35 640,00 20 023,00 15 810.00 
325 35 780,00 20 110,00 15 019.00 

:?66 28680,00 1$09Ul0 Il 7-15,00 ,., 28800,00 1~ li0,00 11813,00 
268 28 920,00 15 262,00 11 882,00 , .. 29040,00 15 348,00 IJ 951.00 
270 29 160,00 15 (29,00 12 020.00 

'26 8S880,00 20 196,00 15 992,00 

"' 88 000,00 20 283,00 1600-1,00 m 38 120,00 20 370.00 16137,00 ... 36 24-0,00 20 ·J57,00 16 :?09,00 
330 88880,00 20514,00 IÓ 282,00 

271 29 280,00 16 512,00 12 089,00 
212 29 400,00 15 506,00 12 158,00 
273 29 520,00 15 679,00 12 227,00 
274 29 640,00 15 763,00 12 297.00 
2'5 2'9 780,00 15847,QO 12 366,00 

331 a& ~o.oo 20 631.00 16 305,00 
:lS2 36 800,00 20 718,00 18 428,00 
333 38 720,00 20 805.00 l6Ml,00 

"' 8&840,qo :W 8112,00 Hl5H,00 
336 ae 960.oo 20 979,00 16 647,00 

276 29 880,00 l:.i 930.00 12435,00 336 87 080,00 21 000.00 16 720,00 
277 S0 000,00 16011,00 12 51J.;.oo 337 37 200,00 21 153,00 16 703.00 278 30 120,00 160911.,00 12 575.00 33S 37 320,00 21 !11,00 16 866.00 270 30 240,00 16 182,00 12 6H,00 339 87 440,00 !I 3:!~.00 16 939.00 280 30 360,00 16 26'1.00 I:? 711,00 3l0 37 560.00 21410,00 17013.00 

281 30 480,00 IG 3M,OO l:?7S-4,00 311 37 880,00 21 $03,00 17 OSG,00 
282 30800,00 10 '431.('tl 1;!8,j-4,00 312 37 soo.oo :!I :;~.00 17 IJq,00 
283 30 720,00 10 ~19.00 l!Q:?l,00 313 37 920.00 21 01g,oo 17 :!J;l.('I(} 
28 l 308.JO,OO 10003.00 l:?Oclt,00 3B 88 040,00 !!I iGG.00 li 300,00 
t86 309&0,00 16 6$7.00 13 001 .00 3,0 88 160,00 :?I 85J.OO 17 380.00 

280 31 080,00 16 i72,00 13 131,00 3 l6 88 280,00 21 011,00 17 4S3,00 
287 31 200,00 JGS.:.0,00 13:?0-4,00 

"' 38 400,00 2:?029,00 17 527,00 288 31320,00 IG !Hl.00 13 271.00 ... 38 SZ0,00 :?:? 117,00 17 601.00 
289 31 "40,00 17 025,00 1331..i.OO ... 88 640,00 :?220U>O 17 07t,OO 
'90 31 560.0Q 17 110,00 13 41J.OO 3'0 38 760,00 2:? 292,00 17 7--18,00 

291 31 880,00 17 19.:0,00 13 -4SG.OO 3.il 38880,00 223S0.00 17 822,00 292 31 800,00 1; !!:7!1,00 13 556,00 3.,j2 39 000,00 2:? 40.l;,00 17 896.00 
293 31 920,00 17 361.00 13 6:!7,00 Jj:J 39 120,00 !:? 56(1,00 17 970,00 , .. 32 0.W,00 17410,00 13 698.00 

"' 89 240,00 22 6.U.00 l804f,00 ,., 32 160,00 17 5J t 00 13 768.00 

"' 39 360,00 22 732.00 IS 118.00 

!96 32 280,00 17 619,00 13 839,00 = 89 480,00 22 820.00 IS HIZ,00 297 32 400,00 17 10,1,00 13 010,00 :167 39 600,00 22 !>09,00 IS 26G,OO 
298 32 520,00 17 780.00 13 981,00 3:)8 39 720,00 22 097.00 1., 310,00 
299 32 640,00 17 87-4,00 I◄ 062,00 3'9 39 840,00 2309.5.00 IS4JG.00 
300 32 760.00 17 900.00 14 123,00 

300 39 960,00 2311.i.oo 18 4S9,00 
301 82880,00 180f-'.'>,OO ,. 191,00 

'"' 40080,00 23 262,00 18 51$3,00 30! 83 000,00 18 130,00 14 ~06,00 3H 40200,00 23300.00 18 63!ól,OO 103 33120,00 18 216,00 14 33ï.OO 363 4Q 3:?0,00 !3 439,00 18 ;12,00 
30< sa 240,00 18301.00 14408.00 36' 40440,00 !3 527,00 18 786,00 30> 3S 380,00 18 3S7.00 14 4S0,00 ,.., 40560,00 !3 tU8,00 18 861,00 
300 3.3 480,00 1 8 ◄73.00 1'4651,00 366 40 880,00 !3 701.00 18 936,00 307 33800,00 18 O-:i8.00 14 622.00 307 40800,00 :!3 70:1.00 19010,00 308 Sl 720,00 IS GH.00 14 09-4,00 36, 40920,00 :?3 882.00 11.1085,00 309 33840,00 18 730.00 I• 766,00 360 41 040,00 !3 ~70.00 10 L60,00 310 83960.00 18 816.00 14 837.00 370 41 160,00 21 o:m.oo 19 :?34,00 



363 

h 
H 
(!.:. 

371 
372 
373 
37' 
376 

376 
377 
378 
379 
380 

381 
382 
383 
38' 
386 

3J• 
387 
388 ,,. 
300 

,., 
392 .. , , .. 
395 

396 
397 
398 ••• 400 

401 
402 
403 
40• 
40 5 

406 
407 
408 
409 
410 

rn 

"' 413 

"' ... ... 
"' 418 ... 
420 

421 
4 22 
423 
424 
425 

426 
127 
428 
420 
130 

1'arielkW3en 
. i:uh·cr inkomen 

(voor bodragon 
LUMChen t.wee, 

gonoemtlot~t 
hot. IMg,;,to 

Jo pla'\ll l 

41 280,00 
41 400,00 
41 520,00 
41640,00 
41 760,00 

41 880,00 
42000,00 
42 120,00 
42 240,00 
42 360,00 

42 480,00 
42 600,0Ó 
42 720,00 
42840,00 
42 960,00 

43 080,00 
43 200,00 
43320,00 
43 440,00 
43 660,00 

43 680,00 
43 800,00 
43 920,00 
44 04-0,00 
44 160,00 

44 280,00 
44 400,00 
44 520,00 
44 640,00 
44 760,00 

4-4 880,00 
45 000,00 
45 120,00 
45240,00 
45360,00 

45480,00 
45600,00 
45720,00 
4S 84Ó,OO 
45960,00 

4,6 080,00 
46 200,00 
~ 320,00 
46 440,00 
46 560,00 

46 680,00 
46 800,00 
46 920,00 
47 040,00 
47 160.00 

47 280,00 
47 400,00 
47 520,00 
47 640,00 
47 760,00 

47 aso,oo 
48000,00 
41120.00 
48 240,00 
48 360,00 

in 

Aan inkorntt..en· 
belost1ng II ver-
1chulctigd door 

poraorien vallende in: 

1'a.rie.f- 'l'a.rief , 

·~· 1 
..... 

Il 

2-l 148,00 19 309,00 
2-t 237,QO 19 384,00 
24 326,00 19 459,00 
24 415,00 1i 53'1,00 
24 50-1,00 19009.00 

2-i 693,00 19 684,00 
24 682,00 l9 7.59,00 
24 771,00 19 834,00 
24 Sli-0,00 19909,00 
24 949,00 19 985.00 

25 038,00 20060,00 
23 127.00 20 13-~.oo 
25 217,00 20 211,00 
25 309,00 20 2S6.00 
25 395,00 20 361.00 

25 485,00 20437,00 
26 574,00 20 512,00 
!!5 661,00 20 688,00 
25 153,00 20 GG-t,00 
25 843,00 20 739,00 

25 932,00 20 815,00 
26 022,00 20 891,00 
26 111,00 20 967,00 
26 201,00 21 013,00 
26 291.00 21 119.00 

26 381,00 21 195,00 
26 170,00 21 271,00 
26 5GO.OO 21 3H,OO 
26 US0,00 21 423.00 
261-10,00 21 400.00 

26830,00 21575,00 
:?69:!0,00 21 6.'.il,OO 
2; 010.00 21127,00 
27 100,00 21 S<M.00 
27 190.00 21 8S0.00 

27 2!-0,00 21 957,00 
27 370,00 22 033,00 
:?7 .. €0,00 22 110,00 
27 M 1,00 22 186,00 
270 11.00 22263.00 

27 731,00 22 339.00 
27 821,00 2, -416,00 
27 912,00 22 193,00 
2S C0:?,00 2:? 569,00 
2s on.oo 22 646.oo 

28 183,00 22 723,00 
:?8 27:.1,00 22 800,00 
:!8 :16--f,OO 2:? 877,00 
28 43--1,00 22 954.00 
28 51::;,00 23 031.00 

2S 630,00 23 108,00 
i!il 7:?6,00 23 ISJ,00 
2SSl7,00 23202,00 
28 007 ,00 23 339.00 
:?S 998.00 23 416,00 

:!9 0.i~.00 23 404,00 
29 180,00 23 6il.00 
2u2,1.oo 2:JMS.oo 
29 361,00 2~ 720,00 
29 -t52,00 23 803.00 

• ~ 
.§. 

431 
◄32 
◄33 

"' 436' 

◄3• 
437 
438 
439 
440 

"' 442 
443 , .. ... ... 
447 
448 

"' 400 

"' 462 .., 
"' ··~ 
••• 457 .. , 
• •• 40-0 

461 
462 .. , 
464 ... 
46G 

'" ••8 , .. 
470 

471 
47! 
473 .,. 
475 

., . 
477 
478 ., . 
480 

"' 482 
•83 
484 
486 

"" ◄87 ... 
••• .... 

Taridklassco 
:r.wver inkol'rlCn 
(voor bedragen 
lut uhen tweo 

genoemde t.reodt. 
hot. lan,gst.o in 

de plaats) 

48 480,00 
48 eoo,oo 

·48 720,00 
48 840,00 
48980,00 

49 080,00 
49 200,00 
49 820,00 
494-IO,OO 
49 660,00 

49t80,00 
49800,00 
49920,00 
60040,00 
60180,90 

60280,00 
50 400,00 
60 620,00 
50 640,00 
60780,00 

60880,00 
61 000,00 
6 1 120,00 
61240,00 
61 380,00 

!il 480,00 

~:~::: 
61 840,00 
51 960,00 

62 CS0,00 
52 200,00 
53 320,00 
62 440,00 
52 580,00 

62 680,00 
52 800,00 
52 920,00 
530.J0,00 
53 160,00 

53 280,00 
63 400,00 
53 520,00 
63 640,00 
63160.00 

53 880,00 
54 000,00 
54 120,00 
M 240,00 
54 360.00 

64 480,00 
54 600,00 
M 720,00 
M 8<10,00 
M 960,00 

ss 080,00 
55 200.00 
65 320.00 
65 440,00 
65 560.00 

Aan inko~en• 
bolaatmg 11 "'er•· 
tchuld,gd door 

perlOfl~ vall(,.nd& 1('1: 

Tarief. Tl\noC -~ ·~· ·I Il 

2~5-43,00 23 880,00 
29634,00 23 9.'58.00 
29 7Ui,OO 24 036,00 
29 816,00 24113,00 
29 907,00 24 19 1,00 

29998,00 21 268,00 
S0089,00 24 346,00 
30 180,00 !4 42-4,00 
30 271,00 14 602,00 
30 362,00 24 {,79,00 

30 453,00 24 657,00 
30~4,00 24 735.00 
3Ö 636,00 24 813,00 
30 727,00 24 891.00 
30 818.00 24 969,00 

30.909.00 2:s o.a,.oo 
31 001,00 25 125,00 
31 092.Q:0 25 203,00 
31 183,00 25 282,00 
3 1 270,00 25 300,00 

3 1 366,00 25 438,00 
31 468.00 2$ 5 16,00 
31 ~19,00 26 696,00 
3 1 6U,00 25 673,00 
3 1 732.00 25 762,00 

3 1 824,00 2J 830,00 
3 1 !llJ,00 2.; 908,00 
32 C07,00 25 987,00 
32 098,00 26 066,00 
32 100.00 20 IH.00 

32 28~,oo 26 223,00 
32 373.80 26 301,00 
32 ◄0.,,00 26 380,00 
3:l 5ö1,00 26 459,00 
32 648.00 26 038.00 

32140.00 :?0 617,00 
32 832,00 zo 093,00 
32 921,00 20 7H,OO 
33 015,00 2G S53,00 
33 101,00 26 93:?.00 

33 19'9,00 27 011,00 
33 201,00 27 O'J0.00 
33 l 83.00 27 169,00 
33 C 5,00 27 2 19,00 
33 M7 .00 27 J:!~.00 

33 0.::.0.00 27 407,00 
33 7Jl,00 !?1436,00 
33 843,00 27 !166,00 
33 93J,OO :.?7 64~,00 
:14 0:.?l .QO 27 721,00 

34 1 I0.00 27 804,00 
34 211.00 27 883,00 
3 1 303.00 27 'J0:!,00 
3~ 3~J.OO :?8 0 12,00 
3 1 ·187.00 28 12:!.00 

3• (>79,0U :?8 201.00 
346':' I.OO 28281,00 
l l 704.00 28 300,00 
34 S,)6,00 28 140,00 
31 048.00 :!S 520.00 

1947 



1947 364 

TardkliLMeD Aan inluia:ta~n• 

1- tuiver inkomen be!Müng il ver• 

(voor bedragon tthuldigd door 

- ~ tu~hen t,,._ pel'90nen vallende in: 

1~ g&nONnd& trtJOdt 
T•rief• Tanef• . " Mt. lt.u,;.t.e in 
8""'P gn,,,p .. ~ de plM\.I} 

1 Il 

T&nefkltlll&ol!-n Aan mkonuten• 

h 
'r.UIVCT iokofn("n bolastmg •• vor. 

(voor bedrogen .chuld1g,I door 
,USKhen tweo J)l'rtoncn vaUend& m: 

'i ' a:enoernd"tro,dt 
Tarit'f• T .1mef. ~ g hot l&a,;:ne '" 
gr~p •~r é-, .s de plMi.) 

1 Il -
'°' 65 680,00 36040,00 28 609,00 .. , 55 800,00 35 13:?.00 28 G70.00 

•◄113 55 920,00 35 !25,00 28 751,00 

••• 58040,00 35 317,00 28 839.00 .. , 68 150,00 35 409.00 281119.00 

... 828Ml,OO 40098.00 33 446,00 
602 83 000,00 40 691.00 33 528.00 ,., 63 120,00 .(,0 784,00 33 610,00 ••• 63 240,00 40 877.00 33 n~.oo ... 63 360,00 40 969.00 33 774,00 

... M 280,00 36 501.00 28 9911.00 .. , 68400,00 3559◄,00 2t10711,00 

••• 66 620,00 35 686.00 ~ 169,00 

••• 581140,00 33770,00 H 239.00 
600 64760,00 35871.00 2113111,00 

... &3 480,00 41 082,00 33 856,00 .., 83800,00 41 IC.5.00 33 937,00 
•.s 63 720,00 41 2-48,00 34 019,00 . .. 63840,00 ♦ I 341,00 3-1 101,00 ••o 83 960,00 4\ 43'4,00 34 183,00 .. , Ml 880,00 35963,00 2'i1 31111.00 .. , 51000,00 36 056.00 211 419,00 .. , 67 120,00 36 148.00 21J 559.00 ... 57 240,00 38 241,00 211639.00 .., 57 360,00 36 333.00 29 720.00 

.. , 64080,00 4tot7.oo 31 265,00 .. , 4$4200,00 41 620.00 34 348,00 .. , 64320,00 41 713,00 3-1 "30,00 ... 64 440,00 4 1 603,00 3~ 512,00 . .. 64 580,00 41 899,00 3<1 69-1.00 

... 67 480,00 36<126,00 29 800,00 .. , 57 600,00 36 5 18.00 211880.00 ... 51 720,00 361!110,00 29 981,00 ..,. 67 8-1-0,00 38 703,00 soo.-1.00 ••o 67 H0,00 36 796,00 30 121.00 

... 84880,00 41 992,00 31 676,00 .., 64800.00 420~.oo 3,1. 768,00 ... 44 920,00 4 2 178,00 34 841,00 ... 85 040,00 42 211,00 34 923,00 
070 65 180,00 4 2 364,00 3~000,00 

511 58080,00 38 888,00 30 202,00 
51:? 58 200,00 36 0S1.()0 30 282,00 .., 68320,00 37 073.00 30 363.00 ... 58440,00 37 108,00 30 443,0ll ,,. 68560,00 3T 2:58.00 30 624.00 

.,, 85 !80,00 42 457,00 35 0117,00 
572 as 400,oo 42 550.00 35 170,00 .,, 65 520,00 !1,2643,00 3G 252.00 .,. 85840,00 42 73&,00 35 335,00 .,. 65180,00 42 8!9,00 35417.00 .,. 15880,00 d 022,00 35M>O,OO .,. 68 880,00 37351.00 30604,00 .,, 88000,00 43 015,00 35 682.00 .., 68 800,00 37-443,00 30685.00 .,. 88120,0J 43 108.00 35 6~.00 .,. 68 920,00 37 530,00 3078&,00 .,. 56210,00 43 201.00 35 747,00 ... 69040,00 :n 829,oo 30 841,00 ... 88883,00 43 2!H.OO 35 830,00 

520 59160,00 37 721,00 30 9%7,00 
081 60480,00 43 381.00 U912.00 

521 59 280,00 3i 81 4,00 31 008,00 ••• 86800,00 43 180.00 3$ 093.00 ... 59 400,00 37 901,00 31 089,00 .. , 83720,00 43 073.00 36078,00 
m 69 5,20,00 37 999,00 31 li0,00 ••• &6840,00 43 666,00 38 160,00 
524 59 640,00 38 092,00 31 231,00 ••• 88160,00 43 759,00 36 243,00 .,, 59 760,00 38 185,00 31 331,00 

.se 87 080,00 43 852,00 3& 328,00 .,. 51880,00 38 277,00 3141!.00 .. , 87 200,00 43 94!1,00 36 409,00 .,, 60000,00 38370,00 31 493.00 ••• 87 320,00 44 03S,OO 30 •o~.oo 
628 80 120,00 38 463,00 31514',00 ··~ 87 440,00 44 131,00 36 674,00 .,. 60240,00 38 556,00 31 M5,00 •oo 87 560,00 4 4 224,00 36~7.00 
"30 80 ~o.oo 38 11-48,00 31 736,00 

'" 81180,00 44 317,00 3G 710,00 ... 60480,00 38H).00 31 818,00 ,., 87 800,00 44 410,00 36 6!3,00 
632 60 800,00 38 83-t.OO 31 899,00 ••• C7 920,00 44 503,00 3690l,OO 

'" 80 720,00 38 9~7.00 31 980.00 ,o, 88 010,00 44 506,00 36 tl89,00 ••• 80840,00 39010,00 32061,00 ••• 88 160,00 44 689,00 37072,00 .,, 609&0,00 39112,00 3214!,00 

••• 88 280,00 44. 782,00 37 IG5,00 ••• 81 OI0,00 3tl 2::>5.00 32!24,00 .. , 83 400,00 44 875,00 37 !38,00 
037 81200,00 39 298,00 32 305,00 ••• 68 520,00 44 008,00 37 321,00 ... 81 320,00 39 391.00 3!? 388,00 ••• 88 840,00 4-5001.00 37 40!!,00 ••• 81440,00 39 4S3,00 32458,00 ... $8 760,00 45101,00 37 488,00 

••O 61 560,00 30 570..00 32549,00 .. , 
32 G3Ó,OO 

18880,00 45 2-i7,00 37 671.00 ... 81 680,00 39 669,00 .. , &9 000,00 46 34.0,00 37 864,,00 ... 81800,&0 39 76:?,00 32 712,00 003 89120,00 46433,00 87 737,00 ... 81 920,00 39 855,00 32 793,00 ... 69 2:40,00 46 6!8-,00 S7Hl,OO ... 82: 040,00 39 lH8,00 32 3;5,00 .. , 89 380,00 ,r.819,00 S7 904,00 .. , 821&0,00 40010,00 32 0-50,00 
606 89 480,00 o 11~.oo 37 987,00 

••• 82: 280,00 40 133,00 33 038,00 .. , 89 000,00 45 805,00 38 071.00 . ., 62 400,00 40 228,00 33 120,00 eos 69120,00 411 898,00 38 154,00 ... 82 620,00 40 319,00 33 201,00 ••• 89 840,00 46 991,00 38 237,00 ... 62 640,00 -40 41 :?,00 33 2113,00 610 80980,00 48 OSl.00 38 3!1.00 
MO 82 760,00 40603.(\j) 33 365,00 



365 1947 

TancfkJueen Aan inkom1w,n. 

h 
1u1ver inkomen belutmg ... vur. 

(voor bednlil:en aehuldigd door 

t u#:ht-n tw• peno~n vallende In: 

il genoemde t~t 
T~,eJ. Tarief• hot, IMg1te 1n 

~Ê. de plaat.) ..... gn,ep 
1 Il 

TMiefkla..wen l\1PJ1 mkomsten• 

h 
z.u1ver 1nkomi,n bclA,tmg 11 ,·er-

(voor betlrau-n IIK"huld•~I doof" 

1.uuchen t.wvo penooncm ,·all-'o ,n: 

.:!! Ë gonoetrulo treedt. Tar•d· T,mof-~ = ho&. •~i;,110 111 
~ = de plaatt) gm<p grocr ,-.;; 1 Il 

611 70 080,00 46 177,00 38,t().l,(),J 

612 70200,00 ◄6 270,00 3S ,&88.00 
613 70 320,00 46 363,00 38 671,00 
614 70 4-40,00 40 ,tt,6,00 3S 655,00 
61$ 70 :560,00 46 619,00 38 738.00 

071 77 280.00 61 757,00 <t3 458,00 
072 7T 400,00 5l~.OO 43 Ml,00 
613 77 520,00 GI 9.fi3,(IO U 628.00 
OH 7T M0,00 .S! 0311,00 43 713,00 
615 77 760,00 6:? l:?9,0ó 43 7U.OO 

616 70 680,00 4664!!,00 38 8!2,00 
617 70 800,00 46 73~.oo 38008,00 
618 70 920,00 46 82iJ,00 38 989,00 
619 71 040,00 •&021.00 3!) 073,00 
620 n 160,00 470U,OO 30 157,00 

6711 77 880,00 52 :?~!.00 43 883,00 
011 78 000.00 -,2 311.00 -t3Vi68,00 .,. 78 120.00 52 .rns.oo -t-t Ol3,00 .,. 78 240,00 o:?.;ol,00 4-l 1311.00 
080 78 360,00 5:!,i91.00 H !21,00 

621 11 no,oo '1107,00 JO ~uo.oo 
022 71 400,00 47 200,00 :u1321,00 
6:?J 71 520,00 47 293.00 39 ,t0'!..00 

681 78 480.00 5:?lil\7,00 U 309.00 
68:? 781100,00 62 7'1(),(10 U 301,00 
683 18 720,00 $:! IH3.00 4,;, 479,00 

024 71 840,00 ◄7 380.00 3!) .f91,00 084 78 840,00 !ó:? U66,00 44 561,00 ... 71 700,00 .., .. 10.00 39 675.00 68> 78 9&0,00 53 05:l,OO ♦16~.oo 

626 71 810,00 47 672,00 39 659,00 680 79 080,00 63 152,00 41 735,00 
021 72 000,00 ,166.i,OO 39 70,00 687 7t 200,00 53 :?16,00 .. , 8!0,00 
6!8 721 2(),00 ◄ 7 758,00 308:!7,00 .,,. 72 240,00 "' s.;1,00 39011,00 
030 72 360,l)O ,1 ijH,00 30 !)95,00 

68' 71320,00 "338,00 4-& 906.00 

689 11440,00 53431.00 4-f 991,00 
600 7t 580,00 53 á24,00 "5076,00 

631 72480,00 ◄11037,00 40079,00 691 11 UO,OQ 53 61'1,00 451112,00 .,, 72 800,00 48 130,00 40 163.00 . ., 71 800,00 53710,00 .fi.5247,00 .., 72720,00 48 2:?J.00 40247,00 
6:14 72840,00 48 316,00 40 331,00 
035 72960,00 48 409,00 404l!i,OO 

093 '11920,00 {13 803,00 U 332,00 .. , 800-40,00 53 896.00 45 41 8,00 
69> 80 1110,00 63 089,00 "550!1,00 

636 7J 080,00 48 502,00 40 499,00 696 80 280,00 54 082,00 45 IU!19.00 
637 73 200,00 4 8 595,00 40 583.00 897 80 400,00 !'i4175.00 45 0'14.00 
638 11 a20.oo 481188.00 40 6&7.00 608 80620,00 1H 288.00 4(; 760.00 
63' 71440,00 48 781,00 40 752,00 609 80MO,OO 54 361,00 Okll,00 
6◄0 71660,00 48 874.00 40 8311,00 700 80 7110,00 54 454,00 45 931.00 

6◄ 1 781180,00 48 967.00 40 920,00 701 80 880,00 54 547,00 411017,00 
642 nsoo,oo 411 050,00 41 004,00 10, 81 000,00 54 11-40,00 41110!,00 
613 73 920,00 49 1'3,00 41 059,00 703 811:?0,00 5.$ 733,00 411183,00 
6◄◄ 7♦040,00 411240,00 41 173.00 701 81240..00 MIU,00 46274,00 
6◄5 74 160,00 49330,00 41 2~7.00 70S 81360,06 , . !>ID.DO 46359,00 

616 14 280,00 494.32,00 41 342,00 708 81 480,00 65-012,00 411-445,00 .., 74 400,00 49 525,00 41 426,00 ;07 81600,00 55 106.00 411 631,00 

"s 74 520,00 49 618,00 41 M0.00 708 81 720,00 65 198,00 48617.00 ••• 74 640,00 49 '111.00 41 595,00 700 81840,00 5.\ 201,00 46 702,00 
650 147&0,00 41181')4,00 41 879.00 710 81 980,00 6538-l.OO 46 788.00 

'51 74 8$0,00 49 897,00 41 764,00 711 82 080,00 55 477,00 46 8'14,00 
6'2 '75 000,00 49 990,00 41 848,00 71~ 82 200,00 55 670,00 46HO,OO 
653 'l5 120,00 50 083,00 41 933,00 713 82 820,00 M 663,00 47 046,00 ... 76 240,00 li-0 1711,00 4.2017,00 "' 82440,0t 55 756,00 4'1 131,00 ... 75300,00 502119,00 4! 10%,00 716 12 5110,00 55 8 1D,00 47 !!17,00 

6S8 75 480,00 60 362.00 42: 1811,00 716 82 680,00 55 0,2,00 47 303,00 
607 75600,00 50 465.00 42 2'11,00 717 82800,00 6003:ï,OO 47 38!>.00 .. , 75 7:30,00 60618,00 42 3M,00 71' 82 920,00 fjf) 12ij,00 47 47r; 00 
6•· 76 8"0,00 606.U,OO 4! 440,00 ... 81040,00 66 %~1.00 47 5111.uO ... 7'080,00 60 n•.eo 4!t 625,00 720 sa 1110.00 66 314,00 ◄'J Gi7.00 

661 78080,00 60 8:!7,00 42 610.00 721 sa zso,oo 511407,00 47 733,00 
662 711200,00 109!0,00 42 694,00 "' 83400,00 58600,00 47 819,00 
663 18 820,00 61 013,00 41779,00 123 81520,00 58513.00 47 005,00 ... 78 440,00 01 105,00 42884,00 "' 83840,00 581186,00 47 901.00 
66S 765&0.00 Ol ID9,00 42 D4D,00 "' 817G0,00 56 770,00 48077,00 

660 78UO,OO 51 H!.00 43 o,,.oo 7!8 S3 880,00 56 872,00 48 183,00 .. , 70800,00 $1 lU,00 4 3 118,00 m 84000,00 HKS,00 48 260,00 
668 18 920,00 61 478,00 43 t03,00 128 84 120,00 67 038.00 4 8 336,00 
660 77 040,00 til 671.00 43 288,00 "' 84 240,00 $'1151,00 48 42%',00 
616 7'1180,00 611134,00 43 373,00 730 84380,00 $7 24-t.OO 48 608.00 
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TAr1•fktt-11 Aan mkom.ten, 

i I.Ul\-.;r lf'!k.off'ICln t»la. .. tina .. \,('!r• 

fl--.rht,,ln..,."ffl .cbuJ..licd d'lOr 

1 l~t~ pononm vall,tnJ.e m: 

l 
,enc'l('tn<l"tr-.ll 

T,u,Mlf. Tarief. htit l-l".te m .. U1> rl~u) gre>ep aroop 
I Il 

TM'K'~ AAn mkomateo-

h 
&'ll\ff 1nkot1Wn 

blLMtins UI ver-

f,·,x,rbcod"'C"rt kb~ door 

lU#<~R tw• pe,nooen valJend,t in: 

pnuenklotn,oJ, 
TArieJ. TarW!f-~ e het laagste il'I . : groep ·-'"" 

de rbAtio) 
I Il 

,.. 1-4"80.00 67 3J7.00 48591,00 
73! 14 600,00 :t7 430.00 41! 0~1.00 
733 14 720,00 67 5!?3.00 41!1 707,00 
73' 8t 840,00 67 816,00 48 853,00 
73> 84 K0,00 67 701,00 41030,00 

791 91880,00 6:? 917,00 03 800,00 
79! 91 IOO,OO 13 010,00 33 8ij8,00 ,., 91 920,00 G3 103.00 1)3 910,00 , .. 12040,00 03100.00 6t OG!.00 ... l:! II0,00 13 !S9,00 511"6.00 ,,. i5 080,00 671'0!,00 490!8,00 

"' 85 200,00 67 89S.OO 49 llf,00 

"' 85 320,00 s, o~s.oo 40 108,00 
'30 85 440.00 68 081,00 40 286,00 ,.. 85 5&0.00 :IS ll-i,00 -tD37l.00 

7" 12280,00 83 JS:?.00 5-& !3"1,00 ,., 12400,00 13 475,00 o.a 32.a.oo 
798 92 520,00 63 568,00 tH ; 12.00 
700 12140,00 63161.00 ., .. 499,00 ... 12: 780,00 131s.a.oo 6-4 587,00 

7◄ 1 '5680.00 GS ~67.00 49 1:.1.00 
7◄! 85800,00 6~ 3GO,OO 0 51-4,00 
743 86920,00 6S '53,00 40830,00 
744 88040,00 ti'l!B6,00 ◄O 7l7,00 
H:i 86160,00 68639.00 40M>3.00 

801 I:! IS0,00 13 817,00 3 1 l7t ,OO 
S,!2 13 000,00 l:1 IU0,00 04711!,00 

' 803 13 1!0,00 6 1 033,00 64 849,00 ... i3UO,OO 61 120,00 5-1 037,00 ... t3 360,00 ., :?19,00 S50!4,00 

748 86280.00 ·~ 73!,00 ◄tm.oo ,., 81400.00 hb!~,00 11 OifJ,00 
118 86 6!0,00 :18 918,00 MOOS,00 ,.. 86 640,00 59011,00 ~ 149.00 

''° 88 760,00 69 101,00 60 ~38.00 

... 9S480,00 S4 31!,00 6511!,00 .. , 93 600,00 61 405,00 115 IV9,00 
80S 93 720,00 61,198,00 1162.87,00 ..,. 93 840,00 SI 691,00 6537<1,00 
&10 t3~.oo e, 6:tt,oo 6$ 462,00 

'ISI sa 880,oo st 1,,.00 &03!3,00 
76:! 87 000,00 ~t:9).00 &c.l ◄ot.00 
153 81120;00 Hh3,00 60◄99,00 
7.:,4 87 :?40,00 00476,00 50,'JS!?,OO 

'"' 81 J60,00 6!)$6!),00 M>6G9.00 

811 MOS0,00 84 777,00 63549,00 
812 I♦ 200,00 e, s10.oo Mt137,00 
l:ilJ 94 820,00 tH 003.00 65 725,00 

'" M 440,00 65 OJi.00 M812,00 
816 MM0,00 6a 1~9.00 65900,00 

, .. 87 480,00 &911:?,W 14)7:.C.OO 
161 87 600,00 69ï».oo 6u a,!,oo 816 14880,00 8-6!4!,00 65188,00 
758 87 720,00 69 s,s,oo 600:?9,00 "' 04800,00 63 33.5,00 68076,00 ,.. 87 810,00 09 911,00 61 (H6.00 818 H920,00 65,128.00 66 163,00 , .. 17 960,00 6U03-l,00 01 103,00 ... 96040,00 136!1.00 '8161,00 ... 9$180,00 IJ ,u.oo HJJS,00 ,., IIOI0,00 IO l!i.00 61 1&9.00 
702 81300,00 60t;?U.OO C.I !fl.00 8!1 96tl0,00 IJ ";07,00 M t M.00 
'63 81 ll?O,OO 60313,00 .SI 303,CO 8?? H 400,00 63 i00,00 50 5 14,00 

"' 88 440,00 0040&,00 61 00,00 823 96 520,00 eo 893,00 De 602,00 
1t., 886&0,00 60499,00 31 537,00 8:? t 15640,00 66 086,00 H"tlll(),00 

8:?S t5 760,00 66079.00 H 111,00 
706 ueso.oo 60Z92,00 611!3,00 
767 81800,00 IOOsS,00 01110,00 8!6 96880,00 fll 172,00 :'i1845,00 
768 81H0,08 GO 778,00 61 717,00 k ! 7 N000,00 H!GS.00 H tGS,00 
i69 890-I0,00 60871,00 til lt84,00 ~:?8 N 120,00 H3M.OO 67 041,00 
no 81 II0,00 eo "-4.oo 61 971,00 IJ:!:) 96240,00 G8 •UH.OO 67 13,00 .,., Na&o,00 Gl6H ,OO 67 t l l.00 
711 81280,00 '10.::ii,OO 6!0..S,00 
i72 n400,00 01 100,00 UI0.00 .,, h480,00 oe 831.00 67 '°'1,00 
773 81420,00 61 :?'3,00 HU!.00 5:,,! NS00,00 ee;so.oo 67 3t2,00 ,,. 11540,00 GI 330.00 62 319,00 lj:JJ 16 720,00 &6 823,00 57 480,00 
775 89 760,00 61,&2!),00 ,2 400,00 "'' 96 840,00 66 016,00 67 568.ÓO ,,., MNO,oo 87 009,00 naoe.oo 
776 89880,00 116!!,00 6! 493.00 
m to 000,00 Il 61~.00 6:!:6!,0,00 lllG ........ 17 102.00 51 144,00 ,,. to 120,00 61 70S.OO o: 687,00 '" 17 Z00,00 67 19."1,00 6183:?.00 
709 10240,00 81 801,00 5:? 764,00 &38 t7 S:?0,00 67 288.00 67 920,00 
780 to 310,00 61 89t ,00 528 &1 ,()(" 839 9'7 440,00 67 381,00 08 008,00 

781 90430,00 
"o t7 600,00 87,&74,00 611098,00 

Il 987,00 321%8,00 
18! OOI00,00 &2080.00 GS OIG.00 "' "M0.00 nü,.oo H 154.00 ,., IO'H0,00 &217:2,00 03 103,00 1-1: t7 IOO,OO en &&o.oo 61t7t,OO ,.. 90840,00 et H6,oo 53 190,00 "3 17 920,00 07 763,00 u 3&o.oo , .. toN0,00 G! Sti9,00 6' !77,00 ... 98040.00 G7 845,00 08 HS,00 

91 080,00 
62 ◄62.00 

... 98 1&0,00 67 939.00 08JJ6,00 , .. 11 200,00 63 34◄,00 
181 tl 820,00 t2 51:i,OO 63 431,00 ... 11280,00 68032,00 68 8!4,00 , .. 11440,00 GI A8,00 63639,00 "n t8400,00 68 IZS,OO 68 71!,00 
180 ttM0,00 12 7Jl,00 6>821,00 ... 916:?0,00 68 =1a.oo 38 801,00 
700 Hlt4,00 6S 713,00 '" 91840,00 H3ll,OO 68 889,00 

860 98780,00 68 ◄Ot,00 68 977,00 
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Tat-iefk~ri A"n iukoma«-n• 
t.mvcr rnkomcn bda.,ting " ver• 
l vour be(troecn achul1ligd door 
tuqclwn twoo J)el'90fMln v,,11-eml.o m: 

gonoomtlc tMNll 
T~riof• T"r!itl• hot l:\t\)1110 in 

,lo plaa.i,) groep •""P 1 Il 

Tariefkla..,n Aan inko:mt.M• 

h 
au1ver inkomen 

belaating · ill ver-

(voor bedn,gen .chuldigd door 

tu.Mebcn. t wee .,,.nonon vallend& in: 
gonoe~ treedt. Tar.e(. TM1•f• •a het. Jugat,e in 

.H de plaat..) ·-· -· ( Il 

8"1 98850,00 6849i,OO MOM.00 
8/'i2 99000.00 6S :100,UO .:,9 1:,3,00 
sr.J 99 120,00 68 flS3,00 59 2.-1.00 
80I 99 240,00 08 776.00 r,9 3l0,00 ... 99 380,00 68869.00 69 118,00 

VII tOfl 060,00 74 077.00 64 377,00 
012 IOfl 200,00 74 170,00 Mf0&,00 . ., ioea20,oo 74 283,00 84.654,00 

·" t0fl440,00 74 358,00 M843,00 
OIO 101660,00 ,. ,f,49,00 84 731,00 

8J6 99480,00 Ml 962,00 !'19,006,00 
8Si 99600,00 690jj,OC) 59 59<1,00 
8"8 99720,00 69 t 18.00 50 68.!,00 ,,,. 99 840,00 69 2.11.00 ;i9711,00 
860 99 960,00 69 33U>O 598,;9,00 

910 ,oa880,oo 14 64t,OO M S21,00 
017 100 800,00 7(636,00 0.910,00 
918 10fl920,00 74 728,00 64 999,00 
910 107 040,00 74 8Jl,00 85 088,00 
020 107 IISO,QO 74 914,00 65 111,00 

861 100 080,00 69 of:!7,00 59 !H7,00 
tl62 100 200,00 6<J :120.00 60036,00 
863 100 320,00 611613,00 60 1!4,00 
àOI 100 440,00 09 i0-0.00 60 212,00 
865 100 660,00 09 i99.00 GO 301,00 

921 107 280,00 75 007,00 M t88,00 
9!!!: l07 400,00 16 100,00 65365,00 
913 107 520,00 7.5 t Gl,00 864H.OO 
924 107 &40,00 75!88,00 86 63S,OO .,, 107 760,00 76 379,00 16 821.00 ... 100680,00 69 1192,00 60389.00 

8'7 100800,00 69 98.$.00 60477,00 
&61J 100920,00 i00i8.00 60666,00 
800 101 040,00 iO 171,00 6065.1,00 
870 101 160,00 70261,00 60i42,0U 

928 107 880,00 75 ,nt.oo 86711,00 
9:?7 108000,00 766$6,00 6.S 800,00 
9:!8 108120,00 76151,00 86889,00 ... 108240,00 75 751,00 65978,00 
930 108380,00 75 8'4,00 66067,00 

871 101 280,00 ;o :.1:.1.00 60 831,00 
m 101 400,00 70 400.00 60 919.00 
873 101 520,00 70 643.00 61 OOS,00 

'" 101 640,00 iO 636.00 61 096.00 
81$ 101 760,00 70729,00 ûl 185,00 

931 1084.80,00 75 937,00 88168,00 .,, 108600,00 78 030,00 6' 146,00 
933 108720,00 78 123,00 &e°):t,,00 .,. 108840,00 76 216,00 O& f23,00 
035 103960,00 76 309,00 88 5 12,00 

878 JOJ 880,00 70 822,00 61 273,00 .,. 109080,00 78402,00 66601,00 877 102000,00 70915.00 Gl 362.00 
" 7 109200,00 784!)5.00 0&691,00 878 102 120,00 71 008,00 61 450.00 "8 109320,00 76 588,00 64' 780.00 879 1022-40,00 71 101,00 81 539.00 .,. 109440,00 78 681,00 63 860,00 880 102360,00 ;1 Hl-t,00 01 027.00 ••• 109640.00 76 771.00 66 958,00 

881 10248-0,00 71 287,00 81 716,00 

"' 109 680,00 76 867,00 61 o.n,oo 882 102 500,00 71 380.00 6 f 80-t,00 94! 109800,00 i6 080,00 67 131t00 883 162 720,00 71 "73.00 61 893,00 . ., 109920,00 77053,00 67 !25,00 881 102840,00 Tl 686,00 61 9-81,00 ... '10040,00 71 146.00 67 315.{\() 88" 102960,00 71 5.'i!).00 6%070,00 ... 110 160,00 77 :!39.00 67 40f,OO 

886 103 080,00 71 762,00 62 168,00 ... 110260,00 7'7 332.00 67 f03,00 '87 103 200.00 71 8-15,00 62 !47.00 

'" 110400,00 71"25.00 67 682.00 888 103320,00 71 038,00 62 336,00 ·•8 Jt0620,00 77 5Ht,OO 67611.00 88'.) 103 440,00 72031,00 62 42 .. ,00 ... 110640,00 77 611,00 67 761,00 800 103 560,00 7! 1! 1,00 82 513,00 ... 110760,00 77 70-t.OO 87 650.00 

801 103 680,00 72 217.00 62602,00 O>I 110880,00 .7 797,00 67 039.00 802 103800,00 72 3 10.00 62 690,00 962 lil 000,00 77 890.00 68 0:!:8,00 803 103 920,00 72 403,00 62 770,00 .,, ltl 120,00 i7 983,00 08 117.00 804 104040,00 72 400,00 &2 868,00 ... 111240,00 78076.00 GS 207,00 895 104-160.00 72$80.00 '62 9::i8.00 ... 111 360.00 78 169,00 68 206.00 

800 104 280,00 7! 08!,00 63 015.00 9~6 111480,00 78 262.00 68385.00 897 104 400,00 7'1775,00 83 131.00 957 111 800,00 783M.OO 68 475.00 808 104 620,00 728Gfl.OO 03 22!,00 ,.,8 111 720,00 ,s .. ,s.oo os 564,00 800 104 840,00 72 001.00 03 311,00 g,)9 !11 840,00 78 6"1.00 68 653,00 000 104 780.00 73 06-l,OO 63 400,00 ... 111060,00 7d 634.00 88 7"!,00 
001 104 880.00 73 147,00 63 489.00 961 112 080,00 78 7:!:7,00 G8 832,00 .. , 106 000,00 7~ 240,00 63 577,00 .. , 11 2 Z00,00 78 8:0.00 08 9:!1.00 003 105 120,00 73 l33.00 03G00.00 .. , 112 a20,oo 78913.00 119010,00 ... 106240,00 f3 426,00 g~ ~:z: OC4 112440,00 79008,00 69 100,00 .. , 105l&0,00 •73 CilD.eo !lGS 112580,00 79099,00 69189.00 ... 105480,00 73 Gl 2,00 C3 933,00 ... 112'8-0,00 i9 192,00 69 278,00 007 105 S00,00 73 700.00 64 021,00 067 tt2SOO,OO n 215,oo 69368,00 .. , 106720,00 73198,00 04 110,00 ... 112920,00 ':'93.7ll.OO 694~7.00 1 ... 10$840,00 73 8Pl.OO G.i 199.00 ... 113 040,00 19 471.00 69647,00 OIO 1059~,oo 73 081.00 64 288,00 070 113 100,00 79 Ci04,00 091136,00 
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T-""- Aan UlkoJN\en 

J-
•w~r tnkomea belNt-1n1 i. Yff· 

Ivoor~ .chuldlgd door 

11 
tu.-chen u, .. pononen val.len<ffl ut 

rpnoerade U'Mdi. 
To,rief. T.,,.,, het lu.pte ia .. ~ de plaaul - g,oop 

1 Il 

Tanoni.- Aau inkomsten• 

J-
r.uiver inkomen bewhf18 i1 vur-

cvoor~n IChuldigd door 

~i tu..chc'.-n t.wee pononen ,·&Utnde 1n1 

genoeimde t.teodt. 
TIM'i•f• Ta,ie.f. 5, bot. ta.;.i.. in 
groep groep ... ~ ......... 1 

1 u 

.,, 113280,00 19 e~.oo 89 i!:5,00 
972 113400,00 79 7GO,OQ eg &15.00 

'" 113520,00 il)IJ..&3.00 t9904,00 .,. 
113640,00 . 70 938.00 8999t,00 .,. 113180.00 80029.00 700S3.00 

1031 12000,00 8.5 !31,00 75 101,00 
103! 120 &00,00 85 330,00 75 190,00 
1033 120 720,00 83 423.00 75 280.00 
1034 120 840,00 83 516,00 75 370,00 
1035 120110.00 85&09,00 75 4$0,00 

.,. ttasso,oo 80 122,00 70172.00 .,, U.4000,00 80 215,00 il) ~82,00 
978 114120,00 80 308.00 70 3.Sl.00 
970 114 240,00 80 401,00 704-tl.OO ... tl•US0,00 8049-i,OO 70530,00 

10'6 121 080,00 85702,00 76649,00 
1037 121 200,00 83 706,00 j5 639,00 
1038 121110.00 84888,00 16 7!?9,00 
1039 121 440.00 85 981,00 7$ 819,00 
10,0 121 n,.oo l80j4,00 759011,00 

UI 114 430,00 80587.00 ö08!0,00 
982 114600,00 80 680.00 70 709,00 . ., 114120,00 80 i73,00 70 799,00 
98< 114 840,00 80 863,00 •'o sss.oo ... 114--960,00 so 11,;u.oo 70 078.00 

10-11 121 eso,oo 86 167.00 7599&,00 
1042 121800,M 88 !60.00 7G0S8,00 
1/)Q t2t 9~0.00 86 363.00 76 178.00 
IOH 112040,00 86 446,00 76 268,00 
10-15 ttt 1&0,00 86 639,00 76368,00 

... 115 oao,oo 81 o:;2.00 71 067,00 
987 115 200,00 81 145,00 71 157,00 ... 115 3?0,IO 81 23A,00 71 248,00 

••• 115 440,00 81 331,00 71 335,00 ... 115 seo,oo 814:!f,00 71-t!!l,OO 

10,s I HZS0,00 86 632,00 76 447,00 
1047 12:2 400,00 86 723,00 76537,00 , ... 122 620,00 86 818,00 76017,00 , ... 122 840,00 88 911,0Q 76 717,00 
1000 122 760,00 87 0IH,00 76807,00 

091 us aso,oo 81517,00 71615,00 .. , 115 800,00 8 1 810,00 71 &o-4,00 
093 115920,00 8 1 703,00 7189",00 ... 118040,0('1 81 798,00 71 783,00 .. , 116 180.00 81889.00 71 873.00 • 

1"1 122 880,00 87 097,00 76897,00 
IOH l!I 000,00 87 I D0,00 76988,00 
10,3 IU 120,00 87 283,00 77 078,00 
100, 121240,00 87 378,00 77 188,00 
10,• 121860,00 87 469,00 77 2~.00 

11'.Nl 118280,00 81 982.00 71 K!?,00 IOM t U 480,00 87 H!,00 77S46.00 
l)~7 116400,00 82075,00 72052-00 10.,1 t Z3 600,00 87 U5.00 77 430.00 

••• 118~20.00 8~ 108,00 72 14!.00 1068 12.3 720.00 '87 745,00 7i 526,00 ... 111640,00 82 !61.00 7!?!31,00 10.,, 123 840,00 87 841,00 77 616.00 
1000 116700,00 8! "4,00 72 3!1,00 1000 l 28NO,OO 87 til3t,00 'J7 705,00 

1001 116880,00 82 4a7,00 j;? 410,00 1"1 124 080,00 88 027,00 11 n:s,oo 
1002 117 000,00 82 5.f0.00 72~.0u 1 .. , 124 200,00 88 1!0,00 77 885.00 
1003 117 120.00 8!6l3.00 72 569.,00 ,.., 124 820,00 88 tl3,00 77 97:S,00 
100, 117 24,0,00 S! ;20.00 7!679,00 "'"' 124 440,00 18 30&,00 78005,00 
IOOj 117 !60,00 82 819,00 n 769,00 1 ... 124, 560,00 88 399,00 n 1~.00 

IOO<I 117 4$0,00 82 912,00 7ZSl&.OO 1 ... 124' 680,00 88 492,00 78 2-15.00 
1001 117 800,00 83 003.00 729"8;00 1067 124800,00 88 58.S,00 78 3$$,00 

1008 117 720,00 8,30118,00 73 Ol.8,00 1 ... t 24til2Q,OO 88 678,00 784!4.00 
100, 117 840,00 63 101.00 73127,00 1,)69 125040,00 88 771,00 78 514,00 
1010 117.960,00 83 t!-1,00 73 !17.00 1070 125 100,00 88 801,00 78604,00 

1011 118 080,00 83 377,00 73 307,00 1071 125:S0,00 88 0:S7,00 78694.,00 
1012 118 200,00 83 470,00 73 398,00 1072 126400,00 89 030,00 78 784,00 

1013 118 320,00 83 543,00 73 486,00 1073 126 620,00 89 143,00 78 874,00 
1014 118 440,00 83 056,00 73 676,00 107◄ 126 640,00 89 236.00 78964,00 
1010 t 18HO,OO 83 749,00 73 063.00 1076 12$ 700,00 89 329,00 79064,00 

1016 118880,00 83 812,00 73 '155.00 1076 126880,00 89 .C!!,00 79 l U ,00 
1017 118 800,00 83 93:S,00 73 846,00 1077 126000,00 89315,00 79 !34,00 
1018 118 920,00 8.f 028.00 73 93t,00 I078 121 120,00 89 608,00 79 32.f,OO 
1019 119 040,00 84 121,00 7402-4,00 I070 1212-40,00 89 701,00 79 4 1-1,00 
1020 tt 9 ia0,00 34 :?14,00 7' IJ.1,00 1080 t !O I00,00 897(11,00 10~.oo 

10:u 119280,00 84 S07,00 n !03.oo 1081 126480.00 89 8!7.00 79 :Stil3.00 
ton 119 400,00 84 ◄00,00 74 n:,.oo 1082 t NI00,00 80080.00 19683,0(\ 

1023 t 19 520,00 8--1493.00 7<1 383,0U 1083 1te7:?0,00 90 073.00 70 773,00 

IOU 119MO,OO 84 666.00 74 472,00 IOS< 128 840,00 00 l M,00 79 863,00 

JO!::S U9780,00 84 679,00 74 662,00 108' 120960,00 00 259.00 79 953,00 

10%6 119880,00 8' 772,00 71 M!,00 1089 121080,00 9035!,00 80 043,00 
1027 120000.00 8-ISU,OO 74 74!,00 10117 117 200,00 90 443,00 80 133,00 
1028 120120,00 8Jl$8,00 74 831,00 1088 127 820,00 905J8.00 80 t!:3.00 
1029 120 240,00 8:SO:SJ,00 74 9%1.00 10à9 127 440,00 90 631,00 80 313,00 
1030 120 860,00 85 IH,00 76011,00 IO'JO 12'1560,00 90724,00 80 403,00 

' 
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Ti.rWJlkJ..en Aait mkomaum 

h 
1.u1vor inkomoJl belutlJ\g •• ver-
(voor b«t.-.gon .chu.ld1g1I Joor 

tu...:hen twe. penonen v11llcnde in 
,d sonoomde treedi •rar,of• Ta11ef• n he'- l1M1-g1t.G in . ...,. 8'°"P t.:. t'9 ~aal.SI 

1 fl 

1091 127 680,00 90 817,00 80 403,00 
1092 127 800,00 90010,00 80 M3.00 
1093 127 920,00 91 003.00 80 673.00 
109, IH040,00 91 WG,00 81)7tll,OO 

""" 1281&0,00 91 189.00 808-53.00 

1096 128 2SO,OO 91 !82.00 809-43,00 
1091 128400,00 91 315.00 81 Ol3.00 
1098 128 520,00 91 46&,00 81 1!3,00 
1099 IZB 840,00 91 501,00 81 ;13,00 
1100 128 760,00 91 ~4.00 81 303.00 

110 1 128 880,00 91 747,00 s1 ,~.oo 
1102 129 000.00 91 8-10.00 ll 482,00 
ll 03 129 120,00 91 933,00 JI 572,00 
1104 129 240,00 92 02&,00 81 86:!,00 
1105 129 360,00 92 119,00 8115:!,\)(l 

1106 129 48-0,00 92 'll!!,00 81 M2.00 
1107 129 600,00 92 30.'.i.OO 81 032,00 
1108 129 720,00 92303.,00 8:! 0;!:?,00 
1100 129 840,00 02 491.00 B'.! 112,00 
lllO t 299tl(l,00 92 58-1,00 b2 2t.r2,00 

1111 1300&6,00 02 077.00 82 29!.00 
11 1!? 180 200,00 92 770.00 8!?38!,00 
1113 130 3!?0,00 02 863,00 82 412,00 
1114 130440,00 112 938,00 8! 561.00 
1 116 130560,00 93 0411.00 82 8.:i:?.00 

1110 180680,00 93142.00 82142.00 
111 7 180800,00 93 233.,00 82 832.00 
1118 130920,00 1.13 3%8,00 82 021,00 
1110 131 040,00 93 .J21.00 83 012,00 
1120 131160,00 11351<1,00 83 102,00 

Jl°:!J 131 280,00 113G07,00 83 102.00 
1122 131~00 113 700,00 83 282,00 
Jl23 131 620,00 03 793,00 83 37!,QI) 
H 24 181 540,00 113 881,00 83 402,00 
112:5 181 7&0,00 113 llit,00 83 552,00 

H28 131 880,00 (H07!,00 83 61:?,00 
1127 132 000,00 11416,5,00 83 73!,00 
1128 132 120,00 111 258,00 83 81!,00 
11211 132 240,00 114 351,00 83 912,00 
1130 · 132860,00 9.J 44 1,00 84 002,00 

11:u 182 480,00 111 537,00 84 092,00 
1131 t S2 &00,00 ll-4 &30,00 84 182,00 
1133 132 720,00 111 723,00 8-t 272,fl() 
113-t 132 840,00 11-l 810,00 8 136!,06 
11:ll 132 M0,00 11-t 900,00 8-t 452,00 

1138 ta3 000,00 9-tlll0,00 8-t 482,00 

Bed1aagt het zuiver inkomen meer dan 
f 133,000, dan beloopt het aan belasting ver
schuldigde bedrag: 

I. in tariefgroep I, f 94,940 vermeerderd 
met f 3.10 voor elk geheel bedrag van f 4 
waarmede het zuiver inkomen f 133,000 te 
boven gaat, 

II. in tariefgroep II, f 84,482 vermeerderd 
met f 3 voor elk geheel bedrag van f 4 waar
mede het zuiver inkomen f 133,000 te boven 
gaat, 

III. in tariefgroep III, f 84,482 vermin
derd met f 450 voor elk kind waarvoor aan
spraak op aftrek bestaat en vermeerderd 
met f 3 voor elk geheel bedrag van f 4 waar
mede het zuiver inkomen f 133,000 te boven 
gaat. 

L. & S. x947 
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TABEL behoorende bij het Besluit op de 
Omzetbelasting 1940. 

I. Dassen, shawls, sluiers, hoofddoeken, 
s jerpen, ceintuurs, zakdoeken en pochet
ten, welke geheel of gedeeltelijk zijn ver
vaardigd van natuurzijde. 

2. Boekleeslampen, kerstboomverlichting, 
krultangen en krultangverwarrners, naai
machinelampen voor huishoudelijk ge
bruik, piano- en vleugellampen, scheer
apparaten en scheerspiegellampen, een 
en ander mits zij hun werking verrichten 
door middel van electrischen stroom. 

3. Fotografie- en filmapparatuur, alsmede 
onderdeelen en toebehooren daarvan, te 
weten: 

a. fotografietoestellen en filmopname
apparaten; project ietoestellen voor films 
en lantaarnplaatjes ; fotografische ver
grootingsapparaten ; 

b. lenzen en andere onderdeelen en 
toebehooren van de onder letter a be
doelde toestellen en apparaten; 

c. onbelicht gevoelig materiaal voor 
het nemen van fotografieën en het op
nemen v.n film, lichtgevoelig materiaal 
voor het maken van afdrukken, onver
schillig van welke samenstelling, mits in 
verpakking, waarin de verkoop in het 
klein plaats vindt; 

d. fotografie-toebehooren. 

Bijzondere bepalin<J. 
Tot den post behooren niet: 
a. filmopnameapperaten voor bios

coopfilmopnamen, welke zonder objec
tief, voet en filmmagazijn meer dan 5 kg 
wegen; 

b. filmprojectors voor . normaalfilm 
(35 mm-film), alsmede andere filmpro
jectors , welke zijm bestemd voor uitslui
tend gebruik in bioscopen, mits deze be
stemming ten genoegen van den inspec
teur of de met de visitatie belaste amb
tenaren wordt aangetoond; 

c. toestellen en apparaten, alsmede 
onderdeelen en toebehooren daarvan, 
welke uitsluitend zijn bestemd voor in
dustrieel, wetenschappelijk, medisch of 
militair gebruik, mits deze bestemming 
ten genoegen van den inspecteur of de 
met de visitatie belaste ambtenaren wordt 
aangetoond. 

4. Glaswerk van geslepen glas en voorwer
pen van kristal, voor huishoudelijk ge
bruik. 

5. Gobelins en gobelindoek. 
Goudleerbehang en voorwerpen, in de 
samenstelling waarvan goudleer is ge
bezigd. 

Bijzondere bepalingen. 
I. Als gobelins en gobelindoek worden 
mede aangemerkt stoffen, welke als zoo
danig worden verkocht of gefactureerd. 
2. Schoenen, muilen en pantoffels, in 
de samenstelling waarvan goudleer is 
gebezigd, vallen niet onder den post. 

6. Gramofoons, fonografen, pianola's, pho
nola's, orchestrions en andere mechani
sche muziekinstrumenten, voorzetappa
raten voor het mechanisch bespelen van 
piano's, muziekdoozen en daarmede ge-

24 
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lijk te stellen toestellen; met zg. p ick-ups 
werkende overdraagtoestellen; muziek
rollen, gramofoonplaten en -naalden, 
drijfwerken, soundboxes, pick-ups, pla
tenborden, hoorns, armen, naaldhouders 
en daarmede in verband met het gebruik 
gelijk te stellen onderdeelen en toebe
hooren van deze toestellen. 

7. Haargolfapparaten, haardraogtoestellen 
en permanentwave-toestellen. 

Bijzondere bepaling. 
Chauffeurs voor permanentwavetoe

toestellen behooren niet tot den post. 
8. Handschoenen, met uitzondering van: 

a. wanten, handschoenen, welke geen 
splitsing voor eiken vinger vertoonen en 
handschoenen, welke de vingers geheel 
of gedeeltelijk onbedekt laten; 

b. handschoenen, welke blijkens de 
afwerking kennelijk u itsluitend zijn be
stemd om bij het verrichten van eenigen 
bepaalden arbeid de handen tegen be
schadiging te beschermen; 

c. geheel wollen, geheel halfwollen, 
geheel katoenen handschoenen, alsmede 
asbest- en gummihantlschcfenen. 

9. Hoeden en andere hoofddeksels, welke
geheel of gedeeltelijk zijn vervaardigd 
van natuurzijde of natuurbont. 

10. K ant, kantstoffen en kantwerk, welke 
met de hand zijn gemaakt of waarop of 
waarin metaaldraden ter versiering zijn 
aangebracht. 

11. Karpetten, vloerkleeden, tapijten, loo
pers, matten, gordijnen, wand-, kapstok-, 
tafel- en divankleeden en dergelijke klee
den en kleedjes, alsmede tapijt- en loo
perstof, een en ander mits zij met de 
hand zijn geknoopt; kleedjes ~n re isde
kens , welke zijn vervaardigd van na
tuurbont; vachten, alsmede diervellen 
voor wand- en vloerbedekking. 

12. Kleeding (boven en onderkleeding), an
dere dan die, welke is genoemd in de 
posten I, 8, 9, 10 en 27: 

a. welke geheel of nagenoeg geheel 
is vervaardigd van natuurzijde ; 

b. welke geheel of hoofdzak elijk is 
vervaardigd van natuurbont of daarmede 
is gevoerd. 

Bijzondere bepalingen. 
1. Bij de beoordeeling van de vraag, 

of kleeding geheel of nagenoeg geheel is 
vervaardigd van natuurzijde , w o rden de 
voering en de artikelen voor versiering 
en afwerking van de kleeding buiten 
beschouwing gelaten. 

2. Stoffen, zooals halfzijden weefsels , 
welke v oor een aanmerkelijk deel uit na
tuurzijde bestaan, worden voor de toe
passing van den post als natuurzijde aan
gemerkt. 

3, Niet tot den post behooren: 
K ousen en sokken; paramenten, toga's 

en dergelijke ambtsgewaden. 
13. Klokken en horloges, zoomede kasten 

daarvoor en toebehooren van klokken 
en horloges, daaronder begrepen horloge
kettingen en bandjes voor polshorloges; 
een en ander mits zij geheel of gedeel
telijk bestaan uit edel metaal (platina, 
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platinametalen, goud en zilver), uit een 
alliage, bevattende edel metaal dan wel 
uit geplatineerd, verguld of verzilverd 
onedel metaal of uit onedel metaal, het
welk is belegd met edel metaal of met 
een alliage, bevattende edel metaal. 

14. K offers, sigaren- en sigarettenkokers en 
zakportefeuilles, welke, te oordee~en naar 
het uiterlijk aanzien, geheel of hoofd
zakelijk bestaan uit leder. 

Bijzondere bepalingm. 
1. K offers, welke kennelijk zijn be

stemd voor het bergen van instrumenten 
of gereedschappen, behooren niet tot den 
post. 

2. Kur;istleder wordt, voor zoover het 
daarin aanwezige leder, ledermeel of le
derafval ten minste vijftig percent van 
het totale gewicht uitmaakt, voor de 
toepassing van den post met leder ge
lijkgesteld. 

15. Meubelen: 
a. welke naar het uit er lijk aanzien 

als meubel, voor zoover het hout betreft, 
geheel of hoofdzakelijk bestaan uit ander 
hout dan eiken-, kastanje-, beuken-, es
schen-, populieren-, lorken-, sapeli-, teak-, 
berken-, kersen-, grenen- of vurenhout; 

b. welke voor een aanmerk elijk ge
deelte uit leder bestaan of welke daar
mede geheel of voor een aanmerkelijk ge-• 
deelte zijn bekleed. 

Bijzondere bepaling . 
K unstleder wordt, voor zoover het 

daarin aanwezige leder, ledermeel of le
derafval ten minste vijftig percent van 
het totale gewicht uitmaakt, voor de 
toepassing van den post met leder ge
lijkgesteld. 

16. Oesters, kreeften, zalm (versche en ge
rookte), kaviaar en andere vischkuitsoor
t en, welke als kaviaar worden gebruikt. 

17. Pleziervaartuigen alsmede vliegtuigen, an
dere dan verkeers- en lesvliegtuigen. 

I 8. Radio-, versterker- en gelijkrichtlampen, 
welke al dan niet in radiotoestellen of 
andere voorwerpen zijn gemonteerd, met 
uitzondering van radio-zendlampen en 
van lampen, welke zijn bestemd voor 
automatische telefooncentrales, voor ra
dio-zend- of radio-ontvangcentrales of 
voor industrieel gebruik, mits deze be
stemming desgevraagd aan den inspec
teur of aan de met de visitatie belaste 
ambtenaren wordt aangetoond. 

19. Radio- en t elevisieontvangtoestellen, als
mede radio-gramofooninstallaties. 

Bijzondere bepaling. 
Tot den post behooren niet: 
a. radio-apparaten, welke zoowel uit 

een ontvang- als uit een zendinstallatie 
bestaan; 

b. radiopeilapparaten (richtingzoe
kers); 

c. afluisterapparaten. 
20. Reisnécessaires, toiletgarnituren, mani

curesets, etuis voor toilethulpmiddelen, 
toiletbenoodigdheden en schoonheidsmid
delen en dergelijke nécessaires en garni
turen. 
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21. Reuk- en toiletwaters, mondwaters daar
onder begrepen, parfums, · badzouten, 
badvloeistoffen en badtabletten, haar
kleurmiddelen, ontharingsmiddelen, olie
preparaten voor haarverzorging, vloei
stoffen voor permanent-wave, antitran
spiratie-middelen, huid- en haarpoeder, 
brillantine (vaste en vloeibare), pom
mades, vetvrije fixatief en andere cos
metische producten, huidcrêmes, huid
oliën en huidpasta's, schoonheidsmaskers, 
nagelverzorgingsmiddelen zooals nagel
lak, remover en nagelsteen, blanketsel, 
rouge, lippenstiften, wenkbrauwstiften, 
oogenschaduw, theaterschminken, been
bruin, aluinsteen, manicure-artikelen -
met uitzondering van de geheel van on
edel metaal vervaardigde -, poederdoe
zen, poederkussentjes en donsjes en an
dere dergelijke, toilethulpmiddelen, toi
letbenoodigdheden en schoonheidsmid
delen. 

Bijzondere bepaling. 
Artikelen, welke dienen ter voorkoming 

of genezing van ongemakken, zoomede 
shampoons en d ergelijke uitsluitend of 
nagenoeg uitsluitend tot lichaamsreini
ging bestemde stoffen, behooren, mits 
niet geparfumeerd, niet tot den post. 

Artikelen , waarin een parfum of andere 
welriekende stof is verwerkt uitsluitend 
met het doel een onwelriekende geur van 
de overige grondstoffen te overdekken, 
worden niet aangemerkt als geparfumeerd 
in den zin van deze bijzondere bepaling. 

22. Schoenen, laarzen, muilen en pantoffels, 
waarvan de bu itenzijde der schacht ge
heel of hoofdzake lijk is vervaardigd uit 
leder van krokodillen, hagedissen, slan
gen of andere reptielen, uit verguld of 
verzilverd leder, uit natuurbont, uit na
tuurzijde, uit satijn, of uit een andere 
stof geheel of gedeeltelijk bed ekt met alu
minimum, zilver of goud bladmetaal. 

23. Sieraden , welke bestaan uit of zijn sa
mengesteld met parelen of juweelen dan 
wel imitatie-parelen of imitatie- juweelen. 

24 . Siervoorwerpen voor huishoudelijk ge
bruik, zooals vazen, bloemzuilen, kande
laars , cachepots, sierbloempotten , drijf
schalen, schoorsteengarnituren, fotostan
daards, pressepapiers, opgezette dieren, 
brûle-parfums, wandborden, siertegels en 
tegeltableaux, alsmede platen, prenten, 
gravures, fotografieën, afbeeldingen, plas
tieken, beelden en beeldgroepen, reliëf
werk en dergelijke artikelen, een en ander 
mits zij a ls massaproducten en niet als 
kunstwerken zijn aan te merken. 

25. Sigaren- en sigarettenkokers, sigaren-, 
s igaretten- en pijpaanstekers, a lsmede 
vulpenhouders en vulpotlooden; een en 
ander mits zij geheel of gedeeltelijk be
staan uit edel metaal (platina, platina
metalen , goud en zilver), uit een alliage, 
bevattende edel metaal dan wel uit ge
plat ineerd, verguld of verzilverd onedel 
metaal, of uit onedel metaal hetwelk is 
belegd met edel metaal of met een al
liage, bevattende edel metaal. 

Bijzondere bepaling. 
Vulpenhouders, van welke alleen de 
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pen uit edel metaal of een alliage daar
va n bestaat, behooren niet tot den post. 

26. Tooneelkijkers, binocles, faces à main. 
27. Veeren, dons, aigrettes, vleugels en met 

veeren of dons bedekte dierhuiden of 
deelen van dierhuiden, een en ander mits 
zij geschikt zijn om zonder nadere be
werking te worden gebruikt als mode
waar, damescapes van dons en corsages 
van veeren daaronder begrepen. 

28. Voorwerpen , welke zijn vervaardigd uit 
of samengesteld met amber, barnsteen, 
git, ivoor , koraal, marmer, paarlemoer, 
natuurlijke schelpen of schildpad, dan 
wel zijn vervaardigd uit of samengesteld 
met agaat, jaspis, ,onyx, lapis lazuli of 
andere halfedelsteenen. 

Bijzondere bepalingen. 
1. Instrumenten , werktuigen , gereed

schappen en deelen daarvan behooren 
niet tot den post. 

2. Meubelen en deelen van meubelen 
behooren niet tot den post. 

3 . Beeldhouwwerken, welke niet als 
massaproducten maar a ls kunstwerken 
zijn aan te merken, behooren niet tot 
den post. 

4. Voorwerpen, welke kennelijk zijn 
bestemd om deelen van onroerende goe
deren te worden, behooren niet tot den 
post. 

29. W andelstokken, waaronder bergstokken 
wandelstokken met daarin opgeborgee 
paraplu, rottingen en rijzweepen; para
plu's en damesparasols, waarvan het 
scherm geheel of gedeeltelijk uit natuur
zijde bestaat. 

Bijzondere bepalingen. 
1. W andelstokken, welke kennelijk 

zijn bestemd om te worden gebruikt door 
blinden, ouden van dagen en gebrekkigen 
behooren niet tot den post. 

2. H oezen voor paraplu's, parasols en 
wandelstokken met daarin opgeborgen 
paraplu, worden, voor zoover zij samen 
met de voorwerpen , waartoe zij behooren, 
worden geleverd of ingevoerd, geacht tot 
den post te behooren, onverschillig van 
welke stof zij zijn vervaardigd. 

S. H 232 
10 Juli 1947. WET houdende wijziging van 

de bepalingen betreffende het kinder
-echt, voorkomende in het eerste boek 
van het Burgerlijk Wetboek, en - in 
verband daarmede - wijziging en aan
vulling van de a ndere boeken van dat 
Wetboek, alsook van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering en van 
andere wetten. 

Bijl. Hand. II 36/37, 387; 38/39, 43; 
39/40, 55. 

Bijl. Hand. II 45/46, 25; 
Hand. II 46/47, bladz. 1520-1559; 
Bijl. Hand. I 46/47, 25; 
Hand. I 46/47, bladz. 830-838. 

Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
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dat het wenschelijk is gebleken de bepalingen 
betreffende het kinderrecht, voorkomende in 
het eerste boek van het Burgerlijk W etboek, 
te wijzigen en in verband daarmede de andere 
boeken van dat Wetboek, alsook het Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering en 
andere wetten te wijzigen en aan te vullen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, 
enz. 

HOOFDSTUK I. 
Wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel I. 
De derde titel van het eerste boek onder

gaat de volgende wijziging: 
Artikel 45, onder 4°., wordt gelezen: 
4°. De door de wet vereischte toestemmin

gen of het deze vervangende regterlijk verlof; 
In artikel 45, onder 5°., wordt "tusschen

spraak" vervangen door "tusschenkomst". 

Artikel II. 
In het opschrift van den vierden titel van 

het eerste boek vervallen de woorden "of 
domicilie". 

Deze titel ondergaat voorts de volgende 
wijzigingen : 

Artikel 78 wordt ge1ezen: 
78. De niet van tafel en bed gescheiden 

getrouwde vrouw volgt de woonplaats van 
haren man. 

Een minderjarige volgt de woonplaats van 
hem, die het gezag over hem uitoefent; de 
onder curatele gestelde die van zijnen cura
tor. 

Na artikel 78 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 78a, luidende: 

78a. Indien de voogd van eenen Neder
landschen minderjarige geene bekende woon
plaats binnen het Rijk in Europa heeft, wordt 
hij met betrekking tot de voogdij geacht 
woonplaats bij den toezienden voogd te heb
ben. 

Valt de toeziende voogdij open, dan blijft 
laatstbedoelde woonplaats gelden, totdat de 
nieuwe toeziende voogdij aanvangt. 

Artikel III. 
De vijfde titel van het eerste boek onder

gaat de volgende wijzigingen: 
De artikelen 92-98 worden gelezen: 
92. Voor het aangaan van een huwelijk 

behoeft een minderjarig wettig kind de 
toestemming zijner ouders, voor zooverre zij 
hunnen wil kunnen verklaren. 

Zijn beide ouders overleden of zijn beiden, 
dan wel de overlevende hunner, buiten staat 
hunnen wil te verklaren, dan behoeft het 
k ind de toestemming van d iegenen zijner 
grootouders, die daartoe wel in staat zijn. 

In alle gevallen, waarin het kind eenen 
voogd heeft, is bovendien diens toestemming 
vereischt; indien het echter een huwelijk 
betreft met den voogd zelf of met een zijner 
bloedverwanten in de rechte linie, wordt in 
plaats van de toestemming des voogds die 
van den toezienden voogd vereischt. 

Naast de toestemming van den voogd is 
die van den toezienden voogd vereischt, wan
neer de ouders en grootouders van het kind 
zijn overleden of de overlevenden hunner 
buiten staat zijn hunnen wil te verklaren. 

93. Een minderjarig onwettig kind be-
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hoeft voor het aangaan van een huwelijk de 
toestemming van zijnen voogd en toezienden 
voogd. 

Betreft het een natuurlijk kind, dan wordt 
in plaats van de toestemming des toezienden 
voogds die der moeder en - indien hij het 
kind erkend heeft - die des vaders vereischt, 
voor zooverre bedoelde ouders althans hun
nen wil kunnen verklaren. 

De toestemming van den voogd wordt ver
vangen door die des toezienden voogds, wan
neer het een huwelijk betreft met den voogd 
zelf of met een zijner bloedverwanten in de 
rechte linie. 

94. Voor zooverre de ingevolge artikelen 
92en 93 vereischte toestemmingen niet ver
kregen worden, kunnen zij vervangen worden 
door een verlof van den kantonregter tot het 
aangaan des huwelijks. 

Zoodanige vervanging is echter niet geoor
loofd, indien: 

a. een ouder, die het gezag over zijn kind 
uitoefent, zijne toestemming weigert; 

b. allen, wier toestemming vereischt is, 
deze weigeren en zich onder hen een of meer 
grootouders bevinden, wier toestemming in
gevolge artikel 92, tweede lid, vereischt is. 

95. De minderjarige, die het regterlijk ver
lof ter vervanging van eene tot zijn huwelijk 
vereischte toestemming wenscht te verkrij
gen, wendt zich tot den kantonrechter van • 
zijne woonplaats, of - bij gebreke daarvan -
van zijne verblijfplaats. 

De kantonrechter beslist na verhoor of 
behoorlijke oproeping van hen, wier toestem
ming tot het huwelijk is vereischt; hij is be
voegd ook bloed- en aanverwanten van den 
minderjarige te hooren. 

96. Tegen de beslissing van den kanton
regter kunnen uitsluitend de minderjarige 
zelf, en voorts allen, wier toestemming tot 
zijn huwelijk vereischt is, en zij, die als b loed
of aanverwanten zijn gehoord, bij verzoek
schrift in hooger beroep komen. 

97. Indien de kantonregter het verlof 
verleend heeft, moet het beroep uiterlijk op 
den veertienden dag na zijne beslissing inge
steld zijn. Gedurende dien termijn is het 
verlof niet uitvoerbaar. 

Wie tegen een verleend verlof opkomt, 
moet dit binnen den termijn van beroep bij 
deurwaardersexploit doen aanzeggen aan 
den ambtenaar of de ambtenaren van den 
burgerlijken stand, te wiens of wier overstaan 
het huwelijk ingevolge artikel 131 kan wor
den voltrokken. 

98. Een minderjarige, in wiens opvoeding 
krachtens terbeschikkingstelling ingevolge 
de artikelen 39 of 39bis a van het Wetboek 
van Strafrecht van Regeeringswege wordt 
voorzien, behoeft - zoo lang deze voorziening 
niet onvoorwaardelijk is beëindigd - tot het 
aangaan van een huwelijk de toestemming 
van den minister van justitie. 

Artikel 99 wordt gelezen: 
99. Een meerderjarig wettig ktnd moet 

tot zijn dertigsten veriaardag tot hev aangaan 
van zijn huwelijk de toestemming ierzoeken 
van zijne ouders, voor zooverre zij hunnen 
wil kunnen verklaren en voor zooverre zij op 
het tijdstip, dat zijne minderjarigheid eindi
de, niet van het gezag over hem waren ontzet. 

Wanneer het deze toestemming niet ver-



373 

k rijgt, kan het de tusschenkomst inroepen 
van den kantonregter van zijne woonplaats, 
of - bij gebreke daarvan - van zijne ver
blijfplaats. 

Artikel 104, na de komma, wordt gelezen: 
ten aanzien van den v ader, die hen erkend 

heeft, en de moeder. 
Na artikel 109 wordt ingevoegd een nieuw 

artikel uo, luidende: 
110. Indien een minderjarige een huwelijk 

wenscht aan te gaan, onderzoekt de ambte
naar van den burgerlijken stand, wier toe
stemmingen daartoe vereischt zijn. Voorts 
zal hij onderzoeken, of de minderjarige onder 
toezigt gesteld, dan wel voorloopig aan den 
voogdijraad toevertrouwd is ; blijkt zulks het 
geval, dan zal hij den kinderregter, onder
scheidenlijk den voogdijraad onverwijld van 
het voorgenomen huwelijk verwittigen. 

De artikelen u6-u8 worden gelezen: 
116. De vader of de moeder; 
de voogd, of de toeziende voogd, waar deze 

den voogd vervangt; 
bij gebreke van ouders, de grootouders; 
en bij gebreke van ouders en grootouders, 

de broeders en zusters, ooms, tantes en toe
ziende voogd, 

van een persoon, die voornemens is een 
huwelijk aan te gaan, kunnen dit huwelijk 
stuiten, indien: 

10. hij, minderjarig zijnde, de vereischte 
toestemmingen noch het deze vervangende 
regterlijk verlof verkregen heeft; 

zo. eene der partijen op grond van artikel 
487, onder 1°., is onder curateele gesteld, of 
wel over de uit dien hoofde verzochte cura
tele nog niet beslist is; 

3°. eene der partijen uit anderen hoofde 
onder curatele is gesteld en het huwelijk 
blijkbaar het ongelijk zou veroorzaken van 
de partij, tot stuiting van wier huwelijk men 
bevoegd is; 

40. eene der partijen niet voldoet aan de in 
de eerste afdeeling van dezen titel gestelde 
vereischten tot het aangaan eens huwelijks; 

5°. de vereischte huwelijksafkondiging niet 
geschied is. 

Op den onder 1° . genoemden grond is de 
toeziende voogd tot zelfstandige stuiting be
voegd, zoo dikwijls zijne toestemming tot 
het huwelijk is vereischt. 

117. De vader of de moeder kan het hu
welijk van een meerderjarig wettig kind tot 
zijnen dertigsten verjaardag stuiten, indien 
dit, hetzij verzuimd heeft overeenkomstig 
artikel 99 hunne toestemming te verzoeken, 
hetzij - bij niet-verleening hiervan -
de tusschenkomst van den kantonregter niet 
heeft ingeroepen. 

Artikel II9 wordt artikel u8. 
Ingevoegd wordt een nieuw artikel II9, 

luidende: 
119. De minister van justitie is bevoegd 

tot stuiting van het huwelijk eens minder
jarigen, indien deze zijne ingevolge artikel 98 

· vereischte toestemming niet verkregen heeft. 
Deze stuiting geschiedt door de tusschen
komst van het openbaar ministerie. 

Aan artikel 120 wordt een nieuw tweede 
lid toegevoegd, luidende: 

Het openbaar ministerie is bevoegd het 
huwelijk te stuiten van eenen minderjarige, 
die onder toezigt gesteld of voorloopig aan 
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den voogdijraad toevertrouwd is, indien het 
belang van dien minderjarige zich tegen het 
aangaan des huwelijks verzet; daarbij kan 
het belang, dat de wederpa'.rtij bij het huwe
lijk heeft, mede in aanmerking worden geno
men. 

Aan artikel 121 wordt een nieuw tweede 
lid toegevoegd, luidende: 

In de gevallen, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 120, neemt de kinderregter aan 
de behandeling der zaak deel. 

Artikel 126, onder 2°., wordt gelezen: 
zo. Eene authentieke akte, houdende de 

tot het huwelijk vereischte toestemmingen, 
of - bij gebreke van deze - het in kracht 
van gewijsde gegane regterlijk verlof tot het 
aangaan des huwelijks; de vereischte toestem
mingen kunnen ook bij de huwelijksakte zelf 
gegeven worden; 

Na 3°. wordt ingevoegd een nummer 3°.bis, 
luidende: 

3°.bis. Ingeval de dispensatie, bedoeld bij 
de artikelen 86 of 88, door den Koning is 
verleend, de akte , waaruit deze dispensatie 
blijkt; 

Artikel 146 wordt gelezen: 
146. De nietigverklaring van een huwelijk 

kan worden gevorderd door hem, wiens toe
stemming daartoe ingevolge de artikelen 
92 en 93 vereischt was: 
a. indien de door hem geweigerde toestem
ming niet door regterlijk verlof vervangen 
kon worden; 

b. indien zijne niet verleende toestemming 
hetzij niet, hetzij zonder zijne voorafgaande 
oproeping tot een verhoor, door een regter
lijk verlof vervangen is; 

c. indien het huwelijk voltrokken is, 
voordat het regterlijk verlof, dat zijne toe
stemming verving, was uitvoerbaar gewor
den. 

In zijne bovenomschreven vordering is 
eischer niet ontvankelijk: 

a. indien hij het huwelijk uitdrukkelijk of 
stilzwijgend heeft goedgekeurd; 

b. indien hij sedert het tijdstip, waarop 
het huwelijk hem bekend werd, zes maanden 
zonder tegenspraak heeft laten verloopen; 

c. indien hij verzuimd heeft te voldoen aan 
het voorschrift van artikel 97, tweede lid. 

Behoudens tegenbewijs wordt bekendheid 
met een huwelijk verondersteld, wanneer 
het hier te lande is voltrokken, of wanneer 
het - buitenslands aangegaan - overeen
komstig artikel 139 hier te lande is overge
schreven. 

Na artikel 152 wordt ingevoegd een nieuw 
artike 1 I 52a, luidende : 

152a. Na het uitspreken van de nietigheid 
voorziet de regtbank zoo noodig in de voogdij 
en toeziende voogdij over de uit het huwelijk 
geboren k inderen. 

Indien de kinderen den staat van wettig 
kind behouden, zijn de bepalingen nopens 
voorziening in de voogdij en toeziende voog
dij na gerechteliike ontbinding des huwelijks 
van overeenkomstige toepassing. 

In artikel 157 wordt het woord "overeen
komstig" vervangen door "niet strijdig". 

Artikel IV. 
De zesde titel van het eerste boek onder

gaat de volgende wijzigingen: 
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In artikel I59 wordt in plaats van "on der
J,ouden" gelezen "verzorgen". 

In artikel r66 wordt aan het slot van het 
gestelde onder 2". de punt vervangen door 
een puntkomma; aan het artikel worden 
toegevoegd twee nummers, 3°. <-U 4°., luiden
de: 

3°. Wanneer de vrouw zich tot den regter 
wendt in de uitoefening 

a. van hare ouderlijke magt, 
b. van eene voogdij of toeziende voogdij; 
4°. Wanneer zij de ontzetting van haren 

man uit de ouderlijke magt verzoekt. 

Artikel V. 
De achtste titel van het eerste boek onder

gaat de volgende wijziging: 
In artikel 206, lid r, worden aan het slot 

tusschen "huwelijk" en "noodzakelijk" inge
voegd de woorden "ingevolge de artikelen 
92 en 93". 

In lid 2 wordt "artikel 95 en 98" vervangen 
door "artikel 94". 

Artikel VI. 
De elfde titel van het eerste boek onder

gaat de volgende wijzigingen: 
In artikel 26r, lid r, worden de woorden 

"zorg voor het onderhoud en de" vervangen 
door "verzorging en". 

Leden 2-r r vervallen. 
Na artikel 26r worden ingeyoegd twee 

nieuwe artikelen 26ra en 26rb, luidende: 
261a. Bij het uitspreken der ontbinding 

benoemt de regtbank over ieder der minder
jarigen dien ouder tot voogd, die tot dusverre 
de ouderlijke magt over hem uitoefende. 

Vervolgens voorziet de regtbank in de toe
ziende voogdij. 

Hebben deze beslissingen niet alle uit het 
huwelijk geboren kinderen betroffen. dan kan 
de regt bank haar aanvullen; zij doet zulks 
op verzoek van een of beide ouders, van den 
voogdijraad of ambtshalve. 

261b. De regtbank kan de op grond van 
het voorgaande artikel gegeven voorzieningen 
wijzigen, ook al waren deze getroffen over
eenkomstig de voorwaarden, door de echt
genooten vastgesteld ingevolge artikel 292. 

Zij doet zulks slecht s op verzoek van een 
of beide ouders en niet dan op grond van 
omstandigheden, waarmede de regter, die 
de beslissing, houdende de te wiizigen voor
ziening, gegeven heeft, geen rekening heeft 
kunnen houden. 

Artikel 26ra wordt artikel 261c. 
Het huidige artikel 261b verval•. 
De aanhef van artikel 268, lid r , wordt 

gele7en: 
De vrouw is bevoegd uitkeeringen tot on

derhoud onderscheidenlijk voor zich en voor 
de kinderen, welke bij haar mogten verblij
ven, te vorderen, welke . . . . enz. 

In het tweede lid worden de woorden "alle 
aanspraak op die uitkeering," vervangen 
door de woorden "de aanspraak op die uit
keeringen,". 

Artikel 269 wordt gelezen: 
269. Indien de regtbank zulks in het be

lang der kinderen noodzakelijk acht, kan zij, 
ook ambtsh alve, hangende het geding de 
uitoefening der ouderlijke magt geheel of ge
deeltelijk schorsen. 
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Betreft de schorsing eenen ouder, die met 
den anderen gezamenlijk de ouderlijke magt 
uitoefent, dan wordt deze magt hangende 
het geding door dien anderen ouder alleen 
uitgeoefend. 

Betreft de schorsing beide ouders of eenen 
ouder, die de ouderlijke magt alleen uitoefent, 
dan vertrouwt de regtbank de kinderen voor
loopig aan den voogdijraad toe, waarbij zij 
dezen laatste ten aanzien van persoon en 
vermogen dezer kinderen zoodanige bevoegd
heden toekent, als zij geschikt zal achten. 

De regtbank kan de in de voorgaande leden 
bedoelde beschikkingen wijzigen; zij doet 
zulks op verzoek van een of beide ouders en 
niet dan op grond van omstandigheden, 
waarmede zij bij het geven van de te wijzigen 
beschikking geen rekening heeft kunnen 
houden. 

Op de door den voogdijraad gemaakte 
kosten is artikel 374g van toepassing. 

Behalve tegen de beschikkingen, gegeven 
ingevolge het voorgaande lid, is tegen de 
in dit artikel bedoelde beschikkingen geen 
voorziening toegelaten. Zij alle behouden 
hare kracht, totdat de uitspraak, waarbij de 
eisch tot echtscheiding is afgewezen, in kracht 
van gewijsde is gegaan, of - ingeval van 
toewijzing van dien eisch - de voogdij van 
den ingevolge artikel 284 'benoemden voogd 
overeenkomstig artikel 375a is begonnen. 

Artikel 284 wordt gelezen: 
284. Na het uitspreken der echtscheiding 

genoemt de regtbank over ieder der uit het 
huwelijk geboren kinderen een der ouders tot 
voogd en voorziet zij tevens in de toeziende 
voogdij. 

Een ouder, die staande huwelijk de ouder
lijke magt niet bezat, komt voor deze be
noemingen niet in aanmerking. 

Heeft de beslissing, bedoeld in het eerste 
lid, niet alle uit het huwelijk geboren kinde
ren betroffen, dan kan de regtbank haar 
aanvullen. 

Zij doet zulks op verzoek van een of beide 
ouders, van den voogdijraad of ambtshalve. 

Artikel 285 wordt gelezen: 
2115. De regtbank kan de op grond van 

het voorgaande artikel gegeven voorzienin
gen wijzigen. 

Zij doet zulks slechts op verzoek van een 
of beide ouders en niet dan op grond van 
omstandigheden, waarmede de regter, die de 
beslissing, houdende de te wijzigen voorzie
ning, gegeven heeft, geen rekening heeft 
kunnen houden. 

De artikelen 285a- 285c vervallen. 
Artikel 287a, leden 2-5, worden gelezen: 
De ouderlijke magt herleeft echter slechts, 

voor zooverre de ouders tot de voogdij be
voegd zijn en mits de voogdij niet aan een 
derde was opgedragen. 

De tot de voogdij bevoegde ouder, voor 
wien de ouderlijke magt niet herleefd is, 
kan de regtbank verzoeken met deze magt 
te worden bekleed. Dit verzoek wordt slechts 
afgewezen, indien gegronde vrees bestaat, 
dat bij inwilliging de belangen der kinderen 
zouden worden verwaarloosd. 

Alle hiermede strijdende bedingen tusschen 
de echtgenooten zijn nietig. 
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Artikel VII. 

De twaalfde titel van het eerste boek on
dergaat de volgende wijzigingen: 

In artikel 292, lid 1, worden de woorden 
"zorg voor het onderhoud en de" vervangen 
door "verzorging en". 

Artikel 29.5, lid 2, vervalt. 
Artikel 301, leden 2-7 vervallen. 
De artikelen 3oxa en 301b worden vervan

-gen door drie nieuwe artikelen 3oxa, 301b en 
3oic, luidende: 

301a. Na het uitspreken der scheiding van 
tafel en bed bepaalt de regtbank ten aanzien 
van ieder der kinderen, wie der ouders 
voortaan de ouderlijke magt over hetzelve 
zal uitoefenen. 

Een ouder, die vóór d e scheiding de ouder
lijke magt niet bezat, kan na de scheiding 
niet met hare uitoefening belast worden. 

Heeft de beslissing, bedoeld in het eerste 
lid, niet alle uit het huwelijk geboren kinde 
ren betroffen, dan kan de regtbank haar 
aanvullen. 

Zij doet zulks op verzoek van een of beide 
ouders , van den voogdijraad of ambtshalve. 

301b. De ingevolge het voorgaande artikel 
opgedragen uitoefening van de ouderlijke 
magt begint niet, voordat de hiertoe strek
kende beschikking of - indien deze uitvoer
baar verklaard is bij voorraad - het vonnis 
van scheiding van tafel en bed Ïn kracht 
van gewijsde is gegaan. 

301c. Behoudens het bepaalde bij het 
volgend lid, kunnen beslissingen, als bedoeld 
bij artikel 3ora, door de regtbank worden ge
wijzigd; deze doet zulks op verzoek van een 
of beide ouders en niet dan op grond van 
omstandigheden, waarmede de regter, die de 
1:e wijzigen beslissing gegeven heeft, geen 
rekening heeft kunnen houden. 

Indien de ouder, die ingevolge eene beslis
sing, als bedoeld bij artikel 3ora, de ouder
lijke magt uitoefent, hiertoe in de onmoge
lijkheid geraakt, benoemt de kantonregter 
eenen voogd, overeenkomstig artikel 391. 

Artikel 302, lid 2, vervalt. 

Artikel VIII. 
Voor den dertienden titel wordt ingevoegd 

een nieuwe Titel, luidende: 

TWAALFDE TITEL A. 

Van de voogdij van den overlevenden ouder na 
de gerechtelijke ontbinding des huwelijks en na 

scheiding van tafel en bed. 
304a. Wanneer een ouder, die na de ge

rechtelijke ontbinding zijns huwelijks of na 
scheiding van tafel en bed het gezag over 
een of meer uit zijn huwelijk geboren kinde
ren uitoefent, overlijdt, voorziet - indien 
de andere ouder nog in leven is - de recht
bank in de voogdij over deze kinderen; zoo 
noodig voorziet zij tevens in de toeziende 
voogdij. 

De rechtbank doet zulks op verzoek van 
den voogdijraad, van den toezienden voogd, 
van den overlevenden ouder of ambtshalve. 

De overlevende ouder, die tot de voogdij 
bevoegd is, kan de rechtbank verzoeken met 
de voogdij te worden belast . Dit verzoek 
wordt slechts afgewezen, indien gegronde 
vrees bestaat, dat bij inwilliging de belangen 
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der kinderen zouden worden verwaarloosd. 
De bepaling van het voorgaande lid is mede 

van toepassing, indien de overleden ouder 
een voogd benoemd had. 

304b. Indien een ander dan de overlevende 
ouder tot voogd benoemd is, kan de recht
bank deze beslissing te allen tijde in dier 
voege wijzigen, dat zij dezen ouder, m its 
daartoe bevoegd zijnde, alsnog met de 
voogdij belast. 

Zij gaat hiertoe slechts over op verzoek 
van den overlevenden ouder en niet dan op 
grond van omstandigheden, waarmede de 
rechter die de te wijzigen beslissing gegeven 
heeft, geen rekening heeft kunnen houden. 

Dit artikel is van overeenkomstige toepas
sing, indien inmiddels een door den anderen 
ouder b enoemde voogd is opgetreden. 

Artikel IX. 
De dertiende titel van het eerste boek 

ondergaat de volgende wijzigingen: 
In artikel 308 wordt na "overspel", inge

voegd "noch op grond van gemeenschap 
met een ander binnen honderdtwintig dagen 
na de ontbinding van het huwelijk,". 

In artikel 315 wordt na "voogd", ingevoegd 
,,door den kantonregter te benoemen,". 

De tweede afdeeling wordt gelezen: 

TWEEDE AFDEELtNG. 

Van de wettiging van kinderen. 

327. Een natuurlijk kind wordt door het 
huwelijk zijner ouders gewettigd, indien het 
voor of bij de huwelijksvoltrekking door 
den vader is erkend. 

328. Een kind, geboren uit ouders, die 
na overeenkomstig artikel 88 verkregen dis
pensatie met elkander huwen, wordt gewet
tigd, indien het bij de huwelijksakte door den 
vader wordt erkend. 

329. Indien de vader verzuimd heeft zijn 
kind voor of bij de voltrekking van zijn 
huwelijk te erkennen, kunnen de ouders van 
den Koning brieven van wettiging verzoeken. 

Op gelijke wijze kan een door zijn vader 
erkend kind gewettigd worden, nadat het 
voorgenomen huwelijk zijner ouders door 
den dood van een hunner onmogelijk is ge
worden; in dit geval kan het verzoek daartoe 
zoowel door den langstlevenden ouder als 
door het kind worden gedaan. 

330. Over het verzoek om brieven van 
wettiging wint de Koning het advies in 
van den Hoogen Raad der Nederlanden. Deze 
zal de bloedverwanten der verzoekers hooren 
of doen hooren; hij kan ook bevelen, dat het 
verzoek door aan te wijzen nieuwsbladen 
warde bekend gemaakt. 

331. Het kind, dat door of staande het 
huwelijk zijner ouders gew"ttigd is, heeft 
den staat van wettig kind te rekenen van de 
huwelijksvoltrekking 

Evenwel ontstaat ouderliike macht door 
wettiging slechts, voor zooverre de ouders 
tot d" voogdij bPvoegd zijn en mits de voogdij 
niet aan een derde was opgedragen. 

332. De tot de voogdij bevoegde ouder, die 
ondanks wettiging geen ouderlijke macht ver
kregen heeft, kan den kantonrechter verzoe
ken met de ouderlijke macht of - na de 
ontbinding zijns huwelijks - met de voogdij 
te worden bekleed. 
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Het verzoek wordt slechts afgewezen, in
dien gegronde vrees bestaat, dat bij inwilli
ging de belangen van het kind zouden worden 
verwaarloosd. 

333. De wettiging, bedoeld in artikel 329, 
tweede lid, werkt van den dag, waarop de 
brieven van wettiging verleend zijn. 

Zoodanige wettiging strekt niet ten nadeele 
van wettige voorkinderen; zij werkt evenmin 
in de erfopvolging van andere bloedverwan
ten, ten ware dezen in het verleenen der brie
ven van wettiging hadden toegestemd. 

Na deze wettiging is de overlevende ouder 
- mits hiertoe bevoegd en behoudens het 
bepaalde bij het vierde lid - van rechtswege 
voogd over het kind. 

Indien echter het kind onder voogdij van 
een derde staat, verkrijgt de daartoe be
voegde overlevende ouder slechts dan de 
voogdij, wanneer hij hiermede op zijn ver
zoek door den kantonrechter is belast; het 
tweede lid van artikel 332 is van toepassing. 

334. Wettiging van overleden kinderen 
overeenkomstig de bepalingen der artikelen 
327-329 is mogelijk, indien dezelven nako
m elingen hebben nagelaten; zij strekt alsdan 
ten voordeele dezer laatsten. 

334a. Hij die overeenkomstig artikel 329 
wettiging heeft verkregen, doet dezelve 
inschrijven in de loopende registers van ge
boorten van de plaats, waar de geboorte is 
ingeschreven. Van de wettiging wordt mede 
melding gemaakt op den kant van de geboor
teakte. 

De derde afdeeling wordt in twee afdeelin
gen gesplitst en gelezen: 

DERDE A~DEELING. 

Van natuurlijke kinderen en van hun erken
ning. 

335. Onder natuurlijke kinderen worden 
in dit wetboek verstaan onwettige kinderen, 
behalve die, welke in overspel of bloed
schande geteeld zijn. 

336. Door zijn geboorte ontstaan tusschen 
een natuurlijk kind en zijn moeder burgerlijke 
betrekkingen. 

Tusschen een natuurlijk kind en zijn vader 
ontstaan burgerlijke betrekkingen eerst door 
erkenning. 

337. Erkenning kan geschieden: 
bij akten van geboorte en huwelijk; 
door een akte van erkenning, overeenkom-

stig artikel 38; 
door alle andere authentieke akten. 
338. De erk enning is nietig, indien zij: 
a. een gevolg is van dwang, dwaling of 

bedrog; 
b. door een minderjarige tengevolge van 

verleiding gedaan is; 
c. geschied is door iemand, die den leeftijd 

van achttien jaar niet bereikt heeft, tenzij 
zij bij de voltrekking van zijn huwelijk heeft 
plaats gehad; 

d. bij het leven der moeder zonder haar 
toestemming gedaan is. 

339. De erkenning - staande huwelijk 
door den man gedaan - van een kind, dat 
hij voor zijn huwelijk bij een andere vrouw 
heeft verwekt, strekt niet ten nadeele van 
zijn echtgenoote en van de uit hun huwelijk 
geboren kinderen. 

Niettemin zal de erkenning haar gevolgen 
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hebben na de ontbinding van het huwelijk, 
wanneer hieruit, geen nakomelingen over
blijven. 

340. De rechtsvordering tot inroeping van 
staat op grond van beweerd vaderschap 
wordt niet toegelaten. 

Indien echter tegen de moeder van een 
natuurlijk kind tusschen den 3orsten en 
r79sten dag voor diens geboorte een misdrijf 
gepleegd is, als voorzien bij de artikelen 
242-245, 249 of 281 van het Wetboek van 
Strafrecht, kan de schuldige op vordering 
van belanghebbenden verklaard worden de 
vader van het kind te zijn. 

341. De rechtsvordering tot inroeping van 
staat op grond van beweerd moederschap 
wordt toegelaten. 

In dit geval moet het kind bewijzen het 
kind te zijn, waarvan de moeder bevallen is. 

De bewijslevering is aan geen bepaald midde l 
gebonden. Tegenbewijs is door alle middelen 
toegelaten. De beslissende eed kan niet 
worden opgedragen. 

De getuigenverhooren en pleidooien wor
den gehouden ter terechtzitting met gesloten 
deuren. De uitspraak geschiedt in het open
baar. 

342. Erkenning en inroeping van staat 
kunnen door iederen belanghebbende, als
mede door het openbaar ministerie, worden 
betwist. • 

Nadat een vonnis, waarbij de betwisting 
van een erkenning gegrond is verklaard, in 
kracht van gewijsde is gegaan, wordt de 
erkenning geacht nimmer burgerlijke gevol
gen te hebben gehad. Te goeder trouw door 
derden verkregen rechten zullen hierdoor 
nochtans niet worden geschaad. 

VIERDE AFDEEUNG. 

Van kinderen, tot wie de ouders niet in burger
lijke betrekkin'[en staan, en van derzelver 

onderho·,d. 
343. Geen burgerlijke betrekkingen be

staan: 
a. tusschen een onwettig kind en zijn 

vader, zoolang het niet door dezen is erkend; 
b. tusschen een in overspel of bloedschande 

geteeld kind en zijn moeder. 
Een in overspel of bloedschande geteeld 

kind kan door zijn vader niet erkend worden. 
De rechtsvordering tot inroeping van staat 

door of voor zoodanig kind is niet toegelaten. 
344. De vader van een onwettig niet

erkend kind is verplicht om gedurende de 
minderjarigheid van dit kind naar draag
kracht te voorzien is deszelfs verzorging en 
opvoeding. 

Is het kind na de intrede zijner meerder
jarigheid door geestelijke of lichamelijke 
gebreken buiten staat zich zelf te onderhou
den, dan blijft de vader tot zijn onderhoud 
verplicht. 

Jegens een in overspel of bloedschande ge
teeld kind rusten gelijke verplichtingen op 
de moeder; het tweede, derde en vierde lid 
van artikel 34r zijn van toepassing. 

344a. De op het eerste lid van het voor
gaand artikel gegronde rechtsvordering 
wordt ingesteld bij de arrondissements-recht
bank van de woonplaats van het kind, de 
moeder of den verweerder; zij verjaart door 
verloop van vijf iare,n te rekenen van den 
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geboortedag des kinds. 
344b. Bij toewijzing der vordering wordt de 

vader veroordeeld tot een wekeliiksche, 
maandelijksche of driemaandelijksche uit
keering aan den voogd des kinds. Zoo moge
lijk worden tevens de waarborgen bepaald, 
die hij ter verzekering dezer uitkeering moet 
stellen. 

De vader kan ook, indien daartoe gronden 
zijn, tot de betaling van een som ineens 
veroordeeld worden. 

Er is geen u1tkeering verschuldigd over 
den tijd, die op het oogenblik van het instel
len der rechtsvordering reeds meer dan vijf 
jaren is verstreken . 

344c. De vader van een onwettig niet
erkend kind is - zelfs al ware het doodge
boren - verplicht om aan deszelfs moeder 
de kosten van haar bevalling en van haar 
onderhoud gedurende de eerste zes weken 
na de bevalling te vergoeden. 

De vergoeding voor deze kosten begroot 
de rechter naar billijkheid en met inachtne
ming van het plaatselijk gebruik. 

De vordering wordt ingesteld bij de arron
dissements-rechtbank van de woonplaats 
van de moeder, het kind of den verweerder. 

Het vorderingsrecht vervalt na v erloop 
van een iaar, te rekenen van den dag der 
bevalling. 

344d. H ij die zijn in artikel 344 en 344c 
bedoelde verplichting heeft erkend, kan door 
de rechtbank in eiken stand der zaak worden 
veroordeeld tot een voorloopige uitkeering 
gedurende het rechtsgeding door hem te vol
doen; onverminderd, in geval van onver
wijlden spoed, de mogelijkheid om in kort 
geding voor den president een voorloopige 
uitkeering te vorderen. · 

344P, Vader van een niet-erkend kind 
wordt vermoed te zijn diegene, die tusscnen 
den 3Msten en 179sten dag voor de geboorte 
met de moeder gemeenschap heeft gehad. 

De op grond van art. 344 of 344c tegen 
hem ingestelde vordering wordt evenwel 
afgewezen: 

a. indien hij bewijst, dat de moeder in 
bedoeld 'tijdvak ook met een ander gemeen
schap gehad heeft, tenzij mocht blijken, dat 
het kind daaruit niet kan zijn ontvangen; 

b. indien de rechter in gemoede overtuigd 
is, dat de verweerder niet de vader van het 
kind is. 

344f. Het bewijs van het vaderschap is 
aan geen bepaald middel gebonden. Tegen
bewijs is door alle middelen toegelaten. De 
beslissende eed kan niet worden opgedragen. 
Artikel 1961 is niet van toepassing. 

De moeder, die als voogdes over h;,.ar kind 
de in artikel 'i44 bedoelde rechtsvordering 
tegen diens vader instelt. kan niettemin als 
getuige gehoord worden. 

Getuigenverhooren en pleidooien worden 
gehouden ter terechtzitting met gesloten 
deuren. De uitspraak geschiedt in het open
baar. 

344g. Ook de voogdijraad is bevoegd het 
vonnis of de beschikking, waarbij een inge-• 
volge deze afdeeling verschuldigde uitkeering 
is vastgesteld of gewijzigd, ten uitvoer te 
leggen overeenkomstig het bepaalde bij arti
kel 479g van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 
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344h. Indien een moeder haar bij artikel 
344, derde lid, bedoelde verplichting niet 
behoorlijk nakomt, is artikel 468 van toepas
s ing. 

344i. De erfgenamen van den in artikel 
344 bedoelden vader of moeder kunnen ter
zake van het onderhoud van het kind na het 
overlijden van den erflater, tot niets anders 
verplicht worden dan tot betaling van een 
som ineens, vyelke het wettelijk erfdeel, 
waartoe het kind als natuurlijk erkend kind 
ware gerecht igd geweest, niet overtreft. De 
rerhtbank bepaalt deze som op verzoek van 
het kind of van den voogdijraad. Op straffe 
van verval der aanspraken moet het verzoek 
worden ingediend binnen een jaar na het 
overlijden van den vader of de moeder. 
Overigens zijn de artikelen 344a en 344d 
van overeenkomstige toepassing. 

Artikel X. 
De vijftiende titel, de vijftiende titel A en 

de zestiende titel van het eerste boek ver
vallen. 

Ingevoegd wordt een nieuwe titel, luiden
de: 

VIJFTIENDE TITEL. 
Van het ge7ag 0•1er minderir1•ieen. 

A 1 g e m e e n e B e p a 1 i n g e n. 
353. De minderjarigheid duurt tot het 

bereiken van den 21-jarigen leeftijd; zij ein
digt vroeger door huwelijk of door meerder
jarigverklaring. 

Iedere minderjarige staat onder gezag van 
een meerderiarige. Dit gezag is of ouderlijke 
macht of voogdij. Voogdij kan ook door een 
rechtspersoon worden uitgeoefend. 

354. Bij de kantongerechten berusten 
openbare registers, waarin wordt aanteeke
ning gehouden van rechtsfeiten, die op het 
over minderjarigen uitgeoefende gezag, daar
onder begrepen de toeziende voogdij, betrek
king hebben; bij algemeenen maatregel van 
bestuur wordt bepaald, welke rechtsfeiten 
aangetekend worden, en op welke wijze deze 
aanteekening geschiedt. 

A . Van de "ud e r 1 ij k e m a c h t . 
EERSTE AFDEELING. 

Van de oude.·li1ke marht, wat betreft den per
soon des kind•. 

Grondbeginselen. 

355. Een kind, van welken leeftijd ook, 
is eerbied en ontzag aan zijn ouders verschul
digd . 

Dt> ouders zijn verplicht hun minderiarige 
kinderen te verzorge·n en op te voeden. 

356. Gedurende hun huwelijk be2'itten de 
ouders d~ ouderlijke macht over hun minder
jari~e kinderen. 

Zij oefenen deze macht gezamenlijk uit. 
Bij verschil van inzicht is de wil des vaders 
beslissend. 

Indien de beslissing van den vader in 
kennelijken strijd is met of ernstige gevaren 
oplevert voor de zedelijke en geestelijke be
langen dan wel voor de gezondheid van het 
minderjarig kind, is de kinderrechter ten 
verzoeke van de moeder bevoegd, die beslis
sing teniet te doen. 
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Verkeert een der ouders in de onmogelijk
heid de ouderlijke macht uit te oefenen, dan 
oefent de andere ouder haar alleen uit 
Verkeeren beide ouders in deze onmogelijk
h eid, dan benoemd de kantonrechter een 
voogd overeenkomstig artikel 391. 

TWEEDE AFDEELING. 

Van de ouderlijke macht, wat betreft hr, 
vermogen des kinds. 

Het beheer. 

357. De vader of-indien zij de ouderlijke 
macht alleen uitoefent--<le moeder beheert 
het vermogen van het kind en vertegenwoor
digt het in burgerlijke handelingen. 

Van dezen regel k an woorden afgeweken: 
a.ingevolge artikel 292, bij scheiding 

van tafel en bed op verzoek van beide 
echtgenooten 

b. ingevolge artikel 374j, tweede lid, 
bij ontheffing of ontzetting van de ouder
lijke macht; 

c. indien hij, die een minderjarige goederen 
schenkt of vermaakt, bepaalt, dat een ander 
het bewind erover zal voeren. 

In het laatstbedoelde geval is de vader of 
- indien zij de ouderlijke macht alleen uit
oefent - de moeder bevoegd van den bewind
voerder rekening en verantwoording te 
vragen. 

Bij het vervallen van het door den schen
ker of erflater ingestelde bewind zal het 
eerste lid van toepassing zijn. 

De moeder, die het vermogen van haar 
kind beheert, behoeft hiertoe geen bijstand 
of machtiging van haar man. 

358 De beheerende ouder moet het ver
mogen van zijn kind als een goed huisvader 
beheeren. Bij slecht beheer is hiJ voor de 
daaraan te wijten schade aansprakelijk, 
behoudens voor de vruchten van dat ver
mogen, voorzoover de wet hem het genot 
daarvan toekent . 

359. Op het beheer van een beheerenden 
ouder zijn de artikelen 432, tweede lid, en 
433-441b van overeenkomstige toepas
sing. 

360. Wanneer de belangen van den ouder 
met die zijner kinderen In strijd mochten 
zijn, benoemd de kantonrechter een bijzon
deren curator om deze kinderen te ver
t egenwoordigen. 

Het nuchtgenot. 
361. Elke ouder, die het gezag over zijn 

wettige kinderen uitoefent, heeft het vrucht
genot van hun vermogen. Indien hetkind 
bij den ouder inwoont, omvat het vrucht
genot het inkomen uit arbeid van het kind. 

I ngeval geen van beide ouders bedoeld 
gezag uitoefent, komt het vruchtgenot hun 
s lechts toe, voor zooverre zij van dit gezag 
zijn ontheven. 

362. Aan bedoeld vruchtgenot zijn de 
lasten verbonden, die op vruchtgebruikers 
rusten. 

363. De ouder heeft geen vruchtgenot 
van het vermogen, dat aan het kind is 
geschonken of vermaakt onder de bepaling, 
dat de ouders daarvan het vruchtgenot 
n iet zullen hebben. 

364. De vader noch de moeder van een 
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onwettig kind hebben het vruchtgenot 
van diens vermogen. 

DERDE AFDEELING 

Van de ondertoezichtstellin'f van kinderen. 
Benoeming ,·an den gezh1s,,oog1l. 

365. Indien een kind zoodanig opgroeit, 
dat het met zedelijken of lichamelijken 
ondergang wordt bedreigd, kan de kinder
rechter het onder toezicht stellen. 

Hij kan zulks doen op verzoek van: 
een der ouders; 
een der bloed- of aanverwanten tot en met 
den vierden graad ; 
den voogdijraad; 
of op vordering van het openbaar ministerie. 

366. Bij de toewijzing van het verzoek 
of van de vordering benoemt de kinder
rechter tevens een gezinsvoogd, die onder 
zijn leiding op het kind zal toezicht houden. 

Bij deze benoeming let de kinderrechter 
op de godsdienstige gezindheid van het 
kind en van het gezin, waartoe het kind 
behoort. 

367. De kinderrechter is bevoegd te allen 
tijde den gezinsvoogd door een ander te ver
vangen. 

368. De kinderrechter kan hangende het 
onderzoek het kind voorloopig onder toe
zicht stellen. Dit voorloopig toezicht blijft 
gelden, totdat omtrent de ondertoezicht
stelling bij gewijsde is beslist. 

Duur van de ondertoezlchtsteIUpg. 

369. De kinderrechter bepaalt den dufir 
der ondertoezichtstelling op een termijn 
van ten hoogste één jaar, welken hij telkens 
met ten hoogste één jaar kan verlengen. 

De kinderrechter kan de ondertoezicht
stelling te allen tijde opheffen. Zij eindigt 
door de meerderjarigheid van het kind. 

Taak van 1len gezlnSYoogd. 

370. De gezinsvoogd zoekt zooveel moge
lijk persoonlijk aanraking met het kind en 
met het gezin waartoe het behoort . Hij be
vordert het geestelijk, lichamelijk en toe
k omstig stoffelijk welzijn van het kind. Hij 
dient de ouders van raad bij de verzor
ging en opvoeding en tracht hen te over
reden hiertoe het noodige te doen. 

371. Bij de verzorging en opvoeding 
van het ondertoezichtgestelde kind mpeten 
de ouders zich gedragen naar de aanwijzingen 
van den gezinsvoogd. 

Een ouder, die met den gezinsvoogd van 
meening verschilt ten aanzien der in het 
belang van het kind te nemen maatregelen, 
kan de beslissing van den kinderrechter 
inroepen. 

Aanwijzing tot het nemen van maatrege
len, die kosten zullen veroorzaken , kan de 
gezinsvoogd slechts geven met machtiging 
van den kinderrechter. 

Bijzondere maatregelen gedurende de 
,ou1lertoezlchtst.elllng. 

372. De kinderrechter kan ten allen tijde 
bevelen, dat het kind door den gezinsvoogö 
voor hem gebracht worde. 

372a. De kinderrechter kan het kind tot 
onderzoek zijner geestelijke of lichamelijke 
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gesteldheid voor ten hoogste drie maanden 
doen opnemen in een der bij al~emeenen 
maatregel van bestuur als c-llservatie
huis aan te wijzen inrichtingen. HiJ kan den 
termijn der opneming éénmaal met ten 
hoogste drie maanden verlengen, indien 
het belang van het kind zulks gebiedend 
noodzakeli jk maakt. 

372b. Indien het kind bijzondere tucht, 
behoeft, kan de kinderrechter bevelen, dat 
het zal worden opgenomen in een der in
richtingen, tot dit doel bij algemeenen maat
regel van bestuur aan te wijzen. 

De kinderrechter bepaalt den duur der 
opneming op een termijn van ten hoogste 
-één jaar of - ind,en het kind nog niet veer
tien jaar oud is - van ten hoogste zes maan
den. Hij kan den termijn van opneming één
maal met ten hoogste zes maanden ver
lengen. 

Behalve door verloop van den termijn 
waarvoor zij bevolen is, eindigt de opneming: 

a. door de meerderjarigheid van het kind; 
b. door bevel van den kinderrechter; 
c. door besluit van den minister van 

justitie, den kinderrechter gehoord, wan
neer de minister dit in verband met een 
juiste verdeeling der in voornoemde inrich
tingen beschikbare plaatsruimte gewenscht 
oordeelt. 

372c. De kosten der maatregelen, bij de 
artikelen 371, derde lid, 372a en 372b be
doeld, komen ten laste der ouders of - voor 
zooverre dezen onvermogend zijn - ten 
1aste van het kind; voor zooverre ook dit 
laatste onvermogend is, blijven zij ten laste 
van den staat. 

Slotbe1mllng. 
373. Bij a!gemeenen maatregel van be

stuur worden voorschriften gegeven ten aan
zien 'van alles. wat in verband met de uit
voering van de voorschriften dezer afdeeling 
nog nadere voorziening behoeft. 

VIERDE AFDEELING. 

Van de ontheffing en de ontzetting van de 
ouderlijke macht. 

Ontheff}ng: al~emecne bepalingen. 

374. De arrondissements-rechtbank kan 
- mits het belang der kinderen zich daar
tegen niet verzet - een ouder van de ouder
lijke macht over een of meer zijner kinderen 
ontheffen. op grond dat hij ongeschikt of 
onmachtig is zijn plicht töt verzorging en 
opvoeding te vervullen. 

37 4a. Ontheffing wordt slechts uitgespro
ken op verzoek van den voogdijraad of op 
vordering van het openbaar ministerie. 

374b. Ontheffing kan niet worden uit
gesproken. indien de ouder zich daartegen 
verzet. 

Deze regel lijdt uitzondering: 11 
a. bij krankzinnigheid van den ouder; 
b. indien na een ondertoezichtstelling van 

tenminste zes maanden blijkt, dat deze maat
regel - door de ongeschiktheid of onmacht 
van een ouder om zijn plicht tot verzorging 
en opvoeding te vervullen - onvoldoende 
is om het kind voor zedelijken of lichame
!ijken ondergang te behoeden; 

c. indien zonder de ontheffing van den 

1947 

eenen ouder de ontzetting van den anderen 
de kinderen niet aan diens invloed zou ont
trekken. 

Ontzetting: Algemceno bepalingen. 
374c Indien de rechtbank zulks in het 

belang der kinderen noodzakelijk oordeelt, 
kan zij een ouder van de ouderlijke macht 
over een of meer zijner kinderen ontzetten 
op grond van: 

1°. misbruik van deouderlijke macht of 
grove verwaarloozing van de verzorging of 
opvoeding van een of meer kinderen; 

zo. slecht levensgedrag; 
3°. onherroebelijki- veroordeeling: 
2 . wegens opzettelijke deelneming aan 

eenig misdrijf met een onder zijn gezag 
staanden minderiarige; 

b wegens het nlegen tegen zoodanigen 
minderiarige van ePn der misdrijven, om
sct,reven in d,,. tit~Js XIII-XV en XVIII
XX van het tweede boek van hPt Wetboek 
van Strafrecht; 

c. tot een vrijheidsstraf van twee jaar 
of langer; 

40. het in ernstige mate veronachtzamen 
van de aanwijzingen van den gezinsvoogd; 

5°. het bestaan van gegronde vrees voor 
verwaarloozing van de belangen van het 
kind, doorda t de ouder het kind terugeischt 
of terugneemt van anderen, die deszelfs ver
zorging en opvoeding op zich hebben ge-
nomen. . 

Onder misdrijf worden in dit artikel be
grepen medeplichtigheid aan en poging tot 
misdrijf. 

374d. Ontzetting van de ouderlijke macht 
wordt slechts uitgesproken op verzoek van: 

den anderen ouder; 
een der bloed- of aanverwanten der kin

deren tot en met den vierden graad; 
den voogdijraad; 

of op vordering van het openbaar ministerie. 
In het geval, bedoeld bij artikel 374c, on

der 50., kan de ontzetting bovendien ver
zocht worden door dengene, die de verzor
ging en opvoeding van het kind op zich ge
nomen heeft. 

Schorsing· van ouders In de ouderlijke 
macht en voorlooplge toe,·er t rouwln~ 

n\n mlnderjarlg{'n aan <len voogilljra ad. 
374e. Indien de rechtbank zulks in het be

lang der kinderen noodzakelijk acht, kan zij 
een ouder, wiens ontzetting verzocht of gevor
derd is, hangende het onderzoek geheel of 
gedeeltelijk in de uitoefening der ouderlijke 
macht over een of meer zijner kinderen 
schorsen. Gelijke bevoegdheid komt haar toe 
ten opzichte van een ouder, wiens onthef
fing verzocht of gevorderd is, in de gevallen, 
bedoeld in artikel 374b, tweede lid. 

Indien de andere ouder mede de ouder
lijke macht uitoefent, wordt gedurende de 
schorsing deze macht door hem alleen uit
geoefend. 

Acht de rechtbank in het bij het tweede 
lid bedoelde geval de schorsing van den te 
ontzetten ouder onvoldoende om de kinde
ren aan diens invloed te onttrekken, dan 
kan zij ook den anderen ouder schorsen. 

Betreft de schorsing beide ouders of een 
ouder, die de ouderlijke macht alleen uit-
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oefent, dan vertrouwt de rechtbank de kin
deren voorloopig aan den voogdijraad toe, 
waarbij zij dezen laatste ten aanzien van 
persoon en vermogen dezer kinderen zoo
danige bevoegdheden verleent, als zij ge
schikt zal achten. 

De in dit artikel bedoelde beschikkingen 
blijven van kracht, totdat de uitspraak om
trent de ontzetting of de ontheffing in kracht 
van gewijsde ls gegaan. De rechtbank kan 
haar evenwel met ingang van een vroeger 
tijdstip herroepen. 

374/. Op grond van feiten, die tot ont
zetting van een ouder kunnen leiden, kan 
de officier van justitie - indien hij zulks 
in het belang der kinderen noodzakelijk acht 
- dezelven aan de macht der ouders ont
trekken en voorloopig aan den voogdijraad 
toevertrouwen. Gelijke bevoegdheid komt 
hem toe op grond van feiten, die tot ont
heffing van een ouder kunnen leiden, in de 
gevallen, bedoeld in artikel 374b, tweede lid. 

De toevertrouwing vervalt, indien de offi
cier van justitie haar bekrachtiging niet bin
nen veertien dagen van de rechtbank gevor
derd heeft. 

Wordt de bekrachtiging tijdig gevorderd, 
dan kan de rechtbank hetzij de teruggave 
der kinderen aan hunne ouders bevelen, 
hetzij een der beschikkingen, bedoeld in het 
voorgaande artikel, geven. 

In dit laatste geval bepaalt de rechtbank 
tevens, hoe lang de gegeven beschikking van 
kracht zal blijven. I s echter voor het einde 
van dezen termijn - die op verzoek van 
den voogdijraad kan worden verlengd - een 
verzoek of vordering tot ontzetting of ont
heffing aanhangig gemaakt, dan blijft de 
beschikking gelden, totdat bij gewijsde over 
de ontzetting of de ontheffing is beslist. De 
rechtbank kan haar evenwel met ingang van 
een vroeger tijdstip herroepen. 

374g. De kosten, die de voogdijraad ten 
behoeve der hem toevertrouwde kinderen 
maakt, komen ten laste van de ouders of 
- voor zooverre dezen onvermogend zijn -
ten laste van de kinderen; voor zooverre ook 
deze laatsten onvermogend zijn, blijven die 
kosten ten Jaste van den staat. Wanneer de 
toevertrouwing niet door de ontzetting of de 
ontheffing van één of beide ouders gevolgd 
wordt, kan de rechtbank bevelen, dat, het
geen zij ter bestrijding van bedoelde kosten 
betaald hebben, hun geheel of ten deele 
worde teruggegeven. 

(levolg-t>n ,-an ontheffing en ontzetting, 

374h. Indien de ouders gezamenlijk de 
ouderlijke macht uitoefenen, wordt deze 
macht na de ontheffing of ontzetting van 
een hunner voortaan door den anderen ouder 
alleen uitgeoefend. 

Ingeval van ontheffing of ontzetting van 
een ouder, die na scheiding van tafel en bed 
alleen de ouderlijke macht uitoefent, kan 
de andere ouder, mits tot de voogdij bevoegd 
de rechtbank te allen tijde verzoeken met 
de uitoefening der ouderlijke macht te wor
den belast. Dit verzoek wordt slechts afge
wezen, indien gegronde vrees bestaat, dat 
bij inwilliging de belangen der kinderen zou
den worden verwaarloosd. 

De rechtbank, die het bij het vorige lid 
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bedoelde verzoek heeft afgewezen, kan deze 
beschikking steeds wijzigen. Zij doet zulks 
echter slechts op verzoek van den betrok
ken ouder en niet dan op grond van omstan
digheden, waarmede de rechter, die de be
schikking gegeven heeft, geen rekening heeft 
kunnen houden. 

374i. Indien de andere ouder niet voor
taan de ouderlijke macht alleen uitoefent, 
benoemt de rechtbank een voogd en een 
toezienden voogd over de minderjarigen. 

Ieder, die tot uitoefening der voogdij be
voegd is, kan tijdens het onderzoek schrif
telijk aan de rechtbank verzoeken met de 
voogdij te worden belast. 

374i. Indien de ontheven of ontzette 
ouder het vermogen zijner kinderen beheer
de, wordt hij tevens veroordeeld tot het af
leggen van rekening en verantwoording aan 
zijn opvolger in dit beheer. 

Hebben de kinderen goederen gemeen , 
maar komen zij onder het gezag van ver
schillende personen, dan kan de rechtbank 
een dezer of een derde aanwijzen om deze 
goederen tot derzelver scheiding en deeling 
te beheeren. De aangewezen bewindvoerder 
stelt de door de rechtbank van hem ver
langde waarborgen. 

H erstel Yan den ontben-n or ontzet~n 
ouder. 

374k. Indien de rechtbank overtuigd is, 
dat een kind wederom aan zijn ontheven of 
ontzetten ouder mag worden toevertrouwd , 
kan zij dezen ouder in de ouderlijke macht 
herstellen of tot voogd of toezienden voogd 
over zijn kind benoemen. 

De bevoegdheid van een van tafel en bed 
gescheiden ouder om de ouderlijke macht 
alleen uit te oefenen gaat niet verloren door 
herstel in de ouderlijke macht van den an
deren ouder; deze laatste kan echter het ver
zoek, bedoeld in artikel JOIC, eerste lid, in
dienen. 

37 41. Herstel in het gezag ove~ minder
jarigen, overeenkomstig het voorgaande ar
tikel, kan worden verzocht door den ont
heven of ontzetten ouder en door den voog
dijraad. 

Hangende het onderzoek kan zoowel de 
voogdijraad als de te herstellen ouder de 
rechtbank verzoeken haar beslissing aan te 
houden tot het einde van een door haar te 
bepalen proeftijd van ten hoogste zes maan
den, gedurende welken het kind bij den te 
herstellen ouder zal verblijven. De recht
bank is t e allen tijde bevoegd den proeftijd 
te beëindigen. 

B. Van de voogdij. 
EERSTE AFDEELING. 

Van de voogdij in het algemeen. 
375. Voor zooverre de wet niet anders 

bepaalt, is in iedere voogdij één voogd en 
één toeziende voogd. 

De voogdij of toeziende voogdij, door één 
persoon uitgeoefend over kinderen van de
zelfde ouders, geldt als één voogdij of toe
ziende voogdij. 

375a. De voogdij begint: 
a. voor den voogd, die van rechtswege 

optreedt: op het oogenblik, waarop hij voogd 
wordt; 
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b. voor den voogd, die door een ouder 
benoemd is: op het oogenblik, waarop hij 
zi~h na het overlijden van dezen ouder be
reid verklaart de voogdij te aanvaarden· 

c. voor den voogd, die door den rechter 
b_enoemd is: op den dag, waarop de beslis
smg, ho~~end~ deze benoeming, in kracht 
van gewusde is gegaan, of - zoo dezelve 
bij voorraad uitvoerbaar verklaard is - op 
den da;~ na dien, ~aarop de griffier den voogd 
van zun benoemmg mededeeling heeft ge
daan. 

De regel, onder c vermeld, lijdt de vol
gende uitzonderingen: 

1. de voogdij der tot voogdes benoemde 
gehuwde vrouw begint niet, voordat zij zich 
bereid verklaard heeft dezelve te aanvaar
den; 

II._ de voogdij van den na de gerechtelijke 
o~tbmdmg des_ huw~lijks benoemden voogd, 
wiens benoemmg mtvoerbaar verklaard is 
bij voorraad, begint nochtans niet, voordat 
het ontbindingsvonnis bij den burgerlijken 
stand is ingeschreven. 

Tot haar bereidverklaring een voogdij te 
a~nvaarden behoeft een gehuwde vrouw den 
bustand of de schriftelijke toestemming van 
haar man of de machtiging van den rechter. 

375b . . De voogdij eindigt op den dag, 
waarop m kracht van gewijsde is gegaan de 
beschikking, waarbij : 

a. de voogd is ontslagen, ontzet of ont
heven; of 

b. het gezag over den onder zijn voogdij 
staanden minderjarige aan een of beide 
ouders is opgedragen; of · 

c. de voogdij over het minderjarig kind 
van den voogd aan den anderen ouder is 
opgedragen. 

Is een beschikking, als in het eerste lid 
bedoeld, uitvoerbaar verklaard bij voor
raad, dan eindigt de voor;dij op den dag na 
dien, waarop de griffier den voogd van de be
schikking mededeeling gedaan heeft. 

375c. De voogd, wiens voogdij ingevolge 
een der bepalingen van artikel 375a is be
gonnen, is verplicht dezelve uit te oefenen 
ook al mocht hij zich op een der in artikeÎ 
414 genoemde gronden van deze voogdij 
kunnen verschoonen. 

376... J?e voogd, die in gebreke blijft zijn 
voogdij utt te oefenen, wordt op zijn kosten 
vervangen door een bewindvoerder, te be
noemen door den kantonrechter, op verzoek 
van den toezienden voogd, van de bloed- of 
aanveryvanten des minderjarigen, van den 
voogdijraad, van schuldeischers of andere 
belanghebbenden, of ambtshalve. 

De voogd is voor de verrichtingen van 
dezen bewindvoerder aansprakelijk onver
minderd zijn verhaal op denzelve. ' 

377. De gehuwde vrouw oefent de voor 
of tijdens haar huwelijk rechtsgeldig door 
haar aanvaarde voogdij op eigen verantwoor
ding uit, zonder hiertoe bijstand of mach
tiging van haar man te behoeven. 

Hetzelfde geldt voor de voogdijhandelin
gen, die een gehuwde vrouw verricht als 
bestuurslid van een met voogdij belasten 
rechtspersoon. 
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TWEEDE AFDEELING. 

Van de voogdij van den vader of de moeder. 

0Yer wettJge kinderen. 
378. Na den dood van een der ouders is 

de overlev_ende ouder v_~n rechtswege voogd 
over d e mt hun huwelijk geboren kinderen. 

Deze regel lijdt uitzondering, wanneer en 
Y_'?Or _zooverre de overlevende ouder op het 
bJdsbp van het overlijden van den anderen 
ouder geen gezag over deze kinderen uit
oefent. 

379. Indien de vrouw na overlijden van 
haar man verklaart zwanger te zijn, be
noemt de kantonrechter een curator over 
d_~ ongeboren_ vrucht. Op deze benoeming 
ziJn de bepalmgen van artikel 393 van dit 
wetboek en van de artikelen 957-960 van 
h_et Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde
ring van toepassing. 

Deze curator is verplicht alle maatregelen 
te nemen, die tot behoud en beheer der 
goederen noodig zijn. 
. Wanneer het kind levend geboren wordt, 
i~ de curator van rechtswege deszelfs toe
ziende voogd, tenzij de overige kinderen 
reeds een anderen toezienden voogd moch
ten hebben. 

Over natuur!Uke kinderen. 
380. Over een natuurlijk kind is de moe

der van rechtswege voogdes, tenzij zij bij 
haar bevalling tot de voogdij onbevoegd was. 

De moeder van een natuurlijk kind die 
ten tijde harer bevalling tot de voogdij 'over 
hetzelv_e onbevoegd was, verkrijgt deze 
voogdij van rechtswege, indien dezelve open
staat op het tijdstip, waarop zij daartoe be
voegd wordt. 

Indien op bedoeld tijdstip de voogdij niet 
openstaat, kan de tot de voogdij bevoegde 
moeder den kantonrechter verzoeken haar 
tot voogdes te benoemen. 

Wanneer de vader voogd over het kind 
is! wordt dit verzoek slechts ingewilligd, in
dien de kantonrechter zulks in het belang 
van het kind wenschelijk oordeelt. 

Wanneer een derde voogd is, wordt het 
verzoek slechts afgewezen, indien gegronde 
vrees bestaat, dat bij inwilliging de belangen 
van het kind zouden worden verwaarloosd. 

. 381_. Zoolang de omstandigheid, dat een 
kmd m overspel of bloedschande geteeld is 
niet bij gewijsde is gebleken, oefent de moe~ 
der overeenkomstig de bepalingen dezer af
deeling de voogdij over hetzelfde uit als 
ware het een natuurlijk kind. • 

382. De tot de voogdij bevoegde vader 
die zijn natuurlijk kind heeft erkend, ka~ 
den kantonrechter verzoeken hem tot voogd 
ove r hetzelve te benoemen. 

Wanneer de voogdij openstaat, dan wel 
een derde daarmede belast is, wordt het ver
zoek slechts afgewezen, indien gegronde vrees 
bestaat, dat bij inwilliging de belangen van 
het kind zouden worden vei:waarloosd. 
. Wanneer de moeder voogdes over het kind 
~s. _wordt het verzoek slechts ingewilligd, 
indien de ~antonrechter zulks in het belang 
van het kmd wenschelijk oordeelt . 

. 383. Indien de voogdij over een natuurlijk 
k!nd openvalt, kan zoowel de vader, die het 
kmd erkend heeft, als de moeder - voor 
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zooverre zij tot de voogdij bevoegd zijn 
den rechter verzoeken daarmede te worden 
belast. 

384. Een verzoek, als in het voorgaand 
artikel bedoeld, wordt slechts afgewezen, 
indien gegronde vrees bestaat, dat bij inwil
liging daarvan de belangen van het kind 
zouden worden verwaarloosd. 

Hebben beide ouders zoodanig verzoek 
ingediend, dan willigt de rechter het verzoek 
van dengene in, wiens voogdij hij het meeste 
in het belang van het kind oordeelt. 

Indien, voordat over het verzoek van een 
ouder is beslist, de andere ouder van rechts
wege voogd over het kind wordt, willigt de 
rechter het verzoek slechts in, indien hij 
zulks in het belang van het kind wenschelijk 
oordeelt. 

385. De beslissing, waarbij ingevolge een 
bepaling dezer afdeeling de voogdij over een 
natuurlijk kind aan diens vader of moeder 
is opgedragen, ontnomen of geweigerd, kan 
door den rechter worden gewijzigd. 

Hij doet zulks slechts op verzoek van een 
der ouders en niet dan op grond van om
standigheden, waarmede de rechter, die de 
te wijzigen beslissing gegeven heeft, geen 
rekening heeft kunnen houden. 

DERDE AFDEELING. 

Van de voogdij, door een der ouders opge
dragen. 

386. Voor zooverre een ouder het gezag 
over zijn kinderen uitoefent, kan hij bij testa 
ment of bij uitsluitend hiertoe verleden no
tarieele akte bepalen, wie na zijn dood de 
voogdij over deze kinderen zal uitoefenen. 

Hij kan geen rechtspersoon als voogd 
aanwijzen. 

Hebben beide ouders van deze bevoegd
heid gebruik gemaakt, en sterven zij beiden 
op denzelfden dag, zonder dat men weten 
kan, wie het eerst overleden is, dan zal de 
door den vader gemaakte beschikking ge
volg hebben. 

387. De door den ouder getroffen (ege
ling heeft geen gevolg of vervalt: 

a. indien na zijn overlijden de andere 
ouder van rechtswege of krachtens rechter
lijke beschikking voogd over zijn kinderen 
wordt; 

b. indien en voor zooverre hij op het tijd
stip van zijn overlijden het gezag niet meer 
over zijn kinderen uitoefende. 

388. De door den overleden ouder be
noemde voogd wordt door den kantonrech
ter ontslagen, indien de overlevende ouder, 
die slechts uit hoofde van curateele niet van 
rechtswege voogd over zijn kinderen gewor
den is, hem zulks n a opheffing zijner cura
teele verzoekt en de kantonrechter over
tuigd is, dat de kinderen aan den ouder 
mogen worden toevertrouwd. 

VIERDE AFDEELING. 

Van de voogdij, door den rechter opgedragen. 

389. De kantonrechter benoemt een 
voogd over alle minderjarigen, die niet staan 
onder ouderlijke macht en in wier voogdij 
niet op wettige wijze is voorzien, tenzij deze 
benoeming aan de arrondissements-recht
bank is opgedragen. 
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390. Is voorziening noodig in afwachting 
van het begin der voogdij overeenkomstig 
artikel 375a, dan benoemt de kantonrechter 
een voogd voor den duur dezer omstandig
heden. 

Zoodra bedoelde omstandigheden zijn ver
vallen, wordt deze voogd op verzoek van 
hem, dien hij verlangt, door den kanton
rechter ontslagen. 

391. De kantonrechter benoemt insgelijks 
een voogd, wanneer voorziening noodig is 
wegens: 

a. tijdelijke onmogelijkheid, waarin een 
ouder of voogd zich bevindt zijn gezag uit 
te oefenen; of 

b. onbekendheid van bestaan of verblijf
plaats van den ouder of voogd. 

Zoodra bedoelde omstandigheden zijn ver
vallen, wordt deze voogd op eigen verzoek, 
dan wel op verzoek van hem, dien hij ver
vangt, door den kantonrechter .ontslagen, 
tenzij gegronde vrees bestaat, dat bij inwil
liging de belangen der kinderen zouden wor-
den verwaarloosd. . 

392. Gedurende de in de beide voorgaande 
artikelen bedoelde voogdij is de uitoefening 
van de ouderlijke macht of van de voogdij 
geschorst. 

393. De kantonrechter benoemt den 
voogd op verzoek van de bloed- of aanver
wanten des minderjarigen, van den voogdij
raad, van schuldeischers of andere belang
hebbenden, of ambtshalve. 

394. De voogd moet den eed afleggen, 
dat hij zijn plicht als voogd deugdelijk en 
getrouwelijk zal vervullen; dezen eed legt 
hij af, hetzij bij gelegenheid van zijn benoe
ming in handen van den rechter, die deze 
gedaan heeft, hetzij onverwijld na den aan
vang der voogdij in handen van d en kan
tonrechter. 

De ouder-voogd, -alsook de rechtspersoon, 
waaraan de voogdij is opgedragen, zijn van 
eedsaflegging vrijgesteld. 

395. De ambtenaar van den burgerlijken 
stand geeft den kantonrechter onverwijld 
kennis: 

a. van het overlijden van ieder, die min
derjarige kinderen achterlaat; 

b. van de aangifte van de geboorte van 
ieder onwettig kind, welks moeder niet van 
rechtswege voogdes is. 

In het onder b bedoelde geval geeft de 
ambtenaar van den burgerlijken stand mede 

• kennis aan den voogdijraad. 
Indien het huwelijk, waaruit de door een 

overledene achtergelaten minderjarige kin
deren geboren zijn, gerechtelijk ontbonden, 
dan wel de overledene van tafel en bed ge
scheiden was, bericht d e ambtenaar van den 
burgerlijken stand - zoo de ander~ ouder 
nog leeft - deze omstandigheden tevens 
aan den kantonrechter; deze zal a lsdan de 
door hem ontvangen kennisgeving doorzen
den aan de rechtbank, die over de vordering 
tot ontbinding des huwelijks of tot scheiding 
van tafel en bed heeft beslist. 

VIJFDE AFDEELING . 

Van de voogdij van rechtspersonen. 
396. De rechter kan - mits op haar ver

zoek of na hare bereidverklaring - de voog
dij opdragen aan een in het koninkrijk g.e-
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vestigde, rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereeniging, stichting of inst elling van wel
dadigheid, wier statuten, stichtingsbrieven 
of reglementen duurzame verzorging van 
minderjarigen voorschrijven en die blijkens 
schriftelijke door de Regeering aanvaarde 
verklaring van het bestuur zich onderwerpt 
aan van Rijkswege gestelde~ voorwaarden. 

De rechter, die de voogdij aan een rechts
persoon opdraagt, let hierbij op de gods
dienstige gezindheid van den minderjarige 
en van het gezin, waartoe deze behoort. 

397. Voor zooverre de wet niet anders 
bepaalt. heeft de met voogdij belaste rechts
persoon dezelfde bevoegdheden en verplich
tingen als andere voogden. 

De uitoefening der voogdij geschiedt door 
het bestuur. Dit kan een of meer zijner 
leden ~chriftelijk machtigen tot de uitoefe
ning der voogdij over in die machtiging ge
noemde minderjarigen. 

398. Met den rechtspersoon zijn deszelfs 
bestuurderen hoofdelijk en persoonlijk aan
sprakelijk voor iedere schade die t e wijten 
is aan een niet-behoorlijke uitoefening de• 
voogdij . 

Elke bestuurder zal zich erhter van zijn 
aansprakelijkheid kunnen bevrijden door te 
bewijzen, dat hij geen schuld heeft aan de 
schade. 

Indien het bestuur een of meer zijner 
leden, overeenkomstig het tweede lid van 
artikel 397, bijzonderlijk tot de uitoefening 
der voogdij gemachtigd heeft, wordt de 
schade vermoed uitsluitend aan de schuld 
van deze leden te wijten te zijn. 

399. De rechtspersoon, die hem toever
trouwde minderjarigen in woningen of ge
stichten doet opnemen, houdt den voogdij
raad, binnen wiens ressort deze minderjari
gen verblijven, als ook den voogdijraad, bin
nen wiens ressort zij vóór hun laatste over
plaat sing verbleven hebben, schriftelijk op 
de hoogte van de plaatsen, waar dezelven 
zich bevinden. 

Den t oezienden voogd wordt desverlangd 
gelegenheid gegeven den minderjarige, over 
wjen hij de toeziende voogdij uitoefent, een
maal per maand t e bezoeken. 

400. Zonder toestemming van den kan
tonrechter mag een recht spersoon een hem 
toevertrouwden minderjarige niet buiten het 
Rijk in Europa plaatsen. 

De kantonrechter verleent deze toest em
ming slechts, indien hij de plaatsing voor 
den minderjarige wenschelijk acht. 

ZESDE AFDEELING. 

Van de toeziende uoogdij. 
401. In elke voogdij benoemt de rechter 

- tenzij anders is bepaald, de kantonrech
ter - een toezienden voogd. 

Tot toezienden voogd zijn slechts Rijks
ingezetenen benoembaar. 

402. De voogd, die van rechtswege op
treedt, of door een ouder is benoemd, is ver
plicht dadelijk na den aanvang zijner voogdij 
een toezienden voogd te doen benoemen. 
Verzuim van deze verplichting kan aanlei
ding geven tot de ontzetting des voogds 
overeenkomstig artikel 419, onverminderd 
zijn aansprakelijkheid voor schaden, kosten 
en interessen. 
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403. De rechter, die een voogd benoemt, 
gaat, indien de toeziende voogdij openstaat, 
zoo mogelijk bij dezelfde akte tot de ver
vulling daarvan over. 

404. De toeziende voogdij begint op den 
dag, waarop de beslissing, waarbij de toe
ziende voogd benoemd is, in kracht van ge
wijsde is gegaan, of - zoo deze beslissing bij 
voorraad uitvoerbaar verklaard is - op den 
dag na dien, waarop de griffier hem van zijn 
benoeming mededee!ing heeft gedaan. 

Deze regel lijdt de volgende uitzonderin
gen: 

a. de toeziende voogdij der tot toeziende 
voogdes benoemde gehuwde vrouw begint 
niet, voordat zij zich met bijstand of schrif
t elijke toestemming van haar man of met 
machtiging van den rechter bereid ver
klaard heeft dezelve te aanvaarden; 

b. de toeziende voogdij van den na de 
gerechtelijke ontbinding des huwelijks be
noemden toezienden voogd, wiens benoe
ming uitvoerbaar is verklaard bij voorraad, 
begint nochtans niet, voordat het ontbin
dingsvonnis bij den burgerlijken stand is 
ingeschreven. 

404a. De toeziende voogd, wiens toe
ziende voogdij ingevolge een der bepalingen 
van artikel 404 is begonnen, is verplicht de
zelve uit te oefenen, ook al mocht hij zich 
op een der in artikel 414 genoemde gronden 
van deze toeziende voogdij kunnen ver
schoonen. 

405. De gehuwde vrouw oefent de v oor 
of tijdens haar huwelijk rechtsgeldig door 
haar aanvaarde toeziende voogdij op eigen 
verantwoording uit zonder hiertoe bijstand 
of machtiging van haar man te behoeven. 

406. De toeziende voogd moet den eed 
afleggen, dat hij zijn plicht als toeziend voogd 
deugdelijk en getrouwelijk zal vervullen; de
zen eed legt hij af, hetzij bij gelegenheid van 
zijn benoeming in handen van den rechter, 
die deze gedaan heeft, het zij onverwijld na 
den aanvang der toeziende voogdij in han 
den van den kantonrechter. 

407. De toeziende voogd neemt de be
langen des minderjarigen waar, wanneer de
zelve met die des voogds in strijd zijn. 

408. Hij zorgt, dat de voogd in alle na
latenschappen, die den minderjarige opko
men, een boedelbeschrijving opmaakt. 

409. Bij blijvende of tijdelijke ontsten
tenis van den voogd doet de toeziende voogd 
in de voogdij voorzien. 

In afwachting van bedoelde voorziening 
verricht de toeziende voogd zelf alle daden 
van voogdij, die geen uitstel kunnen lijden. 

410. De toeziende voogd, die zijn ver
plichtingen niet nakomt, moet den minder
jarige de hem hierdoor berokkende schade 
vergoeden. 

411. Indien de toeziende voogd in ge
breke blijft de toeziende voogdij u it te oefe
nen, belast de kantonrechter op zijn kosten 
een anderen persoon met de waarneming 
daarvan. Desondanks blijft de toeziende 
voogd jegens den minderjarige aansprakelijk, 
onverminderd zijn verhaal op zijn plaats
vervanger. 

412. Bij ontstentenis van den toezienden 
voogd doet de voogd hem onverwijld ver
vangen; verzuim van deze verplichting kan 
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aanleiding geven tot ontzetting des voogds, 
overeenkomstig artikel 419, onverminderd 
zijn aansprakelijkheid voor schaden, kosten 
en interessen. 

Indien voorziening noodig is in afwachting 
van het begin der toeziende voogdij over
eenkomstig artikel 404, zoomede in de ge
vallen, overeenkomende met die, welke in 
artikel 391 omschreven zijn, is deze vervan
ging van den toezienden voogd van tijdelij
ken aard. Het tweede lid van artikel 390, 
onderscheidenlijk van artikel 391, is alsdan 
van overeenkomstige toepassing. 

413. De toeziende voogdij eindigt: 
1°. op den dag, waarop in kracht van 

gewijsde is gegaan de beschikking, waarbij: 
a. de toeziende voogd is ontslagen, ont

zet of ontheven; of 
b. een ouder de ouderlijke macht ver

kregen heeft over den onder voogdij staan
den minderjarige. 

Is de beschikking uitvoerbaar verklaard 
bij voorraad, dan eindigt de toeziende voog
dij op den dag na dien, waarop de griffier den 
toezienden voogd van de beschikking mede
deeling heeft gedaan; 

2°. wanneer de toeziende voogd zijn 
woonplaats buiten het Rijk in Europa ves
tigt. 

ZEVENDE AFDEELING. 

Van de verschooning en van het ontslag van 
de voogdU en toeziende voogdij. 

414. Onverminderd het bepaalde bij de 
artikelen 375c en 404a, kan de door den 
rechter benoemde voogd of toeziende voogd 
zich van de voogdij of toeziende voogdij, 
verschoonen, indien hij : 

1°. aantoont, dat hij geestelijk of licha
melijk ongeschikt is dezelve waar te nemen ; 

20. den zestig-jarigen leeftijd bereikt heeft. 
30. kinderloos zijnde, bereids met. twee 

voogdijen, curateelen, toeziende voogdijen 
of toeziende curateelen belast is; 

40. een of meer wettige kinderen hebben
de, bereids met een voogdij, curateele , toe
ziende voogdij of t oeziende curateele be
last is ; 

50. op den dag zijner benoeming vijf wet
tige kinderen in leven heeft ; 

60. den minderjarige niet als bloed- of 
aanverwant bestaat, terwijl binnen het Rijk 
in Europa een bloed- of aanverwant woont, 
die de voogdij of toeziende voogdij zou kun
nen uitoefenen. 

Het in het eerste lid omschreven ver
schooningsrecht komt niet toe aan de tot 
voogdes of toeziende voogdes benoemde ge
huwde vrouw. 

415. Het recht zich van een voogdij of 
toeziende voogdij te verschoonen vervalt 
d oor verloop van een maand of, indien de 
benoemde zioh buiten het Rijk in Europa 
bevindt, van twee maanden na den aan
vang daarvan. 

416. Behoudens het bepaalde bij het vol
gend srtikel, kan iedere voogd of toeziende 
voogd zich van zijn bediening doen ontslaan, 
indien: 

10. hij aantoont, dat hij ten gevolge van 
een sedert den aanvang zijner bediening op
gekomen geestelijk of lichamelijk gebrek niet 
meer in staat is dezelve waar te nemen; 
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2°. hij den vijf en zestig-jarigen leeftijd 
bereikt heeft ; 

3°. een daartoe bevoegd persoon zich 
schriftelijk heeft bereid verklaard de voogdij 
of toeziende voogdij over te nemen en de 
kantonrechter deze overneming in het belang 
der minderjarigen acht. 

De vrouw, die ongehuwd zijnde met een 
voogdij of toeziende voogdij is belast, kan 
zich daarvan doen ontslaan nadat zij in het 
huwelijk is getreden. 

416a. De vader en de moeder kunnen 
op geen der in deze afdeeling genoemde gron
den zich van de voogdij of van de toeziende 
voogdij over hun eigen kinderen verschoonen 
of daarvan ontslagen worden. 

ACHTSTE AFDEELING. 

Van de onbevoegdheid tot de voogdij en toe
ziende voogdij. 

417. Onbevoegd tot iedere voogdij en 
toeziende voogdij zijn minderjarigen, krank
zinnigen en onder curateele gestelden. 

Wanneer een voogd of toeziende voogd 
op een der bovengenoemde gronden tot de 
voogdij of toeziende voogdij onbevoegd is, 
zal de kantonrechter hem ontslaan en door 
een anderen voogd of toezienden voogd ver
vangen. 

Hij doet zulks op verzoek van den toe
zienden voogd of voogd, van de bloed- of 
aanverwanten des minderjarigen, van den 
voogdijraad, van de schuldeischers of andere 
belanghebbenden, of ambtshalve. 

Na verval van den grond zijner onbe
voegdheid kan de ontslagen ouder-voogd of 
ouder-toeziende voogd op zijn verzoek, in 
plaats van dengene, die hem vervangt, we
derom met de voogdij of toeziende voogdij 
worden belast, indien de kantonrechter over
tuigd is, dat het kind wederom aan den ouder 
mag worden toevertrouwd. 

417a. Zij, die van het gezag - daaronder 
begrepen de toeziende voogdij - over ze
kere minderjarigen zijn ontheven of ontzet, 
zijn onbevoegd tot de voogdij en toe
ziende voogdij over deze minderjarigen, be
houdens nochtans het bepaalde bij de arti
kelen 374k en 425. 

NEGENDE AFDEELING. 

Van de ondertoezichtstelling van onder voogdij 
staande minderjarigen. 

418. Kinderen. die onder vo
0

ogdij staan 
van natuurlijke personen, kunnen onder 
toezicht worden gesteld. 

Op deze ondertoezichtstelling zijn de be
palingen der art ikelen 365-372b en 373 van 
overeenkomstige toepassing, met dien ver
stande nochtans, dat deze ondertoezicht
stelling ook door den voogd of den t oezien
den voogd verzocht kan worden. 

De kosten, bedoeld in artikel 372c, komen, 
indien een of beide ouders in leven zijn, te 
hunnen laste. 

Voor zooverre de ouders onvermogend zijn, 
of indien zij beiden zijn overleden, komen 
bedoelde kosten ten laste van den minder
jarige. Voor zooverre ook deze laatste on
vermogend is, blijven zij ten laste van den 
staat. 
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TIENDE AFDEELING. 

Van ontzetting en ontheffing van voogdij en 
toeziende voogdij. 

Ontzetung: Algemeene bepaUngen. 
419. Indien de arrondissements-recht

bank zulks in het belang dier minderjarigen 
n oodzakelijk oordeelt, kan zij een voogd of 
toezienden voogd ten aanzien van een of 
meer tot eenzelfde voogdij behoorende min
-derjarigen ontzetten op grond van: 

1°. slecht levensgedrag; 
"2°. onbe½:_waamheid tot de uitoefening 

ZtJner voogd1J of toeziende voogdij, misbruik 
.zijner bevoegdheid of verwaarloozing zijner 
verplichtingen; 

3°. de omstandigheid, dat hij op een der 
beide voorgaande gronden van een andere 
voogdij of toeziende voogdij - of op over
eenkomstige gronden van de ouderlijke 
macht - is ontzet; 

4°. de omstandigheid, dat hij in staat 
van faillissement verkeert; 

s0 • de omstandigheid, dat hij in persoon 
of dat zijn vader, moeder, echtgenoot of kind 
met den minderjarige een proces voert 
waarbij diens staat of een aanmerkelijk ge~ 
deel te van diens vermogen betrokken is; 

6°. onherroepelijke veroordeeling: 
": we~ens_ opzettelijke deelneming aan 

eemg m1sdnJf met een onder zijn gezag 
staanden minderjarige· 

!'· Vl'.eg~ns het r-Jegen tegen zoodanigen 
mmder·ane:e van een der misdrijven om
schreven in de tit"ls XIII- XV en XVIII 
-XX van hP.t tweede boek van het Wet
boek van Strafrecht: 

c. tot een vrijheidsstraf van twee iaar 
of langer; 

7°, het in ernstige mate veronachtzamen 
van de aanwijzingen v:in den gezinsvoogd; 
_ 8°. het bestaan van gegronde vrees voor 
verwaarloozing van de belangen van een 
onder zijn gezag staanden minderjarige door
dat hij den minderjarige terugeischt of 'terug
neemt van anderen, die deszelfs verzorging 
en opvoeding op zich genomen hebben. 

Onder misdrijf worden in dit artikel be
gr~pet?,_ medeplichtigheid aan en poging tot 
m1sdr1Jf. 

419a. De ouder-voogd kan noch op grond 
van onbekwaamheid, noch op de onder 40. en 
5°. genoemde gronden ontzet worden. 

Ontzetting van een met voogdij belasten 
rechtspersoon kan slechts op de onder 20. 
-5°. ~enoemde gronden geschieden. Zijn 
ontzettmg kan echter bovendien plaats heb
ben, indien hij nalaat den voogdijraad over
eenkomstig artikel 399 op de hoogte te hou
den van de plaatsen, waar de hem toever
trouwde minderjarigen zich bevinden, of 
wel het door den voogdijraad uit te oefenen 
toezicht of het maandelijksch bezoek van 
den toezienden voogd belemmert of ver
hindert. 

420. Ontzetting van de voogdij of toe
ziende voogdij kan slechts worden uitge
sproken op verzoek van: 

den toezienden voogd of den voogd; 
een der bloed- of aanverwanten der min

derjarigen tot en met den vierden graad· 
den voogdijraad; ' 

of op vordering van het openbaar ministerie. 
L. & S. 1947 
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In het geval, bedoeld bij a rtikel 419, on
der 8°., kan de ontzetting bovendien ver
zocht word_en door dengene, die de verzorging 
en opvoedmg van den minderjarige op zich 
genomen heeft. 

In het geval, bedoeld bij artikel 451, kan 
de rechtbank de ontzetting uitspreken ook 
al had de voogdijraad haar niet verz'ocht. 

Schorsing van voogden en t-Oezlende voog
den en toevertrouwing van minderjarigen 

aan den voogdijraad. 

42 1. Indien de rechtbank zulks in het 
b!:lang der kinderen noodzakelijk acht, kan 
ZIJ een. voogd of toezienden voogd, wiens 
ontzettmg verzocht of gevorderd is han
~ende ~aar onderzoek geheel of gede~ltelijk 
m de !!1toefening zijner voogdij of toeziende 
voogd1J over een of meer der minderjarigen 
schorsen. Gelijke bevoegdheid komt haar toe 
ten opzichte van een ouder-voogd, wiens 
ontheffing verzocht of gevorderd is in het 
geval,, bedoeld bij artikel 374b, tw~ede lid, 
onder b. · 

B ij schorsing van den voogd vertrouwt 
de rechtbank de 111inderjarigen voorloopig 
toe aan den voogd1Jraad, waarbij zij dezen 
laatste ten aanzien van persoon en ver
mogen der minderjarigen zoodanige be
voegdheden verleent, als zij geschikt zal ach
ten. 

pe in dit artikel bedoelde beschikkingen 
bhJven van kracht, totdat de uitspraak om
trent de ontzetting of de ontheffing in kracht 
van gewijsde is gegaan. De rechtbank kan 
haar evenwel met ingang van een vroeger 
tijdstip herroepen. 

421a. Op grond van feiten, die tot ont
zetting _van de voogdij kunnen leiden, kan 
de officier van justitie, indien hij zulks in 
het belang der minderjarigen noodzakelijk 
acht, dezelven aan de macht van den voogd 
onttrekken en voorloopig aan den voogdij
raad toevertrouwen. Gelijke bevoegdheid 
komt hem toe op grond van feiten, die tot 
ontheffing van de voogdij kunnen leiden, in 
~et geval, bedoeld bij artikel 374b, tweede 
hd, onder b. De bepalingen van de laatste 
drie leden van artikel 374/ zijn van over
eenkomstige toepassing. 

422. Op de kosten, die de voogdijraad 
ten behoeve der hem toevertrouwde minder
jarigen maakt, is, indien een of beide ouders 
in leven zijn, artikel 374g van overeenkom
stige toepassing. 

Zijn beide ouders overleden, dan komen 
!>e~oelde kosten ten laste van den minder
Jange. Voor zooverre deze onvermogend is 
blijven de kosten ten laste van den staat'. 

OnthPfflng: Algemeene b epaling. 

423. De rechtbank kan - mits het be
lang der kinderen zich daartegen niet ver
zet - een ouder-voogd van de voogdij over 
een of mee~. zijner ½:inderen ontheffen, op 
gr?nd dat htJ onge~ch1kt of onmachtig is zijn 
pitcht tot verzorgmg en opvoeding te ver
vullen. 

<;,P deze ontheffing zijn de bepalingen der 
artikelen 374a en 374b, lid 1 en lid 2 onder 
b, van overeenkomstige toepass ing.' 

25 
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Gevolgen van ontzetung en ontheffing. 
424. Indien de rechtbank de ontzetting 

of ontheffing uitspreekt, voorziet zij t evens 
in de voogdij of toeziende voogdij, of zoo 
noodig in beide. 

Ieder, die tot uitoefening der v oogdij of 
toeziende voogdij bevoegd is, kan tijdens 
het onderzoek schriftelijk aan de rechtbank 
verzoeken daarmede te worden belast. 

Ingeval van ontzetting of ontheffing van 
een ouder, die na d e gerechtelijk e ontbin
ding zijns huwelijks de voogdij uitoefent, 
kan de andere ouder - mits tot de voogdij 
bevoegd - te a llen tijde verzoeken met de 
uitoefening hiervan te worden belast. Dit 
verzoek wordt slechts afgewezen, indien ge
gronde vrees bestaat, dat bij inwilliging de 
belangen der kinderen zouden worden ver
waarloosd. 

De rechtbank , die het bij het derde lid 
bedoelde v erzoek heeft afgewezen, kan deze 
beschikking steeds wijzigen. Zij doet zulks 
echter slechts op verzoek van laatstbFdoel
den ouder en niet dan op grond van om
standigheden, waarmede de rechter, die de 
te wijzigen beschikking gegeven heeft , geen 
rekening heeft kunnen houden. 

Herstel ,•an den ontzetten or ontheven 
ouder-voogd of ouder-toezlendeu voogd. 

425. De ontzette of ontheven ouder-voogd 
of ouder-toeziende voogd kan op den voet 
van d e artikelen 374k en 374I met het gezag 
over zijn kind - daaronder begrepen de 
toeziende voogdij - worden bekleed. 

ELFDE AFDEELING. 

Van het toezicht van den voogd over den per
soon van den minderjarige. 

426. De voogd draagt zorg, dat de min
derjarige wordt verzorgd en opgevoed, zulks 
overeenkomstig diens vermogen. 

De minderjarige is zijn voogd eerbied 
verschuldigd. 

TWAALFDE A FDEELING. 

Van het beheer van den voogd. 
Algemeene bepaling. 

427. De voogd vertegenwoordigt den 
minderjarige in burgerlijke handelingen. 

De voogd moet het vermogen van den 
minderjarige als een goed huisvader behee
ren. Bij slecht beheer is hij voor de daaraan 
te wijten schade aansprakelijk. 

Indien goederen, die den minderjarige ge
schonken of vermaakt zijn, onder bewind 
gesteld zijn, is de voogd bevoegd van den 
bewindvoerder rekening en verantwoording 
te vorderen. Vervalt het bewind, d an komen 
de goederen onder het beheer van den voogd. 

Boedelbeschrijving. 
428. De voogd zorgt, dat bij den aan

vang zijner voogdij het vermogen van den 
minderjarige o·nverwijld in het bijzijn van 
den toezienden voogd geïnventariseerd wordt. 

Binnen acht weken na den aanvang zijner 
voogdij levert de voogd de boedelbeschrij
ving of een afschrift daarvan in ter griffie 
van het kantongerecht zijner woonplaats. 
Onder boedelbeschrijving wordt mede ver-
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staan de verklaring van den voogd, dat de 
minderjarige, geen vermogen bezit. 

De kantonrechter doet binnen tien dagen 
na de inleverin g der boedelbeschrijving den 
voogd oproepen. Bij diens verschijning doet 
de kantonrechter den voogd - voor zoo
verre uit de boedelbeschrijving niet blijkt, 
dat deze zulks reeds gedaan heeft - der
zelver deugdelijkheid onder eede bevestigen; 
voorts bepaalt hij, hoe de penningen van 
den minderjarige bewaard zullen worden, 
terwijl hij tevens kan bevelen, dat de effecten 
aan toonder van den minderjarige bij de 
Nederlandsche Bank in bewaring worden 
gegeven. 

429. Indien binnen den in het tweede lid 
van het voorgaánde artikel gestelden termijn 
geen boedelbeschrijving is ingeleverd, doet 
de kantonrechter binnen tien dagen na het 
einde daarvan den voogd en den toezienden 
voogd ten verhoore oproepen. 

Na verhoor van den voogd en tenzij deze 
hierbij schriftelijk en onder eede verklaard 
heeft, dat de minderjarige geen vermogen 
bezit, bepaalt de kantonrechter een naderen 
termijn, binnen welken de boedelbeschrij
ving alsnog kan worden ingeleverd. 

430. In d e boedelbeschrijving moet de 
voogd opgeven, wat hij van den minder
jarige te vorderen heeft. Bij gebreke hiervan 
zal hij zijn vorderingsrecht niet voor diens 
meerderjarigheid kunnen uitoefenen. 

Zoolang de voogd zijn vorderingsrecht niet 
kan uitoefenen, loopt er geen verjaring tegen 
hem en draagt de hoofdsom zijner vordering 
geen interessen. 

431. De bepalingen van de drie voor
gaande artikelen zijn van overeenkomstige 
toepassing, wanneer de minderjarige gedu
rende de voogdij door schenking, making of 
vererving vermogen verkrijgt. 

De ontvanger der Successierechten, wien 
ambtshalve bekend is, dat de minderjarige 
vermogen verkregen heeft, is verplicht den 
kantonrechter van diens woonplaats hiervan 
te verwittigen. 

Handelingsbevoegdheid van den voogd. 
432. De voogd kan, onverminderd zijn 

aansprakelijkheid voor aan zijn slecht be
heer te wijten schaden, voor den minder
Jarige alle handelingen verrichten, welke hij 
in diens belang noodzakelijk, nuttig of wen
schelijk acht, behoudens het bepaalde b ij de 
volgende artikelen. 

H andelingen, door den voogd v erricht in 
strijd met de artikelen 438 en 439, kunnen 
niet op grond daarvan nietig verklaard wor
den. 

433. De voogd kan zonder machtiging 
van den kantonrechter: 

10. geen onroerende zaken, schepen, ef
fecten, aandeelen, inschulden of andere on
lichamelijk e roerende zaken van den min
derjarige vervreemden of be.zwaren; 

2°. roerende goederen, anders dan onder 
10. genoemd, slechts vervreemden door ver
koop in het openbaar; 

30. geen voorrechten van den minder
jarige op zaken van derden prijsgeven of 
verminderen; 

40. geen den minderjarige opgekomen 
erfenis verwerpen; 
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5°. geen den minderjarige opgekomen 
making of schenking, waaraan lasten of voor
waarden zijn verbonden, aannemen of wei
geren; 

6°. geen gelden ten laste van den min
derjarige opnemen; 

7°. over geen geschil, waarbij de min
derjarige betrokken is, een dading aangaan, 
behalve in het geval van artikel 19 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

In de gevallen, onder 1°. en 20. bedoeld, 
wordt geen machtiging gevorderd, indien èle 
verkoop geschiedt krachtens rechterlijk bevel. 

Zonder machtiging van den kantonrech
ter mag de voogd een boedel, waartoe de 
minderjarige gerechtigd is, niet onverdeeld 
laten. 

434. De voogd kan, zonder dat de kan
tonrechter de te sluiten overeenkomst goed
keurt, geen goederen van den minderjarige 
koopen of huren. 

Ingeval van openbare verkooping of ver
huring moet de goedkeuring binnen een 
maand daarna zijn aangevraagd. 

435. Voor zooverre te goeder trouw door 
derden verkregen rechten hierdoor niet ge
schaad worden, kan de in strijd met artikel 
433, lid r, of artikel 434 verrichte handeling 
worden nietig verklaard op vordering van : 

a. den voogd en toezienden voogd; 
b. .den meerderjarig geword ene; 
c. de erfgenamen des minderjarigen. 
De vordering wordt afgewezen, indien de 

handeling den minderjarige geen nadeel heeft 
berokkend. 

436. De voogd kan, zonder dat de kan
tonrechter de te sluiten overeenkomst goed
keurt, geen inschuld ten laste van den min
derjarige, noch eenig zakelijk recht op diens 
goederen van een derde verkrijgen. 

• Ontbreekt deze goedkeuring, dan is de 
overeenkomst krachteloos. _ 

437. De voogd kan zonder machtiging 
van den kantonrechter niet voor den min
derjarige als eischer of als verweerder in 
rechten optreden of tegen eenige uitspraak 
opkomen. 

De voogd mag niet zonder machtiging 
van den kantonrechter in een tegen den 
minderjarige ingestelden eisch of gedane 
uitspraak berusten. 

438. Zonder machtiging van den kan
tonrechter mag de voogd de penningen van 
den minderjarige niet anders beleggen dan: 

a. in onroerende goederen; 
b. in inschulden, verzekerd door eerste 

hypotheek op onroerende goederen of sche
pen, waarvan de waarde ten minste ander
half maal zoo groot is als de hoofdsom der 
inschuld; 

c. in de waarden, genoemd in artikel 5 
van de Beleggingswet ; 

d. in inleggingen bij de Rijkspostspaar
bank op boekjes, bestemd voor de belegging 
van gelden van minderjarigen. 

439. Wanneer het vermogen van den 
minderjarige of een gedeelte daarvan is ge
plaatst in een onderneming van handel, land
bouw of nijverheid, mag de voogd de zaken 
voor rekening, hetzij van den minderjarige 
alleen, hetzij van dezen met anderen, niet 
voortzetten dan met machtiging van den 
kantonrechter. 
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440. De voogd kan een den minderjarige 
opgekomen erfenis niet anders aanvaarden 
dan onder het voorrecht van boedelbeschrij
ving. 

441. De voogd kan den kantonrechter 
machtiging vragen om zich op eigen ver
antwoordelijkheid, doch op kosten van den 
minderjarige, door een of meer bezoldigde 
bewindvoerders in zijn beheer te laten bij
staan. 

441a. Een ingevolge de voorgaande arti
kelen vereischte machtiging verleent de 
kantonrechter den voogd slechts, indien zulks 
hem in het belang van den minderjarige 
noodzakelijk, nuttig of wenschelijk blijkt 
te zijn. Hij kan aan de machtiging zoodanige 
voorwaarden verbinden, als hij dienstig oor
deelt. 

441b. Indien de kosten van een ten be
hoeve van een minderjarige bevolen maat
regel bij rechterlijke beschikking te diens 
laste zijn gebracht, treedt - ingeval dien
tengevolge het vermogen van den minder
jarige moet worden aangesproken - in de · 
plaats van de bij artikel 433 bedoelde mach
tiging des kantonrechters, diens aanwijzing 
van de goederen, welke verkocht of be
zwaard zullen worden. 

•roezlcht op het beheer. 
442. De voogd doet jaarlijks ten over

staan van den kantonrechter van zijn woon
plaats aan den toezienden voogd rekening 
van het door hem gevoerde beheer over het 
vermogen des minderjarigen. 

De kantonrechter kan - ook ambtshalve 
- de voogd van deze verplichting ontheffing 
verleenen, dan wel hem toestaan eens in de 
twee of drie jaar te zijnen overstaan rekening 
te doen . 

Aan deze beschikking, die de kantonrech
ter te allen tijde kan intrekken, kan hij zoo
danige voorwaarden verbinden, als hij in 
het belani-. van den minderjarige wenschelijk 
zal achten. 

Een verplichting, als in de voorgaande 
leden bedoeld, rust op den ouder-voogd 
slechts, indien zij hem door den kanton
rechter op verzoek van den toezienden voogd 
dan wel ambtshalve is opgelegd. . 

De datum voor het doen van bovenbe
doelde rekening wordt door den kanton
rechter bepaald. 

Indien de kantonrechter heeft bepaald: 
a. welk bedrag jaarlijks voor de verzor

ging en opvoeding van den minderjarige 
mag worden besteed, of 

b. hoeveel de kosten van het beheer van 
diens vermogen jaarlijks mogen bedragen, 
behoeft de voogd de besteding dezer bedra
gen niet gespecificeerd te verantwoorden. 

Bij gelegenheid van het doen van bedoelde 
rekening kan de kantonrechter bevelen, dat 
de effecten aan toonder van den minder
jarige bij de Nederlandsche Bank in bewaring 
worden gegeven. 

443. De voogd mag alle noodzakelijke, 
betamelijke en behoorlijk gerechtvaardigde 
uitgaven in rekening brengen. 

Voor zich zelf mag hij geen loon berekenen, 
tenzij hem bij de akte, waarbij hij door een 
ouder benoemd is, loon is toegekend. 

444. Geschillen, welke tusschen den vool!"d 
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en den toezienden voogd nopens het slot der 
rekening mochten rijzen, beslist de kanton
rechter. 

Hij kan een of meer deskundigen benoe
men, ten einde de overgelegde rekening te 
onderzoeken. 

De kantonrechter kan de kosten van dit 
onderzoek, indien daardoor slecht beheer aan 
het Jicht gek omen is, geheel of ten deele ten 
laste van den voogd brengen. 

De voogd en de toeziende voogd ontvan
gen elk een afschrift van het door de des
kundigen in te dienen schriftelijk bericht. 

445. De periodiek door den voogd ge
dane rekening of een eensluidend afschrift 
daarvan blijft berusten ter griffie van het 
kantongerecht. 

446. De kantonrechter kan ten verzoeke 
van den toezienden voogd of ambtshalve de 
schade vaststellen, die de minderjarige blij
kens de rekening door slecht beheer van den 
voogd geleden heeft, en dezen laatste tot 
vergoeding daarvan veroordeelen. 

Zekerheidstelling door den ,•oogd. 
447. De kantonrechter kan te allen tijde 

bevelen, dat de voogd voor zijn beheer ze
kerheid stelle. Hij stelt het bedrag en den 
aard der zekerheid vast. Inpandgeving van 
effecten aan toonder van den voogd geschiedt 
door hun inbewaargeving bij de Nederland
sche Bank. 

De kantonrechter bepaalt een redelijken 
termijn, binnen welken de voogd hem te 
zijnen genoegen moet aantoonen. dat hij de 
van hem verlangde zekerheid gesteld heeft. 

De kantonrechter kan den voogd toe
staan een gestelde zekerheid door een andere 
te vervangen. Indien het belang van den 
voogd het vervallen van een gestelde zeker
heid volstrekt eischt, kan de kantonrechter 
hem machtigen daarvan namens den min
derjarige afstand te doen. 

448. De door den voogd gestelde zeker
heid houdt op, zoodra zijn rekening en ver
antwoording is goedgekeurd, of zoodra de 
tot zijn voogdijbeheer betrekkelijke rechts
vorderingen overeenkomstig artikel 460 ver
jaard zijn. 

Alsdan worden op kosten van den min
derjarige hypothecaire inschrijvingen door
gehaald en pandrechten op inschrijvingen 
in de grootboeken der nationale schuld of 
op inleggingen bij de Rijkspostspaarbank 
opgeheven. 

1\faatregelen bij tekortkomingen van den 
,·oogd en , an den toezlendcn ,·oogd. 

449. Indien de voogd in gebreke blijft: 
a. gehoor te geven aan de oproeping van 

den kantonrechter, bedoeld in artikel 428, 
derde lid; 

b. een boedelbeschrijving in te leveren; 
c. op den door den kantonrechter bepaal

den datum, zijn periodieke rekening te doen; 
d. d e effecten aan toonder van den min

derjarige op diens naam te doen stellen of 
op de door den kantonrechter voorgeschre
ven wijze te bewaren; 

e. den kantonrechter het bewijs te leve
ren, dat hij een van hem verlangde zeker
heid gesteld heeft; 
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/ . de schadevergoeding te betalen, waar
toe de kantonrechter hem ingevolge artikel 
446 veroordeeld heeft, 
kan de kantonrechter den voogdijraad hier
mede in kennis stellen. 

450. Insgelijks kan de kantonrechter den 
voogdijraad ermede in kennis stellen, dat: 

a. de voogd in gevallen, waarin hij daar
toe machtiging van den kantonrechter be
hoeft, zijn beheer eigenmachtig voert; 

b. hij zich in zijn beheer aan ontrouw, 
plichtsverzuim of misbruik van bevoegdheid 
blijkt te hebben schuldig gemaakt. 

451. De voogdijraad, die van den kan
tonrechter zoodanige mededeeling ontvangt, 
onderwerpt - na onderzoek van de overige 
gedragingen van den voogd jegens den min
derjarige - binnen zes weken na de dag
teekening der bedoelde mededeeling aan het 
oordeel der rechtbank de vraag, of ontzet
ting van den voogd op grond van artikel 
41 9, eerste lid, onder 2° ., moet volgen. 

452. Indien de toeziende voogd in ge
breke blijft de periodieke rekening van den 
voogd op te nemen, zijn de artikelen 450 
en 451 van overeenkomstig!' toer=lSsing. 

Slotbepalingen. 
453. Indien minderjarigen, die onder 

voogdij van verschillende voogden staan, 
goederen gemeen hebben, kan de rechter, 
wien de benoeming van een dezer voogden 
is opgedragen, een hunner of een derde aan
wijzen om deze goederen tot derzelver schei
ding en deeling te beheeren. De aangewezen 
bewindvoerder stelt de door den rechter 
van hem verlangde waarborgen. 

Komt de in het eerste lid omschreven be
voegdheid aan verschillende rechters toe, 
dan vervalt dezelve, nadat een hunner daar
van heeft gebruik gemaakt. 

454. De voogd en de toeziende voogd 
zijn verplicht ter griffie van het kantonge
recht kennis te geven van elke verandering 
in hun woonplaatsen. 

DERTIENDE AFDEELING. 

Van de rekening en verantwoording bij het 
einde der voogdij. 

455. Na het einde van zijn beheer doet 
de voogd daarvan onverwijld rekening en 
verantwoording; de kosten hiervan worden 
door den voogd voorgeschoten. 

456. Deze rekening en verantwoording 
doet de voogd hetzij aan den meerderjarig 
gewordene, hetzij aan de erfgenamen van 
den minderjarige, wanneer deze overleden 
is, hetzij aan zijn opvolger in het beheer. 

457. Bedoelde rekening en verantwoor
ding wordt afgelegd ten overstaan van den 
kantonrechter, binnen wiens ressort de voogd 
wiens beheer eindigt, woonplaats heeft, en 
zoo mogelijk in het bijzijn van den toezien
den voogd. 

Geschillen, welke bij de aflegging der re
k ening en verantwoording mochten rijzen , 
beslist de kantonrechter. 

Blijft een der partijen in gebreke tot deie 
aflegging van rekening en verantwoording 
mede te werken. dan zijn de artikelen 771 
en volgende van het Wetboek van Burger
lijke R echtsvordering van toepassing. 
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458. Nietig zijn alle overeenkomsten be
treffende de voogdij of de voogdijrekening, 
tusschen deu voogd of den toezienden voogd 
en den meerderjarig gewordene aangegaan, 
voordat met inachtneming van de bepalingen 
dezer afdeeling rekening en verantwoording 
is afgelegd. 

459. Het door den voogd verschuldigde 
slot zijner rekening draagt van rechtswege 
renten van den dag, dat de rekening geslo
ten is. 

Hetgeen de minderjarige den voogd schul
dig blijft, draagt geen renten, voordat -
na het sluiten der rekening - tot betaling 
gemaand is. 

460. Elke rechtsvord.ering op grond van 
het gevoerde voogdijbeheer - zoowel van 
de zijde des minderjarigen, a ls van die des 
voogds - verjaart door verloop van tien 
jaren na den dag, waarop de voogdij door 
de meerderjarigheid of den dood van den 
minderjarige geëindigd is. 

C. Van de v o o g d ij ra d e n . 
461. In ieder arrondissement is ten min

ste één voogdijraad. 
De wet bepaalt de taak en de bevoegdheden 

van de voogdijraden. 
Bij algemeenen maatregel van bestuur 

worden hun samenstelling, aantal, gebied, 
zetel en werkwijze geregeld, alsmede de wijze, 
waarop de door de voogdijraden gemaakte 
kosten door hen worden verantwoord en 
door den staat betaald. 

461a. Iedere voogdijraad kan in het ge
heele Rijk in Europa optreden ten behoeve 
van de minderjarigen, die binnen zijn gebied 
hetzij hunne woonplaats of laatste woon
plaats, hetzij hun werkelijk verblijf hebben. 

Indien op grond van deze bepaling twee 
voogdijraden bevoegd zouden zijn ten be
behoeve van eenzelfden minderjarige op te 
treden, doet het optreden van een dezer 
voogdijraden de bevoegdheid van den andere 
eindigen. 

Ten behoeve van Nederlandsche minder
jarigen, die binnen het Rijk in Europa noch 
woonplaats, noch laatste woonplaats, noch 
werkelijk verblijf hebben, is de voogdijraad 
te Amsterdam bevoegd op te treden. 

461b. De voogdijraden zorgen voor de 
minderjarigen, die hun krachtens eenig wet
telijk voorschrift door den rechter of den 
officier van justitie voorloopig zijn toever
trouwd. 

De voogdijraad draagt zorg, dat de gelden 
die hem ten behoeve van het onderhoud van 
minderjarigen worden uitgekeerd, aan de 
daarop rechthebbenden worden uitbetaald 
en ziet toe, dat zij overeenkomstig hun be
stemming worden besteed. 

461c. Indien den voogdijraad blijkt, dat 
een minderjarige niet onder het wettelijk 
vereischte gezag staat, of dat dit gezag niet 
over hem wordt uitgeoefend, verzoekt hij 
den rechter in de gezagsuitoefening over 
deze m inderjarige te voorzien. 

Indien zulks ter voorkoming van den ze
delijken of lichamelijken ondergang van zoo
danigen minderjarige dringend en onver
wijld noodzakelijk is, kan de officier van 
justitie hem voorloopig aan. den voogdijraad 
toevertrouwen; deze laatste wendt zich in 
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dit geval binnen zes weken tot den rechter, 
teneinde een voorziening in het gezag over 
dezen minderjarige te verkrijgen. 

De voogdijraad kan den rechter, die in 
het gezag over den minderjarige zal moeten 
voorzien, verzoeken hem voor den duur der 
voorloopige toevertrouwing ten aanzien van 
d iens vermogen zoodanige bevoegdheden te 
verleenen, als de rechter geschikt zal achten. 

De door den voogdijraad ten behoeve van 
een hem toevertrouwden minderjarige nood
zakelijk te maken kosten vordert de voogdij
raad .zooveel doenlijk terug van de ouders 
van dien minderjarige, of - indien dezen 
onvermogenp dan wel overleden zijn - van 
dien minderjarige zelf. 

461d. De woningen en gestichten, waar 
met voogdij belaste rechtspersonen minder
jarigen geplaatst hebben, worden door iede
ren voogdijraad in zijn gebied bezocht, zoo 
vaak hij dit ter beoordeeling van den toe
stand der minderjarigen dienstig acht. 

461e. De gemeentebesturen en ambte
naren van den burgerlijken stand verschaf
fen den voogdijraden kosteloos alle inlichtin
gen en verstrekken hun kosteloos a lle af
schr iften en uittreksels uit hun registers, 
welke deze raden ter uitvoering hunner taak 
van hen vragen; de te verstrekken afschrif
ten en uittreksels zijn vrij van zegel. 

Alle verzoeken, welke de voogdijraden ter 
uitvoering hunner taak tot den rechter rich
ten, worden kosteloos behandeld; de grossen, 
afschriften en uittreksels, welke zij tot dat 
doel aanvragen, zijn vrij van zegel en wor
den hun door de griffiers vrij van alle kosten 
uitgereikt. 

Alle stukken en exploiten, die van de 
voogdijraden uitgaan, zijn vrij van zegel en 
worden, voor zooverre hun registratie ver
eischt, is, gratis geregistreerd. 

Exploiten, ten verzoeke van de voogdij
raden door de deurwaarders uitgebracht, 
worden vergoed volgens het gewone tarief. 
Procureurs, van wier diensten de voogdij
raden gebruik maken, kunnen salaris in 
rekening brengen. 

Wanneer de voogdijraden zich op grond 
van een der bepalingen van dezen titel of 
van de titels XI, XII, XII A, XIII, XVI 
of XVI A van dit boek tot den rechter wen
den, kunnen zij zonder procureur of advo
caat optreden. 

Art. XI. Na den in artikel X vervatten 
vijftienden titel wordt ingevoegd een nieuwe 
Titel, luidende: 

ZESTIENDE T ITEL. 

Van onderhoudsverplichtingen tusschen bloed
en aanverwanten. 

EERSTE AFDEELING. 

Van de onderhoudsverplichtingen tusschen 
bloed- en aanverwanten in rechte linie. 
462. Een kind heeft geen rechtsvordering 

tegen zijn ouders tot het bekomen van een 
gevestigden stand door huwelijksuitzet of 
op andere wijze. 

463. Ieder is verplicht zijn behoeftige 
bloedverwanten in de rechte linie te onder
houden. 

464. Behuwd-kinderen zijn verplicht hun 
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behoeftige schoonouders te onderhouden; 
deze verplichting is wederkeerig. 

Bedoelde verplichting bestaat niet: 
a. tusschen de schoonouders en hun be

huwd-kind, indien diens huwelijk ontbonden 
is en daaruit geen nakomelingen in leven zijn; 

b. jegens een behuwd-kind, wiens hu-
welijk ontbonden is, nadat tegen hem een 
eisch tot echtscheiding is toegewezen; 

c. jegens een behuwd-kind, tegen het
welk een eisch tot scheiding van tafel en 
bed is toegewezen, nadat het vonnis in kracht 
van gewijsde is gegaan; 

d. jegens een van het gezag over zijn wet
tige kinderen ontzet behuwd-kind, wiens 
huwelijk is ontbonden; 

e. jegens een hertrouwde schoonmoeder 
of schoondochter. 

465. Tusschen een natuurlijk kind en zijn 
moeder bestaat de wederkeerige verplichting 
elkaar in geval van behoeftigheid te onder
houden. 

Tusschen een natuurlijk kind en zijn vader 
bestaat zoodanige wederkeerige verplichting 
slechts, wanneer de vader het kind erkend 
heeft; de vader kan zijnerzijds echter geen 
aanspraak op onderhoud maken, wanneer 
hij het kind eerst na diens meerderjarigheid 
heeft erkend. 

466. W anneer degene, die tot onderhoud 
verplicht is, bewijst buiten staat te zijn het 
geld, daartoe vereischt, op te brengen, kan 
de rechtbank bevelen, dat hij dengene, aan 
wien hij onderhoud verschuldigd is, bij zich 
in huis zal nemen en aldaar van het noodige 
voorzien. 

Ouders zijn steeds bevoegd den rechter te 
verzoeken hun toe te staan zich van hun 
onderhoudsplicht jegens hun behoeftig meer
derjarig kind op de in het eerste lid om
schreven wijze te kwijten. 

TWEEDE AFDEELING. 

Van de onderhoudsverplichtingen van ouders 
jegens hun minderjarige kinderen. 

467. Ouders zijn verplicht naar draag
kracht te voorzien in de verzorging en op
voeding hunner minderjarige kinderen. 

468. Wordt deze verplichting niet be
hoorlijk nagekomen door een ouder, die het 
gezag over zijn kii;ideren niet uitoefent, dan 
kunnen, behoudens in het geval bedoeld bij 
artikel 344, eerste lid, zoowel de voogdijraad, 
als degene, die over de kinderen het gezag 
uitoefent, de rechtbank verzoeken het be
drag te bepalen, dat deze ouder - weke
l ijks, maandelijks of driemaandelijks - ten 
behoeve zijner kinderen aan den voogdijraad 
zal moeten uitkeeren. 

469. Op verzoek van belanghebbenden 
of van den voogdijraad kan de rechtbank de 
bepaling van het in artikel 468 bedoelde 
bedrag verbinden aan: 

a. de voogdijregeling, die zij naar aan
leiding van de gerechtelijke ontbinding des 
huwelijks ten aanzien van de "minderjarige 
kinderen der echtgenooten treft; 

b. elke wijziging der onder a bedoelde 
regeling; 

c. de regeling van de uitoefening van de 
ouderlijke macht na scheiding van tafel en 
bed ; 
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d. elke wijziging der onder c bedoelde 
regeling; 

e. een ingevolge artikel 304a gegeven 
voorziening in de voogdij; 

/. de beslissing, waarbij een ouder van 
het gezag over zijn kinderen wordt ontheven 
of ontzet. 

469a. Indien de rechter of de voogdij
raad krachtens een bevoegdheid, hem bij 
eenige bepaling der voorgaande titels toe
gekend, de kosten van verzorging en op
voeding van een minderjarige geheel of ten 
deele ten laste van den staat brengt, ge
schiedt zulks met inachtneming van regelen, 
bij algemeenen maatregel van bestuur te 
stellen. 

Art. XII. Vóór den zeventienden titel 
wordt ingevoegd een nieuwe Titel luidende: 

ZESTIENDE TITEL A. 

Van de bepaling, wijziging en intrekking van 
uitkeeringen tot onderhoud. 

470. Het onderhoud, krachtens dit boek 
verschuldigd, wordt bepaald, eenerzijds naar 
de behoeften van den tot onderhoud ge
rechtigde, anderzijds naar het inkomen en 
vermogen van den tot uitkeering verplichte 
in verband met het getal en de hoedanigheid 
der andere personen, wier onderhoud vol
gens dit boek te zijnen laste komt. 

Overeenkomsten, waarbij van een krach
tens dit boek verschuldigd onderhoud wordt 
afgezien, zijn niet verbindend. 

471. De bij overeenkomst of door den 
rechter vastgestelde uitkeering tot onder
houd kan door de rechtbank worden gewij
zigd of ingetrokken. 

Zij gaat hiertoe s lechts over op verzoek 
van den tot onderhoud veroordeelde of van 
dengene, aan wien of te wiens behoeve de 
uitkeering betaald wordt, en alleen op grond 
van deze overweging, dat de uitkeering niet 
of niet meer voldoet aan de maatst aven, naar 
welke zij ingevolge artikel 470 moet worden 
bepaald. 

472. De rechter, die een uitkeering tot 
levensonderhoud bepaalt, wijzigt of intrekt, 
stelt tevens den dag vast, waarop deze be
paling, wijziging of intrekking in werking 
treedt, en bepaalt zoo noodig het bedrag, 
dat dienvolgens moet worden bijbetaald of 
terugbetaald. 

Art. XIII. De zeventiende titel onder
gaat de volgende wijzigingen: 

Het tweede lid van artikel 478 wordt 
gelezen: 

Nogtans zal hij voor zijn 21sten verjaar
dag geen huwelijk kunnen sluiten, zonder 
de door artikelen 92 en 93 vereischte toe
stemming zijner ouders of grootouders, of 
het deze toestemming vervangende regter
lijk verlof te hebben verkregen. 

Het tweede lid van artikel 480 wordt 
gelezen: 

Zij wordt niet verleend tegen den wil der 
ouders, voor zooverre dezen het gezag over 
den minderjarige uitoefenen, met inacht
neming nogtans van het tweede lid van 
artikel 356. 

Het eerste lid van artikel 481 wordt ge
lezen: 

Voordat de kantonregter eene beslissing 
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neemt, worden - voor zooverre zij n iet van 
het gezag over hem zijn ontzet - zoo mo
gelijk beide ouders van den minderjarige 
opgeroepen. Staat de minderjarige onder 
voogdij, dan worden bovendien zijn voogd 
en toeziende voogd en desgewenscht zijne 
bloed- en aanverwanten opgeroepen. 

Het tweede lid van artikel 485 wordt 
gelezen: 

De intrekking geschiedt op verzoek van 
<len voogd of toezienden voogd van den min
derjarige, of - met inachtneming van het 
tweede lid van artikel, 356 - op verzoek 
van een zijner ouders, voor zooverre dezen 
.het gezag over hem uitoefenen. 

Art. XIV. De achttiende titel ondergaat 
-de volgende wijzigingen: 

In artikel 503 worden de woorden "de 
vijfde afdeeling van den zestienden titel van 
dit boek" vervangen door de woorden "arti
kel 393 van dit wetboek en bij de artikelen 
957-960 van het Wetboek van Burgerlijke 
R egtsvordering''. 

Artikel 506 wordt in twee artikelen ge
splitst en gelezen: 

506. Een onder curatele gestelde wordt 
geacht in de onmogelijkheid te verkeeren 
de ouderlijke macht uit te oefenen; zijne 
·minderjarige kinderen kunnen evenwel geen 
.huwelijk aangaan, noch bedingen deswege 
maken, dan met inachtneming der voor
schriften van de artikelen 92., 93, 94 en 206. 

Overigens staat de onder curatele gestelde 
-gelijk met den minderjarige. 

De wegens verkwisting, gewoonte van 
-drankmisbruik of zwakheid van vermogens 
-0nder curatele gestelde behoeft tot het aan-
gaan van een huwelijk de toestemming van 
-zijnen curator en toezienden curator. De 
.artikelen 94, eerste lid, II6, 146 en 206 vin
-den overeenkomstige toepassing. 

507. De artikelen 78a, 375-377, 394, 
401, tweede lid, 403- 417, 419, 420, 424, 
426 en 427- 460 van dit wetboek, alsmede 
de artikelen 4, onder 10°., 900-910, 913-
916, 920-924, 947-949, 956 en 965- 968 
van het Wetboek van Burgerlijke Regts
vordering vinden bij curatele overeenkom
stige toepassing, met dien verstande nog
tans, dat: 

a. de in genoemde artikelen voorko
mende voorschriften betreffende de voog
dijraden buiten toepassing blijven; 

b. in de artikelen 449-452 van dit wet
boek, in plaats van "voogdijraad", wordt 
.gelezen "officier van justitie". 

De huidige artikelen 507 en 514 vervallen. 
Art. XV. Het tweede boek ondergaat de 

volgende wijzigingen: 
Artikel 909 wordt gelezen: 
909. Indien de overledene natuurlijke 

kinderen heeft achtergelaten, tot wie hij 
ingevolge artikel 336 in burgerlijke betrek
ikingen stond, wordt de nalatenschap ge
beurd op de wijze, als bij de volgende arti
kelen is bepaald. 

De artikelen 914-916 vervallen. 
Artikel 917 wordt gelezen: 
917. De nalatenschap van een natuur

lijk kind, overleden zonder nakomelingschap 
en zonder echtgenoot na te laten, vervalt 
.aan deszelfs moeder, of aan den vader, die 
hetzelve erkend heeft, of, indien beiden in 
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leven zijn, aan ieder voor de helft. 
Artikel 920 wordt gelezen: 
920. Indien een bloedverwant zijner 

moeder overlijdt zonder nabestaanden in 
erfelijken graad of langstlevenden echtge
noot achter te laten, is het natuurlijk kind 
gerechtigd de nalatenschap te vorderen met 
uitsluiting van den staat; gelijk regt op de 
nalatenschap van eenen bloedverwant zijns 
vaders heeft slechts het erkende natuurlijk 
kind. 

En indien het natuurlijk kind sterft, zon
der afstammelingen, noch langstlevenden 
echtgenoot, noch ouders, noch natuurlijke 
broeders of zusters of nakomelingen van 
dezen achter te laten, behoort deszelfs na
latenschap insgelijks, en met uitsluiting van 
den staat, aan de naaste bloedverwanten 
zijner moeder, of - indien het door hem 
erkend is - aan die zijns vaders; met dien 
verstande, dat - indien zoowel bloedver
wanten zijner moeder, als bloedverwanten 
zijns vaders in leven zijn - de nalatenschap 
voor de helft aan dezen en voor de helft 
aan genen behoort. 

De verdeeling in beide liniën geschiedt 
volgens de regelen, omtrent gewone erfop
volging voorgeschreven. 

De aanhef van artikel 955 wordt gelezen: 
Indien de overledene moeder van wet

tige en natuurlijke, of vader van wettige en 
erkende natuurlijke kinderen was, zullen deze 
natuurlijke kinderen uit de ....... enz. 

Artikel 963 wordt gelezen: 
963. Het natuurlijke kind heeft een wet

telijk erfdeel in de nalatenschap van zijne 
moeder, en - indien het door dezen erkend 
is - van zijnen vader. Dit wettelijk erfdeel 
is gelijk aan de helft van zijn erfdeel bij ver
sterf . 

De aanhef van art. 964 wordt gelezen: 
Bij gebreke van legitimarissen mogen de 

...... enz. 
H et eerste lid van artikel II24 wordt 

gelezen: 
1124. De deskundigen worden benoemd 

door de belanghebbenden of - ingeval van 
verschil, alsmede, wanneer zich onder de 

· erfgenamen personen bevinden, die het vrije 
beheer over hunne goederen niet bezitten -
door-den kantonregter. De te dezen bevoegde 
kantonregter is die, binnen wiens kanton 
de erfenis is opengevallen, of - voor zoo
verre het de waardeering van onroerende 
goederen betreft - die, binnen wiens kan
ton deze goederen gelegen zijn. 

In den tweeden regel van artikel l 143 
wordt "onderhoud" vervangen door ver
zorging". 

In artikel II95, onder 7°., wordt tusschen 
.. hunne" en "voogden" ingevoegd "ouders,"; 
voorts wordt "zestienden titel" vervangen 
door "vjjftienden titel" en "onderhoud en 
opvoeding" door "verzorging en opvoeding". 

Art. XVI. Het derde boek ondergaat de 
volgende wijzigingen: 

Artikel 1484 vervalt. 
In het eerste lid van artikel 1638g wordt 

het woord "beslaglegger" vervangen door 
"hij, te wiens behoeve het beslag gelegd 
wordt" . 

Het eerste en tweede Jid van artikel 1722 
worden gelezen : 
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1722. Schenking aan minderjarigen, die 
onder ouderlijke magt staan, kan worden 
aangenomen door den vader of - indien zij 
de ouderlijke magt alleen uitoefent - door 
de moeder. 

Schenking, aan onder voogdij staande 
minderjarigen of onder curatele gestelden 
gedaan, wordt aangenomen door den voogd 
of curator, die echter, indien aan de schen
king lasten of voorwaarden zijn verbonden 
zulks niet zonder magtiging van den kan
tonregter mag doen. 

In het derde lid van artikel 1722 wordt 
in plaats van "regtbank" gelezen "kanton
regter". 

In het tweede lid van artikel 1889 wordt 
,,16den" vervangen door "15en". 

Art. XVII. Het vierde boek ondergaat 
de volgende wijziging: 

Het tweede lid, onder 2°. en 3°., van arti
kel 1947 wordt gelezen: 

2°. in zaken betreffende onderhoud, 
krachtens het eerste boek verschuldigd, daar
onder begrepen de in artikel 344c bedoelde 
vergoeding, 

3°. in zaken betreffende ouderlijke macht 
en voogdij, 

HOOFDSTUK II. 

Wijzigingen en aanvulling van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Art. XVIII. Het eerste boek ondergaat 
de volgende wijzigingen; 

In artikel 4 wordt - onder vernumme
ring van 10°. tot n °. - een nieuwe bepa
ling, genummerd 10°., opgenomen, luidende: 

10°. Ten aanzien van eenen minderjarige, 
in het geval, bedoeld bij het tweede lid van 
artikel 78a van het Burgerlijk Wetboek, aan 
den officier van justitie van het arrondisse
ment, waarbinnen de minderjarige woon
plaats heeft; deze zal het oorspronkelijke 
stuk met "gezien" teekenen en het afschrift 
zoo mogelijk aan den voogd doen toekomen. 

Artikel 53, onder 6°., wordt gelezen: 
6°. De benoeming van bewindvoerders 

en het doen van rekening door voogden, 
curators en bewindvoerders; · 

Art. XIX. Het tweede boek ondergaat 
de volgende wijziging: 

In artikel 479b wordt, in plaats van "on
derhoud en opvoeding" gelezen "verzorging 
en opvoeding", terwijl in plaats van "artikel 
344{" gelezen wordt "artikel 344c". 

Art. XX. Het derde boek ondergaat de 
volgende wijzigingen: 

In artikel 678, lid 2 , vervallen de woor
den ., , op dezelfde wijze als dit ten aanzien 
van minderjarigen bij artikel 444 van het 
Burgerlijk Wetboek is vastgesteld". 

In artikel 685 worden de woorden "eene 
der andere wij zen voorgeschreven bij artikel 
447 van het Burgerlijk Wetboek" vervangen 
door de woorden "andere door hem te be
palen wijze". 

In artikel 690 worden de woorden "op de 
wijze voorgeschreven bij artikel 453 van het 
Burgerlijk Wetboek" vervangen door de 
woorden "in het openbaar, ten overstaan 
van d en toezienden voogd, door middel van · 
van een bevoegden ambtenaar, en volgens 
de plaatselijke gebruiken". 
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In artikel 691 worden de woorden "de 
wijze, voorgeschreven b ij artikel 454 van het 
Burgerlijk Wetboek" vervangen door de 
woorden "andere door haar te bepalen wijze". 

In artikel 820, lid 1, worden de woorden 
"het tweede, derde, vierde en vijfde lid van 
artikel 374e bis van het Burgerlijk Wet
boek" vervangen door "artikel 926". 

Het tweede lid wordt gelezen: 
De president zal ook, daartoe gronden 

vindende, de sommen kunnen bepalen, welke 
de echtgenoot voorloopig zal verstrekken tot 
onderhoud, onderscheidenlijk van de vrouw 
en van de kinderen, welke bij haar mogten 
verblijven. 

In het derde lid wordt het woord "de" 
tusschen "betreffende" en "kinderen" ver
vangen door "verblijf en onderhoud der". 

Het slo_t van het derde Jid, te beginnen 
met "eene maand", wordt gelezen: 

"de voogdij van den, ingevolge artikel 
284 van het Burgerlijk Wetboek, benoem
den vo"gd overeenkomstig artikel 375a van 
dat wetóoek begonnen is." 

In artikel 828a, lid 1, onder b wordt "na
tuurlijk" vervangen door "onwettig". 

In lid 2 wordt in plaats van "onderhoud 
en opvoeding" gelezen "verzorging en op
voeding". 

Aan artikel 828c, lid 1, wordt een zin toe
gevoegd, luidende: 

Indien echter de voogdijraad de indiening 
van een verweerschrift achterwege laat, be
paalt de regtbank - na afloop van den voor 
die indiening geldenden termijn - eenen 
dag voor het verhoor van dengene, onder 
wiens ouderlijke magt of voogdij de betrok
ken minderjarige staat. 

In artikel 870, onder 1°., wordt in plaats. 
van "onderhoud en opvoeding" gelezen "ver
zorging en opvoeding" en in plaats van "arti
kel 344/" .,artikel 344c". 

Art. XXJ. Aan het derde boek wordt 
toegevoegd een nieuwe Titel, luidende: 

ZEVENDE TITEL. 
Van rechtspleging" in zaken betreffende ouder

lijke macht en voogdij. 

EERSTE AFDEELING. 
Algemeene Bepalingen. 

§ 1. Verzoeken. 

900. Alle verzoeken worden schriftelijk 
ingediend, met redenen omkleed, en zoo 
mogelijk met bescheiden gestaafd. 

Zij vermelden, zoo noodig en zoo mogelijk, 
, de namen en de woon- en verblijfplaatsen~ 

a. van de minderjarigen en van derzelver 
ouders, voogden en toeziende voogden; 

b. van vier hunner bloed- en aanver
wanten, met inachtneming van artikel 904; 

c. van getuigen, die de feiten, waarop 
het verzoek gegrond is, kunnen staven. 

901. De voorschriften betreffende "ver
zoekers" en "verzoeken" gelden insgelijks 
voor het openbaar ministerie en diens vorde
ringen. 

§ !?. Oproepingen en vcrhooreu. 
902. Tenzij dienaangaande anders be

paald is, beslist de rechter niet dan na ver-
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hoor of behoorlijke oproeping van de ouders, 
voogden en toeziende voogden der minder
jarigen. 

De oproeping der ouders kan achterwege 
blijven, voor zooverre zij tot de voogdij over 
hun kinderen onbevoegd zijn. 

Indien de toeziende voogdij openstaat, 
kan de rechter - tenzij de ontzetting of ont
heffing van den voogd verzocht is - de zaak 
aanhouden, totdat in de toeziende voogdij 
is voorzien. 

In geval een verzoek van een ouder om 
met het gezag over zijn kind te worden belast 

a slechts kan worden afgewezen bij ge
gronde vrees, dat bij inwilliging de belangen 
van het kind zouden worden verwaarloosd, of 

b. slechts kan worden ingewilligd, indien 
de rechter zulks in het belang van het kind 
wenschelijk oordeelt, • 
wordt daarover niet beslist, dan nadat ook 
de echtgenoot des verzoekers en de voogdij
raad gehoord of behoorlijk opgeroepen zijn. 

903. De rechter is bevoegd bloed- en 
aanverwanten der minderiarigen. alsmede 
getuigen en den voogdijraad teil verhoore te 
doen oproepen. 

Getuigen worden onder eede gehoord; ook 
bloed- en aanverwanten kunnen '>ls getuigen 
gehoord worden. 

De rechter kan ook andere personen, die 
ten dage van het verhoor mede verschenen 
zijn, als getuigen hooren. 

Hij kan insgelijks een nader verhoor van 
door hem aan te wijzen getuigen bevelen. 

Een nader verhoor moet volgen binnen 
drie weken na het voorafgaande. 

904. Indien de rechter het verhoor van 
bloed- en aanverwanten bevolen heeft, wor
den zoo mogelijk vier der naaste bloedver
wanten des minderjarigen, bij voorkeur uit 
beide liniën, ten verhoore opgeroepen. 

De opgeroepenen moeten meerderjarig z\jn 
en binnen het Rijk in Europa woonachtig. 

Verschijnt een opgeroepen bloed- of aan
verwant niet, dan kan de rechter een an
deren zelfs in verderen graad, doen oproepen. 

905•. Met uitzondering van de getuigen, 
kan ieder ten verhoore opgeroepene verschij
nen bij een bijzonderen gevolmachtigde. 

De rechter kan bevelen, dat hij, die zich 
kan doen vertegenwoordigen, in persoon 
verschijne. 

906. De rechter of de voorzitter van het 
gerecht bepaalt dag en uur van het verhoor, 
behoudens het voorschrift van artikel 929, 
eerste lid. 

907. De oproepingen geschieden: 
ro. indien het verzoek door een procureur 

is ingediend, door dezen procureur; 
zo. indien het verhoor bevolen is bij von

nis van gerechtelijke ontbinding des huwe
lijks of van scheiding van tafel en bed, do~r 
den procureur van de meest gereede part~; 

30. in alle andere gevallen door den gnf-
fier. . . 

De oproepingen door den gnffier geschie
den bij aangeteekenden brief, uiterlijk z da
gen na de bepaling van den dag van het 
verhoor te verzenden. 

908. De oproeping van personen, wier 
woon- en verblijfplaats onbekend zijn, ge
schiedt op een door den rechter te bepalen 
wijze. 
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§ 3. Beschlkklni.ren. 
909. De beschikkingen worden gegeven 

uiterlijk veertien dagen na het laatste ver
hoor. Zij worden op straffe van nietigheid 
met redenen omkleed. Zij kunnen worden 
uitvoerbaar verklaard bij voorraad . 

VooE zooverre beschikkingen, houdende 
voorziening in het over minderjarigen uit te 
oefenen gezag - daaronder begrepen de toe
ziende voogdij - niet zijn uitvoerbaar ver
klaard bij voorraad, kunnen zij niet worden 
ten uitvoer gelegd, voordat zij in kracht van 
gewijsde zijn gegaan. 

Indien de beschikking in het openbaar 
moet worden uitgesproken, deelt de rechter 
bij het laatste verhoor dag en uur der uit
spraak mede. 

§ 4. Yerzet en hooger berot>(l. 
910. Recht•van verzet of hooger beroep 

komt uitsluitend toe aan diegenen, wien 
zoodanig recht bij de bepalingen van dezen 
titel wordt toegekend. Waar recht van ver
zet of hooger beroep aan ouders is toegekend, 
zijn ouders, die tot de voogdij onbevoegd 
zijn, daaronder niet begrepen. 

De termijn van verzet loopt geduren_de 
drie weken na den dag, waarop de beschik
king of eenige uit krachte ervan opgemaakte 
of ter uitvoering ervan strekkende akte aan 
de betrokken partij in persoon is beteekend, 
of zich een andere omstandigheid heeft voor
gedaan, waaruit voortvloeit, dat de beschik
king haar bekend is. 

De termijn van beroep loopt gedurende 
drie weken na de dagteekening der beschik
king, of - indien deze in het openba_ar wordt 
uitgesproken - na den dag der mt~praak. 

De rechter in hooger beroep beslist met 
den meesten spoed en bij met redenen om
kleede beschikking. 

§ ;;. De kinderrechter. 
911. De kinderrechter neemt deel aan de 

behandeling van alle zaken, waarover de 
rechtbank beslist. 

§ 6. Het 01ier1baar mlnls terll', 
912. Het openbaar ministerie verleent 

zoo noodig zijn medewerking: 
a. tot de voorgeleiding van een minder

jarige voor den kinderrecht~r ingevolge ar
tikel 372 van het BurgerhJk Wetboek en 
artikel 937 van dit W~tboek; . 

b. tot de overbrenging van een mmde~
jarige naar een inrichting ingevolge de arti
kelen 372a, 372b en 418 van het Burgerlijk 
Wetboek; 

c. tot de tenuitvoerlegging der bevelen, 
bedoeld in artikel 925; 

d. tot de tenuitvoerlegging der besch~
kingen, bedoeld in artikel 3741, lantste hd , 
van het Burgerlijk Wetboek. 

§ 7. De mcdedeellngen van den griffier. 
913. Van elke beschikking met betrek

king tot het - blijvend of t ijdelijk - over 
minderjarigen uit te oefenen gezag, daar
onder begrepen de toeziende voogdij, doet 
de griffier uiterlijk op den tweeden dag na 
haar dagteekening mededeeling: 

a. aan dengene, die ingevolge deze be
schikking het gezag zal uitoefenen; 
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b. aan dengene, die dientengevolge het 
gezag in rechte of in feite zal verliezen: 

c. aan den voogdijraad. 
914. Indien een beschikking, als bedoeld 

bij het voorgaande artikel, bij voorraad uit
voerbaar verklaard is, maakt de griffier bij 
zijn mededeeling van deze omstandigheid 
melding. 

Voorts herinnert hij daarbij: 
a. den benoemden voogd en toezienden 

voogd, voor zooverre noodig, aan de ver
plichting tot eedsaflegging voor den kanton
rechter hunner woonplaats: 

b. den benoemden voogd aan de ver
plichting tot boedelbeschrijving overeenkom
stig artikel 428 van het Burgerlijk Wetboek; 

c. den aftredenden voogd aan de ver
plichting tot het doen van rekening en ver
antwoording overeenkomstig artikel 45..5 en 
\Tolgende van het Burgerlijk Wetboek. · 

915. Heeft de rechter een voogd be
noemd, dan doet de griffier, behalve in het 
geval, bij artikel 916 voorzien, uiterlijk op 
den tweeden dag na de dagteekening der 
beschikking hiervan mededeeling aan den 
kantonrechter van de woonplaats van dezen 
voogd. 

916. H eeft de rechter een gehuwde vrouw 
tot voogdes of toeziende voogdes benoemd, 
dan doet de griffier uiterlijk op den in arti
kel 915 bedoelden dag van deze benoeming 
m ededeeling aan den kantonrechter, te 
wiens griffie zij zich tot aanvaarding der 
voogdij moet bereid verklaren. 

De griffier van het kantongerecht, aan 
wien een gehuwde vrouw verklaard heeft 
de haar opgedragen voogdij te aanvaarden, 
zendt bericht aan den kantonrechter van 
haar woonplaats. 

917. Van de opdracht -eener voogdij aan 
een rechtspersoon doet de griffier van den 
rechter, die de voogdijbenoeming gedaan 
heeft, m ededeeling aan den voogdijraad, bin
nen wiens ressort die rechtspersoon geves
tigd is. 

918. Voor zooverre de ondertoezichtstel
ling van een minderjarige buiten tegenwoor
digheid van zijn ouders of voogd is uitge
sproken, doet de griffier hun de in artikel 
939 bedoelde mededeelingen uiterlijk op den 
tweeden dag na de uitspraak. 

Indien de ondertoezichtstelling is uitge
sproken buiten tegenwoordigheid van den 
daarbij benoemden gezinsvoogd, doet de 
griffier dezen laatste uiterlijk op den tweeden 
dag na de uitspraak van zijn benoeming 
mededeeling. 

Met inachtneming van denzelfden termijn 
doet de griffier den in het eerste en tweede 
lid genoemde personen mededeeling: 

a. van elke beschikking strekkende tot 
verlenging der ondertoezichtstelling: 

b. van de beschikking strekkende tot ver
vanging van den gezinsvoogd; 

c. van de beschikkingen, gegeven inge
volge de artikelen 371, 372a, 372b of 418 
van het Burgerlijk Wetboek. 

919. Van iedere beslissing, gegeven inge
volge de artikelen 468 en 469 van het Bur
gerlijk Wetboek, doet de griffier uiterlijk op 
den tweeden dag na haar dagteekening me
dedeeling: 

a. aan den tot uitkeering verplichten 
ouder: 
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b. aan den wettelijken vertegenwoor
diger van den minderjarige: 

c. aan den voogdijraad. 
Van de beslissing, bedoeld bij artikel 927, 

doet de griffier uiterlijk op den tweeden dag 
na haar dagteekening mededeeling aan de 
tot uitkeering verplichte ouders of aan den 
wettelijken vertegenwoordiger van den tot 
uitkeering verplichten minderjarige, a lsmede 
aan den voogdijraad. 

920. Ten minste veertien dagen voor den 
dag, waarop de voogd zijn periodieke reke
ning moet doen, herinnert de griffier van het 
kantongerecht zijner woonplaats hem aan 
deze verplichting, onder mededeeling van het 
uur, waarop hij dien dag met den toezienden 
voogd voor den kantonrechter moet ver
schijnen; een afschrift van zijn brief zendt 
aan den toezienden voogd. 

921. De griffier van het kantongerecht 
doet, indien een in zijn kanton woonachtige 
voogd zijn woonplaats naar een ander kan
ton verplaatst heeft, hiervan mededeeling 
aan den rechter van laatstbedoeld kanton, 
onder toezending van de onder hem berus
tende tot de voogdij betrekkelijke bescheiden. 

922. Nadat een voogd rekening en ver
antwoording heeft afgelegd aan een in een 
ander kanton woonachtigen opvolgenden 
voogd, zendt de griffier van het kantonge-

• recht der woonplaats van den afgetreden 
voogd alle onder hem berustende tot de 
voogdij betrekkelijke bescheiden toe aan het 
k antongerecht der woonplaats van den op
volgenden voogd. 

923. De griffier doet alle voorgeschreven 
mededeelingen en zendingen bij aangetee
kenden brief. 

§ 8. Eedsaflegging van voogcleu en 
toeziende voogden. 

924. Indien e!!n door den rechter be
noemde voogd of toeziende voogd bij zijn 
benoeming tegenwoordig is, kan hij aan
stonds den vereischten eed afleggen. 

Deze eedsaflegging wordt in het proces
verbaal der benoeming aangeteekend. 

In alle andere gevallen leggen vóogd en 
toeziende voogd den eed af in handen van 
den kantonrechter hunner wooni,laats. 

§ 9. Afgifte van minderjarigen. 
925. Bij iedere beschikking betreffende de 

gezagsuitoefening over minderjarigen beveelt 
de rechter tevens de afgifte dezer minder
jari11:en aan dengene. aan wien zij ingevolge 
de be•chikking t ijdelijk of blijvend worden 
toevertrouwd. 

926. De dienaar der openbare macht, die 
door het openbaar ministerie is aangewezen 
om zijn medewerking te verleenen tot de 
tenuitvoerlegging van bedoeld bevel, mag 
daartoe elke plaats betreden. 

Wordt de t oegang tot een woning hem 
door den bewoner geweigerd of door ge
sloten deuren belet, dan oefent hij deze be
voegdheid niet uit dan in tegenwoordigheid 
van den burgemeester of van den door dezen 
aangewezen commissaris van politie. 

Hij vermeldt in zijn proces-verbaal der 
tenuitvoerlegging de h andelingen , die daar
toe door hem of in zijn bijzijn zijn verricht. 
Was de burgemeester of de commissaris bij 
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<Ie tenuitvoerlegging tegenwoordig, dan 
wordt deze omstandigheid in het proces
verbaal vermeld en dit laatste door bedoel
den ambtenaar mede-onderteekend. 

Bovenstaande bepalingen van dit artikel 
zijn insgelijks van toepassing bij de tenuit
voerlegging der bevelen, door den officier 
van justitie gegeven ingevolge de artikelen 
374/, 421a en 46rc van het Burgerlijk Wet
boek. 

§ 10. De vaststelling der bijdrage van tie 
ouders of van tien minderjarige In tie kos • 
ten tier te zijnen behoeve bevolen bijzon• 

· dere maatregelen. 
927. Bij iedere beschikking, waarbij: 
a. ingevolge een der artikelen 372a, 372b 

of 418 van het Burgerlijk Wetboek, de 
plaatsing van een minderjarige in een der 
-daarbedoelde inrichtingen wordt bevolen, of 

b. ingevolge een der artikelen 269, 374e, 
374(, 421 of 421a van het Burgerlijk Wet
boek, een minderjarige voorloopig aan den 
voogdijraad wordt toevertrouwd, dan wel 

c. den gezinsvoogd machtiging wordt ver
leend om aanwijzing te geven tot een maat
regel, ais bedoeld in artikel 371, derde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek. 
stelt de rechter tevens vast, hoeveel de 
ouders of - dezen onvermogend dan wel 
overleden zijnde - hoeveel de minderjarige, 
ter bestrijding van de kosten van bedoelde 
maatereien, aan den · voogdijraad moeten 
uitkeeren. , 

928. De bij artikel 927 bedoelde beslis
sing omtrent de kosten is uitvoerbaar bij 
voorraad. 

Tegen haar staat hooger beroep open: 
a. voor den voogdijraad; 
b. voor den tot uitkeering verplichten 

ouder of - indien de kosten ten laste van 
den minderjarige zijn gebracht - voor diens 
wetteiijken vertegenwoordiger. 

TWEEDE AF°DEELING. 

Bijzondere B epa/ingm. 

§ 1. De beschikkingen betreffende hetover 
minderjarigen uit te oefenen gezag, ge
geven In gevolge de be11allngen der titels 
XI, XII, XIIA en Xlll van het eerste boek 

van het Burgerlljk Wetboek. 
929. Dag en uur van het verhoor, dat 

aan het geven eener beschikking ingevolge 
de artikelen 261a, tweede lid, 284, eerste lid, 
of 301a, eerste lid, van het Burgerlijk Wet
boek moet voorafgaan, worden bij het uit
spreken van de gerechtelijke ontbinding des 
huwelijks of van de scheiding v an tafel en 
bed door den rechter bepaald. 

De verzoeken, bedoeld in de artikelen 
261a, derde lid, 261b, 284, derde lid, 285, 
287a, derde lid, 301a, derde lid, 301c, eerste 
lid, 304a en 304b van het Burgerlijk Wet
boek, worden ingediend bij de rechtbank, 
die in eersten aanleg beslist heeft over de 
gerechtelijke ontbinding des huwelijks of de 
scheiding van tafel e9 bed tusschen de ouders 
der betrokken kinderen. 

Alvorens overeenkomstig artikel 469 van 
het Burgerlijk Wetboek aan een beschikking 
de bepaling te verbinden van het bedrag, 
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dat de niet met de gezagsuitoefening belaste 
ouder ten behoeve der kinderen moet uit
keeren, hoç,rt de rechtbank den voogdijraad. 

930. Indien een beschikking, als bedoeld 
bij de artikelen 261a, 284 of 301a van het 
Burgerlijk Wetboek, bij voorraad uitvoer
baar is verklaard, kan haar tenuitvoerleg
ging nochtans niet plaats hebben, voordat 
de gerechtelijke ontbinding des huwelijks is 
ingeschreven, of het vonnis van scheiding 
van tafel en bed in kracht van gewijsde is 
gegaan. 

931. Tegen een beschikking, als bij het 
voorgaand artikel bedoeld, kan de niet met 
de uitoefening van het gezag belaste ouder: 

indien hij niet vooraf is gehoord, in verzet 
komen; 

indien de beschikking ondanks zijn tegen
spraak gegeven is, in hooger beroep komen. 

Ook de ouder, die met de uitoefening van 
het gezag belast is, kan tegen bedoelde be
schikkingen in hooger beroep komen: 

a. ten einde haar uitvoerbaarverklaring 
bij voorraad te verkrijgen; 

b. voor zooverre het betreft de aan de 
beschikking verbonden beslissing omtrent de 
door den anderen ouder verschuldigde uit
keering. 

Verzet noch hooger beroep staan open 
vóór het in artikel 930 bedoelde tijdstip; zoo 
lang zijn ook de in artikel 910 bedoelde ter
mijnen geschorst. 

932. Tegen de beschikkingen, bedoeld bij 
de artikelen 261b, 285 of 301c, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, kan de ouder, die 
dientengevolge het gezag over de kinderen 
verliest, in verzet komen, indien hij het ver
zoek niet heeft gedaan en daarop ook niet 
is gehoord. 

Tegen bedoelde beschikkingen staat hoo
ger beroep open voor hem, wiens verzoek 
is afgewezen, of ondanks wiens tegenspraak 
het verzoek is ingewilligd. 

De ouder, wiens verzoek is toegewezen, 
kan tegen bedoelde beschikking in hooger 
beroep komen, voor zooverre het betreft de 
daaraan verbonden beslissing omtrent de 
door den anderen ouder v erschuldigde uit
keering . 

933. Tegen de beschikking, gegeven in
gevolge artikel 304a van het Burgerlijk Wet
boek, waarbij een a nder dan de overlevende 
ouder tot voogd benoemd is, kan deze ouder 
in verzet komen, indien hij het verzoek tot 
voorziening in de voogdij niet heeft gedaan 
en hij daarop ook niet is gehoord. 

Tegen de beschikkingen, gegeven inge
volge de artikelen 304a en 304b van het 
Burgerlijk Wetboek, kan ieder, ondanks 
wiens tegenspraak zij gegeven zijn, alsook 
de overlevende ouder, wiens verzoek is af
gewezen, in hooger beroep komen. 

934. Tegen de beschikkingen, gegeven in
gevolge de artikelen 261c, 287a, derde lid, 
332 en 333, vierde lid, van het Burgerlijk 
Wetboek kunnen in hooger beroep komen: 

a. bij afwijzing van zijn verzoek, de ver
zoeker; 

b. bij toewijzing daarvan, ieder ondanks 
wiens tegenspraak hetzelve is ingewilligd. 
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§ 2. De ondertoezichtstelling van 
mlnclerjarlgen. 

935. Het verzoek, bedoeld in artike~ 365 
van het Burgerlijk Wetboek, wordt inge
diend bij den kinderrechter van de woon
plaats of - bij gebreke van een__woonplaats 
hier te lande - van de verbhJfplaats des 
minderjarigen. . . . . 

De kinderrechter, die een minderian ge 
onder toezicht heeft gesteld, kan de vervul
ling van de taak welke uit de artikelen 
366- 372c en 418 'van het Burgerlijk Wet
boek voor hem voortvloeit, overdragen aan 
den kinderrechter van de woon- of verblijf
plaats van dien minderjarige. Bij algemee
nen maatregel van bestuur worden hierom
trent nadere regelen gesteld. 

936. Op het overeenkomstig artikel 935, 
eerste lid, ingediende verzoeksch:ift_ teekent 
de griffier den datum van indiening" aan. 

Tenzij het verzoek van den voogd1Jraad 
is uitgegaan, zendt hij dezen ~nverwijld een 
afschrift van het verzoekschrift en van de 
daarbij gevoegde bescheiden. 

Binnen veertien dagen, of, indien de ouders 
buiten het Rijk in Europa verblijven, binnen 
twee maanden na de indiening van het ver
zoek heeft het vereischte verhoor plaats, 
waartoe ook de voogdijraad en - indien de 
kinderrechter zulks wenschelijk acht - de 
minderjarige worden opgeroepen. 

Bij de oproeping van de ou<!,e~s wo_rden 
hun, t enzij het verzoek door hen 1s ingediend , 
beknopt de gronden medegedeeld, waarop het 
verzoek berust. 

937. Bij niet-verschijning van den min
derjarige kan de kinderrechter een naderen 
dag bepalen, waarop dezelve voor hem ge
bracht zal worden. 

Verschijnt de minderjarige alsdan weder
om Iriet, dan wordt de 2aak zonder hem 
behandeld. • 

938. De behandeling der zaak geschiedt 
ter terechtzitting met gesloten deuren, waar
toe de kinderrechter om bijzondere redenen 
toegán g kan verleenen. 

Binnen veertien dagen na het laatste ver
hoor wordt de met redenen omkleede be
schikking in het openbaar uitgesproken. 

939. Bij de uitspraak brengt de kinder
rechter onder mededeeling van den naam 
van d~n gezinsvoogd, den ouders in her-
innering: . 

10. dat zij bij de verzorging en opvoeding 
van den minderjarige de aanwijzingen van 
dezen gezinsvoogd moeten volgen; 

20. dat zij bij meeningsverschil met den
zelve zich op hem, den kinderrechter, kun
nen beroepen. 

940. Tegen voorloopige ondertoezicht
stelling, ingevolge artikel 368 _van het_ Bur
gerlijk Wetboek, is geenerle1 voorziening 
toegelaten. 

De beschikking kan zonder eenig voor
afgaand verhoor gegeven worden. 

941. Tegen de ingevolge artikel 365 van 
het Burgerlijk Wetboek gegeven beschik
king kan de ouder, zonder wiens voorafgaand 
verhoor dezelve gegeven is, in verzet komen. 

Hooger beroep tegen deze beschikking 
staat open: 

a. voor hem, wiens verzoek is afgewezen; 
b. voor den ouder, ondanks wiens tegen-
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spraak het verzoek is toegewezen. 
Tegen de ingevolge artikel 367 v_an het 

Burgerlijk Wetboek gegeven beschikking kan 
elk der ouders in hooger beroep komen. 

942. De beschikking tot verlenging der 
ondertoezichtstelling wordt niet gegeven, dan 
nadat ook de gezinsvoogd gehoord of be
hoorlijk opgeroepen is. 

Tegen bedoelde beschikking kan elk der 
ouders in hooger beroep komen. .. 

943. De in artikel 371 van het Burgerhik 
Wetboek bedoelde beslissing over een mee
ningsverschil tusschen een ouder en den ge
zinsvoogd wordt op een van beider m_onde
ling of schriftelijk verzoek door den kinder
rechter gegeven. 

De beschikking wordt gegeven na ver
hoor of behoorlijke oproeping van de and~~e 
partij; andere oproepingen en verhooren z11n 
niet vereischt. 

De kinderrechter beslist met den meesten 
spoed bij met redenen omkleede beschikkin~. 

Van deze beschikking kan de ouder in 
hooger beroep komen. . . 

944. De beschikkingen, bedoeld in artikel 
372a van het Burgerlijk Wetboek, kunnen 
worden gegeven zonder voorafgaand ver
hoor· tot verlenging der plaatsing in het 
obse;vatiehuis besluit de kinderrechter noch
tans niet dan na. inlichtingen te hebben in
gewonnen bij het hoofd der inrichting. 

Tegen bedoelde beschikkingen kan ieder 
der ouders in hooger beroep komen. 

945. De beschikkingen bedoeld in artikel 
372b van het Burgerlijk Wetboek,_ worden 
niet gegeven. dan nadat ook de gezinsvoogd 
gehoord of behoorlijk opge_roepen is. . 

Tot verlenging der plaatsing van den m1?
derjarige in een inrichting, als bedoeld in 
artikel 372b van het Burgerlijk Wetboek, 
besluit de kinderrechter niet dan na boven
dien inlichtingen te hebben ingewonnen bij 
het hoofd der inrichting. 

Tegen de in dit artikel bedoelde beschik
kingen kan elk der ouders in hooger beroep 
komen. 

946. De bepalinl!'.en van deze para1?:raaf 
zijn van overeenkomstige toepassing bij on
dertoezichtstelling van onder voogdij staan
de minderjarigen. 

Tot de verhooren, voorafgaande aan de 
beschikkingen, bedoeld in de artikelen 365, 
369, 37 I, tweede en derde lid, 372a, 372b 
en 372c van het Burgerlijk Wetboek, is op
roeping van den toezienden voogd niet ver
eischt. 

§ 3. Ontheffing en ontzetting van OU(ler
lijke macht en voogdij. 

947. Verzoeken tot ontheffing of ontzet
ting van ouders, voogde_n of toeziende voog
den worden ingediend bij de arrondisse
mentsrechtbank van de woonplaats of laatste 
woonplaats hier te lande van den te onthef
fen of te ontzetten persoon, of - bij gebreke 
hiervan - · van de verblijfplaats van een 
of meer der minderjarigen. Verblijven in het 
laatstbedoelde geval de minderjarigen in ver
schillende arrondissementen, dan doet de 
indiening van bedoeld verzoek bij een der 
bevoegde rechtbanken de bevoegdheid der 
andere eindigen. 

H et verzoek behelst zoo noodig en zoo 
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mogelijk een voorstel aangaande de wijze, 
w aarop in het over de k inderen uit te oeienen 
gezag kan worden voorzien . 

De artikelen 936 en 938 zijn van overeen
komstige toepassing. 

948. Hij die ingevolge de artikelen 374, 
374c, 419 of 423 van het Burgerlijk Wetboek 
van de ouderlijke macht, de voogdij of toe
ziende voogdij is ontheven of ontzet, zonder 
dat zijn voorafgaand verhoor heeft plaats 
gehad, kan hiertegen in verzet komen. 

Tegen de beschikking op een verzoek tot 
ontheffing of ontzetting staat hooger beroep 
open : 

a. voor dengene, wiens verzoek tot ont
heffing of ontzetting is afgewezen; 

b. voor dengene, wiens ontheffing of ont
zettin~ ondanks zijn tegenspraak is uitge
sproken. 

949. Geenerlei voorziening is toegelaten 
tegen beschikkingen tot schorsing van ouders 
of voogden ingevolge de artikelen 374e, 374/, 
421 of 42ra van het Burgerlijk Wetboek. 

950. Indien der rechtbank blijkt, dat 
tegelijk met het verzoek tot ontheffing of 
ontzetting een verzoek tot ondertoezicht
stelling aanhangig is, kan zij haar beslissing 
over het eerstbedoelde verzoek aanhouden, 
totdat de beschikking, waarbij het tweede 
is afgewezen, in kracht van gewijsde is ge
gaan, dan wel, indien de ondertdezichtstel
ling is uitgesproken, ten hoogste tot het 
einde daarvan. 

951. De ouder, wiens verzoek, gedaan 
overeenkomstig artikel 374h, tweede of derde 
lid, of art,kel 424, derde of vierde lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, is afgewezen, kan 
hiertegen in hooger beroep komen. 

952. Alvorens, bij ontheffing of ontzet
ting, ingevolge de artikelen 374i of 424 van 
het Burgerlijk Wetboek in de voogdij en de 
t oeziende voogdij te voorzien, kan de recht
bank mede · de oproeping bevelen dergenen, 
die haar tijdens het onderzoek schriftelijk 
verzocht hebben met de voogdij te worden 
belast. 

953. Verzoeken, gedaan krachtens de 
artikelen 374/, eerste lid, of 425 van het 
Burgerlijk Wetboek, moeten worden inge
diend bij de rechtbank, die van het verzoek 
tot. ontheffing of ontzetting heeft kennis 
genomen. 

954. Alvorens te beslissen over verzoe
ken, gedaan krachtens de artikelen 374/, 
eerste en tweede lid, of 425 van het Burger
lijk Wetboek, beveelt de rechtbank mede 
de oproeping van den ouder, wiens herstel 
verzocht is, en van den voogdijraad. 

Artikel 9.38 is van overeenkomstige toe
passing. 

955. Tegen de ingevolge artikelen 374k 
of 425 van het Burgerlijk Wetboek gegeven 
beschikkingen in zake het herstel van ont
heven of ontzette ouders staat hooger be
roep open: 

a. voor hem, wiens verzoek tot herstel 
is afgewezen; 

b. voor hem, ondanks wiens tegenspraak 
zoodanig verzoek is toegewezen; 

c. voor den anderen ouder, indien deze 
het gezag over de kinderen uitoefent. 

Tegen de beschikkingen, bedoeld bij arti
kel 374!, tweede lid, van het Burgerlijk Wet
boek, is geenerlei voorziening toegelaten. 
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§ 4. Aanvaard ing ,•an de voogdij en 
toczlcmle voogdij. 

956. Voor zooverre de verklaring, strek
kende tot aanvaarding van de . voogdij of 
toeziende voogdij, bedoeld in de artikelen 
375a en 404 van het Burgerlijk Wetboek, 
door den betrokkene niet is afgelegd ter 
gelegenheid van zij n benoeming, wordt zij 
door hem in persoon of bij bijzonderen ge
volmachtigde afgelegd ter griffie van het 
kantongerecht; 

a. van de woonplaats des minderjarigen' 
of bij gebreke hiervan, 

b. van zijn laatste woonplaats, of bij ge
breke hiervan, 

c. van zijn werkelijk verblijf binnen het 
Rijk in Europa, of bij gebreke hiervan, 

d. van Amsterdam. 
De verklaring moet worden afge1egd bin

nen veertien dagen, of - indien de persoon, 
die de verklaring moet afleggen, zich buiten 
het Rijk in Europa bevindt - binnen t wee 
maanden, nadat: 

a. de door den ouder gedane benoeming 
den benoemden voogd is beteekend; 

b. de door den rechter gedane benoeming 
den benoemden voogd door den griffier is 
medegedeeld. 

Tot de beteekening, bedoeld in het tweede 
lid, onder a, kan iedere belanghebben de 
opdracht geven. 

Bet.eekening of mededeeling bij aatigetee
kenden brief aan de gehuwde vrouw moet 
zoowel aan haar als aan baar man.geschieden. 

§ 5. Ut' voorzlcnln;? In de voogdij en toe -
ziende voogdij door den lrnntonrechter. 
957. I n alle gevallen, waarin ingevolge 

de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 
de voogd of toeziende voogd door den kan
ronrechter benoemd wordt, is daartoe be
voegd de kantonrechter: 

a. van de woonplaats des minderjarigen, 
of bij gebreke hiervan, 

b. van zijn laatste woonplaats, of bij ge
breke hiervan, 

c. van zijn werkelijk verblijf binnen het 
Rijk in Europa, of bij gebreke hiervan, 

d. van Amsterdam; 
alles onverminderd de bevoegdheid der con
sulaire ambtenaren ingevolge de wet van 
25 Juli 1871 (Staatsblad n°. 91). 

958. Alvorens een voogd of toezienden 
voogd te benoemen over een wettig kind 
beveelt de kantonrechter de oproeping van 
diens bloed- en aanverwanten met inacht
neming van artikel 904. Bij verschijning van 
een deel der opgeroepenen wordt volstaan 
met het verhoor van hen, die verschenen zij n. 

Na afloop van het verhoor volgt aan
stonds de benoeming. 

959. Deze benoeming gaat dadelijk in 
kracht van gewijsde, indien de kantonrech
ter den persoon benoemt, welke door de 
meerderheid der gehoorde nabestaanden is 
11-angeduid, of indien geen hunner de toepas
sing verlangt van de bepaling van het vol
gende lid. 

Volgt de kantonrechter bij zijn keuze niet 
de aanwijzing van de meerderheid der ge
hoorde nabestaanden, dan zal hij - zoo een 
hunner zulks verlangt - het proces-verbaal 
van hun verhoor onverwijld aan de recht-
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bank toezenden: deze laatste wijst a lsdan 
na oproeping van dezelfde nabestaanden den 
voogd of toezienden voogd aan. 

960. Bij, ontstentenis van bloed- en aan
verwanten binnen het Rijk in Europa of bij 
niet-verschijning der opgeroepenen laat de 
kantonrechter zich bij zijn keuze van een 
voogd of toezienden voogd over een wettig 
kind voorlichten door den voogdijraad. 

961. Tegen de beschikking op het ver
zoek van een ouder om met de voogdij over 
zijn natuurlijk kind te worden belast staat 
hooger beroep open: 

a. bij afwijzing van het verzoek voor 
den verzoeker ; 

b. bij toewijzing ervan voor ieder, on
danks wiens tegenspraak hetzelve is inge
willigd. 

Alvorens een derde tot voogd over een 
natuurlijk kind te benoemen beveelt de 
rechter mede de oproeping van den voogdij
raad. 

962. Tegen de beschikkingen op een ver
zoek , gedaan overeenkomstig de artikelen 
388, 391, tweede lid, en 417, laatste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, staat hooger be
roep open op den voet van het eerste lid 
van het voorgaande artikel. 

963. Alvorens in de voogdij of toeziende 
voogdij te voorzien over een kind, dat in 
overspel of bloedschande geteeld is, beveelt 
de kantonrechter de oproeping van deszelfs 
moeder en van den voogdijraad. 

§ 6. De door een rechts1>ersoon uit
geoefende voogdij. 

964. De toestemming, ingevolge artikel 
400 van het Burgerlijk Wetboek vereischt 
voor de plaatsing in het buitenland van 
minderjarigen, die onder voogdij van een 
rechtspersoon staan, wordt verzocht van den 
kantonrechter, binnen wiens rechtsgebied 
de rechtspersoon gevestigd is. 

Alvorens deze beschikking te geven, doet 
de kantonrechter den verzoeker en den voog
d ijraad ten verhoore oproepen. De ouders 
worden opgeroepen, voor zooverre zij van 
h et gezag over de minderjarigen ontheven 
zijn . 

De beschikking is niet vatbaar voor eenige 
voorziening. 

§ 7. De verschoonlng en het ontslag van 
de voogdij en toeziende voogdij. 

965. Hij die zich op grond van artikel 
414 van het Burgerlijk Wetboek van een 
voogdij of toeziende voogdij wil verschoonen, 
verzoekt den rechter, die hem dezelve heeft 
opgedragen, hem daarvan te ontslaan. 

De voogd of toeziende voogd, die zich op 
grond van artikel 416 van het Burgerlijk 
W etboek van de voogdij of toeziende voogdij 
wil doen ontslaan, wendt zich met gelijk 
verzoek tot den kantonrechter zijner woon
plaats. 

Bedoelde beschikkingen kunnen zonder 
voorafgaand verhoor gegeven worden en zijn 
niet vatbaar voor eenige voorziening, be
houdens in het geval, voorzien in artikel 
416, onder 3°., van het Burgerlijk Wetboek. 

In laatstbedoeld geval teekent de grif
fier op het verzoekschrift den datum van 
indiening aan en zendt onverwijld afschrift 
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van het verzoekschrift en van de daarbij 
gevoegde bescheiden aan den voogd ijraad . 
Binnen veertien dagen na de indiening heeft 
het vereischte verhoor plaats, waartoe ook 
de voogdijraad wordt opgeroepen. De arti
kelen 936, laatste lid, en 938 zijn van over
eenkomstige toepassing. Bij afwijzing van 
het verzoek staat voor den verzoeker hooger 
beroep tegen de beschikking open. 

966. Het in artikel 417 van het Burger
lijk Wetboek bedoelde verzoek tot ontslag 
van een voogd of toezienden voogd op grond 
van diens onbevoegdheid tot de voogdij of 
toeziende voogdij wordt gericht tot den kan
tonrechter van diens woonplaats. 

Tegen de beschikking staat hooger be
roep open: 

a. bij afwijzing van het verzoek, voor 
den verzoeker; 

b. bij toewijzing er van, voor den ont
slagen voogd of toezienden voogd. 

§ 8. Het voogdijbeheer. 
967. Alvorens: 
a. te beschikken op het verzoek van den 

voogd om hem een machtiging te verleenen 
of aanwij?.ing te geven, als vereischt ingevolge 
de artikelen 433, 434, 438, 439 of 441b van 
het Burgerlijk Wetboek. of 

b. ingevolge artikel 446 van het Bur
gerlijk Wetboek de schade vast te stellen, 
die een minderjarige door slecht beheer van 
den voogd geleden heeft, of 

c. overeenkomstig artikel 447 van het 
Burgerlijk Wetboek te bevelen, dat de voogd 
zekerheid stelle voor zijn beheer, 
is de kantonrechter bevoegd en - indien 
de voogd zulks verlangt - verplicht een of 
meer deskundigen te hooren. 

In de gevallen, onder a bedoeld, a lsook 
in die, bedoeld in artikel 437 van het Bur
gerlijk Wetboek, is het verhoor van den toe
zienden voogd niet vereischt. 

968. Tegen de beschikkingen, bedoeld bij 
de artikelen 433 en 434, 436-439, 441a, 
laatste zin, 441b, 446, 447 en 457, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, kan de 
voogd in hooger beroep komen. 

HOOFDSTUK III. 
Wijziging en aanvulling van andere wetten. 
Art. XXII. Artikel 21 der Faillissements

wet ondergaat de volgende wijzigingen: 
Onder 4°. wordt in plaats van "artikel 

366" gelezen "artikel 361 ", en jnvlaats van 
,,artikel 367" ,,artikel 362". 

De bepaling onder 5°. vervalt. 
In artikel 232, onder 2°., wordt inplaats 

van "onderhoud en opvoeding" gelezen "ver
zorging en opvoeding". 

Art. XXIII. Artikel 39decies van het 
Wetboek van Strafrecht ondergaat de vol
gende wijzigingen: 

In het eerste lid wordt inplaats van "een 
bep.aalden tijd" gelezen "een termijn van 
ten hoogste één jaar" en inplaats van "ar
tikel 373" ,,artikel 365". 

In het tweede lid wordt inplaats van 
,,artikel 373a van het Burgerlijk Wetboek" 
gelezen "artikel 935 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering" en inplaats 
van "artikel 373e van genoemd Wetboek" 
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,.artikel 366 van het Burgerlijk Wetboek"· 
de laatste zinsnede vervalt. ' 

Van het derde lid wordt de aanhef ge
lezen: 

De bepalingen betreffende de ondertoe
zichtstelling, voorkomende in de artikelen 
367, 369-373 en 418 van het Burgerlijk 
Wetboek en in de artikelen 942-946 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde
ring, zijn te dezen van toepassing, met dien 
verstande, dat enz. 

Het vierde lid vervalt. 
Art. XXIII A. In het tweede lid van 

artikel 46 der wet van 14 April 1886 ,staats
blad n°. 62), tot vaststelling der beginselen 
van het gevangeniswezen, wordt inplaats 
van "de artikelen 376, 377, 378 en 383" 
gelezen ,.tie artikelen 463, 464 en 465". 

Art. XXIV. De wet van 12 Februari 1901 
(5_!a~t~blad n°. 64; ondergaat de volgende 
WJJZ1gmgen: 

In, artikel 13 wordt inplaats van "artikel 
421a' gelezen "artikel 461d". 

In artikel 14 wordt aan het eerste lid een 
zin toegevoegd, luidende: 

Eveneens kunnen voorwaarden worden 
gesteld betreffende maatregelen mét betrek
king tot de opneming in gestichten en tot 
de opvoedkundige inrichting der gestichten. 

In artikel 15 wordt in het eerste lid inplaats 
van "artikel 421" gelezen "artikel 396"; de 
woorden "natuurlijke kinderen," worden 
yervangen door "onwettige kinderen," en 
mplaats van "artikel 439a" wordt gelezen 
,,het tweede lid van artikel 461c". 

In het tweede lid van genoemd artikel 
wordt inplaats van "artikel ,i39a" gelezen 
"het tweede lid van artikel 461c" en inplaats 
van "artikel 413" ,,artikel 391". 

In het derde lid van genoemd artikel wordt 
inplaats van "artikel 374g of artikel 44oc" 
gelezen "artikel 468". 

In artikel 20 vervallen de woorden be
doeld bij artikel 385b van het Burge~lijk 
Wetboek". 

De artikelen 19a tot en met 19e worden 
gelezen: 

19a. De kosten, die de terbeschikking
stelling medebrengt, komen overeenkomstig 
artikel 467 van het Burgerlijk Wetboek, als 
kosten van verzorging en opvoeding van 
den minderjarige, ten laste van diens ouders; 
dezen zijn verplicht de kosten aan den voog
dijraad te voldoen. 

19b. Een ouder, die reeds ingevolge arti
kel 468 of 469 van het Burgerlijk Wetboek 
tot uitkeering aan den voogdijraad verplicht 
is, heeft door betaling dezer uitkeering aan 
~ijn in artikel 19a omschreven verplichting 
voldaan. De voogdijraad blijft nochtans be
voegd wijziging der uitkeering te verzoeken. 

Zoolang de terbeschikkingstelling niet on
voorwaardelijk geëindigd is, worden de door 
den ouder uitgekeerde bedragen in de eerste 
plaats besteed tot bestrijding van de kosten, 
aan de terbeschikkingstelling verbonden. 

19c. Indien buiten het in artikel 19b be
doelde geval een ouder zi.fn in artikel 19a 
omschreven verplichting niet behoorlijk na
komt, verzoekt de voogdijraad de rechtbank 
het bedrag vast te stellen, dat deze ouder 
hem - zoolang de terbeschikkingstelling 
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~/et onvoorwaardelijk geëindigd is - weke
l~ks, maandelijks, of drie-maandelijks moet 
u1tkeeren. 

Bij de vaststelling van dit bedrag vinden 
de artikelen 470 en 471 van het Burgerlijk 
Wetboek overeenkomstige toepassing. 

Het verzoek van den voogdijraad wordt 
gedaan en behandeld overeenkomstig de ar
tikelen 828a-828i van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering; artikel 479g 
~an dat Wetboek en de artikelen 461e, vijfde 
hd, en 1_947, tweede lid, onder zo., van het 
~urgerlJJk Wetboek zijn mede van toepas
sing . 
. 19d. Onverminderd de bepaling van ar

tikel 9, komen - indien beide ouders onver
mogend of wel overleden zijn - de aan de 
terbeschikkingstelling verbonden kosten ten 
laste van den_ minderjarige. De wettelijke 
vertei;enwoord1ger van den minderjarige is 
verphcht bedoelde kosten aan den voogdij
raad te vcldoen. 

,19e . . V_an iedere uitspraak, waarbij een 
mmdeqange onvoorwaardelijk ter beschik
king de~ Reg'eeri~g gesteld wordt, of waarbij 
de tenu1tvoerleggmg van een voorwaardelijke 
ter beschikkingstelling wordt gelast doet de 
griffier uiterlijk op den tweeden dag nadien, 
onder opgave van namen en woonplaatsen 
van ouders en voogd, mededeeling aan den 
voogdijraad. 

Art. XXV. De wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268) op het Nederlan
derschap en ingezetenschap ondergaat de 
volgende wijzigingen. 

De bepalingen van artikel 1, onder c en 
d, worden gelezen: 

c. .~et niet-erkend onwettig kind, waar
van ttJdens de geboorte de moeder den staat 
van Nederlander bezit· 

-~· het niet-erkend ~nwettig kind, in het 
RJJ~ geboren, tenzij b lijkt, dat het als vreem
deling tot een ander land behoort. 

Artikel 2, onder b, wordt gelezen: 
b. het !n het Rijk te vondeling gelegd of 

verlaten kmd, zoolang van zijne ;afstamming 
niet blijkt . 

Artikel 6, tweede lid, wordt gelezen: 
Hetzelfde geldt ten aanzien van het wet

tig of gewettigd kind, indien de moeder, 
weduwe geworden, genaturaliseerd is als
mede voor het niet-erkend onwettig 'kind 
dat yóór de naturalisatie der moeder gebo: 
ren 1s. 

Artikel 10, tweede lid, wordt gelezen: 
Hetzelfde geldt ten aanzien van het wet

tig of gewettigd kind, indien de moeder 
we~uwe geworden, in een ander land genatu: 
raltseerd was, alsmede voor het niet-erkend 
onwettig kind, waarvan de moeder in een 
ander land werd genaturaliseerd. 

Art. XXVI. De wet van 27 Maart 1936 
(5_!a~t~IJlad n°. 201) ondergaat de volgende 
w11z1gmgen: 

Artikel I wordt gelezen: 
Tot het bewaren van effecten aan toonder 

to~beh~or~nde aan onder voogdij staand~ 
mmderJangen of aan onder curateele gestel
den, wordt een consignatiekas gehouden door 
de Nederlandsche Bank. 

In deze çonsignatiekas worden insgelijks 
bewaard de effecten aan t oonder, welke een 
voogd of curator, tot zekerheid voor zijn 
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beheer, krachtens bevel van den kanton
rechter in pand moet geven. 

Bij de inbewaargeving wordt overgelegd 
de rechterlijke beschikking - of een authen
tiek afschrift daarvan - houdende het bevel 
tot deponeering in de consignatiekas. 

Artikel 2 wordt gelezen: 
De in artikel 1, lid 2, bedoelde effecten 

moeten in bewaring gegeven worden met 
de daarbij behoorende talons, coupons en 
dividendbewijzen ; de in artikel 1, lid 1, be
doelde effecten behooren bij de inbewaar
-ge•1ing van diezelfde stukken voorzien te 
zijn, voor zooverre deze aanwezig zijn. 

De N ederlandsche Bank geeft aan den' 
bewaargever of diens vertegenwoordiger een 
schriftelijk bewijs van de ontvangst der ef
fecten af, waarin zij verklaart deze in be
waring te hebben genomen krachtens de in 
het derde lid van artikel I bedoelde be
schikking, en waarin de effecten nauwkeurig 
worden omschreven. 

Artikel 4, derde lid, wordt gelezen: 
Voor zooverre deze gelden toebehooren 

aan een minderjarige of onder curateele ge
stelde, kan diens voogd of curator de Neder
landsche Bank schriftelijk opdracht geven 
om daarmede te doen aankoopen inschrij
vingen of effecten, waarin v olgens het Bur
gerlijk Wetboek de gelden van mi-!)-derjarigen 
en onder curateele gestelden zonder mach
tiging van den kantonrechter mogen worden 
belegd. De voogd of curator kan insgelijks 
opdracht geven tot het aankoopen van an
dere aan toonder luidende fondsen; aan zoo
danige opdracht wordt echter slechts gevolg 
gegeven, indien zij vergezeld gaat van de 
rechtelijke beschikking - of een authentiek 
afschrift daarvan - houdende de machti
ging des rechters tot dezen aankoop. 

Artikel 5, tweede en derde lid, wordt ge
lezen: 

De machtiging wordt verzocht van den 
kantonrechter, die de consignatie heeft be
volen. 

Voor zooverre zoodanig verzoek door den 
voogd of curator gedurende zijn beheer wordt 
gedaan, wordt het behandeld overeenk om
stig de regelen, geldende voor rechtspleging 
in zaken betreffende ouderlijke macht en 
voogdij. De machtiging wordt verleend, in
dien de reden voor bewaargeving vervallen 
is, en voorts indien zulks den kantonrechter 
in het belang van den minderjarige of onder 
curateele gestelde noodzakelijk, nuttig of 
wenschelijk blijkt te zijn of indien het be
lang van den voogd of curator zulks vol
strekt eischt. Bij de machtiging kan de af
gifte of uitbetaling afhankelijk gesteld wor
den van bewaarg~ving bij de consignatie
kas van andere bepaalde effecten. Bij afwij
zing van het verzoek kan de voogd of cura
tor binnen veertien dagen n,a de dagteeke
ning der beschikking in hooger beroep komen. 

Het verzoek van den meerderjarig ge
wordene of van hem, wiens curateele is op
geheven, alsook het verzoek van den voogd 
of curator, wiens beheer als zoodanig- is ge
eindigd en die aan zijn verplichtingen heeft 
voldaan, is dadelijk voor toewijzing vatbaar. 

In artikel 6 worden de woorden: ,,krach
tens deze wet in bewaring gegeven door een · 
bewaargever bedoeld in de artikelen 392 of 
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397 van het Burgerlijk Wetboek" vervangen 
door: .,in pand gegeven door een voogd of 
curator". 

Artikel 8, tweede lid, aanhef, wordt ge
lezen: 

De voogd of curator, die effecten heeft 
in pand gegeven enz. 

Art. XXVI A. Artikel 10 der Postspaar
bankwet ondergaat de volgende wijzigingen : 

a. De aanhef van lid 3 wordt gelezen : 
Minderjarigen kunnen, zonder de tusschen

komst van hen, die het gezag over hen uit
oefenen enz. 

b. In lid J wordt inplaats van "artikel 
366" gelezen "artikel 361 " . 

c. H et slot van den eersten zin van lid 
4 wordt gelezen: 

tenzij de vader, die de ouderlijke 
macht uitoefent, of de moeder, die deze 
macht alleen uitoefent, dan wel de voogd 
zich ertegen verzet. 

d. De aanhef van den tweeden zin van 
lid 4 wordt gelezen: 

Dezen kunnen ook ... 
e. De derde en vierde zin van lid 4 wor

den gelezen: 
De kantonrechter verleent deze ma.:hti

ging - waaraan hij zoodanige voorwaarden 
kan verbinden, als hij dienstig oorc!eelt -
slechts, indien zulks hem in het belang van 
den minderjarige noodzakelijk, nuttig of 
wenschelijk voorkomt. De artikelen 902- 908 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering zijn te dezen van-toepassing; het 
in artikel 902, lid 1, voorgeschreven verhoor 
van ouders, voogden en toeziende voogden 
is echter niet vereischt. 

f. Toegevoegd wordt een elfde lid, lui
dende: 

1 1. Voor de belegging van gelden van 
minderjarigen worden boekjes uitgegeven, 
waarop gedurende de minderjarigheid terug
betaling van de ingelegde bedragen en des
verlangd van de daarvan gekweekte rente 
alleen met machtiging van den kantonrech
ter van de woonplaats van den minder
jarige geschiedt . Leden 3 en 4 van dit artikel 
zijn niet van toepassing. 

Art. XXVII. In artikel 40, onder Je, 
van de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96) tot regeling van het Staatstoezicht 
op krankzinnigen, wordt inplaats van "de 
artikelen 376, 377, 378 en 383" gelezen "de 
artikelen 463, 464 en 465". 

Art. XXVIII. In het vierde lid van ar
tikel J der Woningwet wordt inplaats van 
,,de artikelen 376-378 en artikel 383" 'ge
lezen "de artikelen 463, 464 en 465". 

Art. XXIX. In het tweede lid van arti
kel 39 der Armenwet wordt inplaats van 
,,artikel 421" gelezen "a rtikel 396". 

Art. XXIX A. In artikel 2, lid 2, onder d, 
der Zeeongevallenwet 1919 wordt in plaats 
van "onder 1 en 2 van artikel 377" gelezen 
.,onder a en e van artikel 464". 

HOOFDSTUK IV. · 

Overgangs- en slotbepalingen. 

Art. XXX. De bepaling van artikel 93 
(nieuw), tweede lid, van het Burgerlijk Wet
boek is niet van toepassing op huwelijken, 
waarvan de voltrekking plaats heeft binnen 
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dertig dagen na de inwerkingtreding dezer 
wet. 

Art. XXXI. Een ingevolge artikel 269 
(oud) van het Burgerlijk Wetboek of artikel 
820 (oud) van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering gegeven bevel, dat bij de 
inwerkingtreding dezer wet van kracht is, 
blijft - al ware de voogdij van den na echt
scheiding benoemden voogd ook reeds be
gonnen - van kracht tot het tijdstip, waar
op deze voogdij begonnen zou zijn, indien 
tijdens de benoeming van dien voogd deze 
wet reeds gegolden had. 

De bepaling van het vorige lid is van 
overeenkomstige toepassing met betrekking 
tot de bevelen, die hangende een geding tot 
scheiding van tafel en bed ingevolge artikel 
30J van het Burgerlijk Wetboek of artikel 
826 van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering gegeven mochten zijn. 

Art. XXXII. Indien vóór de inwerking
treding dezer wet de tijd, waarvoor de op
neming van een minderjarige in een inrich
ting, als bedoeld in artikel 373n (oud) van 
het Burgerlijk Wetboek, bevolen was, reeds 
één of meermalen was verlengd, zal die tijd 
na de inwerkingtreding dezer wet niet meer 
-0pnieuw verlengd kunnen worden. 

Art. XXXIII. De bepalingen der arti
kelen 372c, 374g, 418, derde en vierde lid, 
422 en 461c, vierde lid, (nieuw) van het Bur
gerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op 
de kosten, verbonden aan maatregelen, die 
vóór de inwerkingtreding dezer wet bevolen 
zijn. Op deze kosten blijven van toepassing 
de bepalingen der artikelen 373m, 373n, 
laatste lid, 374d, zevende lid, 374/, eerste 
lid, 439, laatste lid, en 439a, eerste lid, (oud) 
van het Burgerlijk Wetboek. 

Art. XXXIV. Indien zich bij de inwer
kingtreding dezer wet onder de hoede van 
den voogdijraad minderjarigen bevinden, die 
hem vóór hare inwerkingtreding op grond 
-van feiten, die tot ontzetting van ouderlijke 
macht of voogdij konden leiden, ingevolge 
<Ie artikelen 374/ of 439a (oud) van het Bur
gerlijk Wetboek door den officier van justitie 
zijn toevertrouwd, moet deze laatste, indien 
hij de vordering, bedoeld bij artikel 374/, 
tweede lid, of 439a, tweede lid, (oud) van 
het Burgerlijk Wetboek nog niet heeft inge
steld, op straffe van verval overeenkomstig 
.artikel 374/ of artikel 421a (nieuw) van deze 
door hem bevolen toevertrouwingen, binnen 
zes maanden hare bekrachtiging vorderen. 

Indien zich bij de i\"lwerkingtreding dezer 
wet onder de hoede van den voogdijraad 
minderjarigen bevinden, die hem vóór hare 
inwerkingtreding ingevolge artikel 439a (oud) 
van het Burgerlijk Wetboek door den officier 
van justitie zijn toevertrouwd, op grond, dat 
zij noch ouderlijke macht, noch onder voogdij 
stonden, dan wel verlaten of zonder toezicht 
waren, moet de voogdijraad, indien de offi
cier van justitie de vordering, bedoeld bij 
artikel 439a (oud), tweede lid, van het Bur
gerlijk Wetboek nog niet heeft ingesteld, 
zich binnen zes maanden overeenkomstig 
.artikel 461c (nieuw) tot den rechter wenden 
ten einde eene voorziening in de gezagsuit
-0efening over deze minderjarigen te ver
krijgen. 

Art. XXXV. De bediening van den vóór 
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de inwerkingtreding dezer wet benoemden 
voogd of toezienden voogd, dan wel curator 
of toezienden curator, wiens bediening bij 
de inwerkingtreding dezer wet nog niet be
gonnen is, begint overeenkomstig de bepa
lingen der artikelen 375a of 404 (nieuw) van 
het Burgerlijk Wetboek. 

Art. XXXVI. De voogdij, waarmede eene 
vereeniging, stichting of instelling, als be
doeld in artikel 421 (oud) van het Burger
lijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding de
zer wet niet op eigen verzoek of bereidver
klaring belast is, zal, tenware zij reeds vóór 
deze inwerkingtreding begonnen was, eerst 
aanvangen, nadat dezelve zich overeenkom
stig artikel 956 (nieuw) van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering tot haar 
aanvaarding bereid verklaard heeft. 

Art. XXXVII. Het beheer van voogden 
en curatoren, wier b~diening vóór de inwer
kingtreding dezer wet begonnen is, wordt 
ni;, dit tijdstip onmiddellijk beheerscht door 
de bepalingen der artikelen 427-460 (nieuw) 
van het Burgerlijk Wetboek; met dien ver
stande nochtans, dat 

a. voor de toepassing dezer bepalingen 
de bediening dier voogden en curatoren ge
acht wordt te zijn begonnen bij de inwerking
treding dezer wet, en 

b. de termijn van acht weken, bedoeld 
in artikel 428 (nieuw) van het Burgerlijk 
Wetboek, verlengd is tot zes maanden. 

Art. XXXVIII. Hij die bij de inwerking
treding dezer wet krachtens vonnis of krach
tens rechterlijke beschikking, gegeven inge
volge een der artikelen 375- 384 (oud) van 
het Burgerlijk Wetboek, tot het doen eener 
uitkeering tot onderhoud verplicht is in eenig 
geval, waarin de artikelen 462-466 (nieuw) 
van het Burgerlijk Wetboek zoodanige ver
plichting niet erkennen, kan den rechter, die 
hem tot het doen der uitkeering veroordeel
de, verzoeken het vonnis of de beschikking 
in te trekken. 

Op dit verzoek en deszelfs behandeling 
zijn de bepalingen der artikelen 828a, derde 
lid, 828b, 828c, 828d, eerste lid, 828e, 828/ 
828g, 828h en 828i van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van overeen
komstige toepassing. 

Art. XXXIX. Op de vererving van na
latenschappen, die vóór de inwerkingtreding 
dezer wet zijn opengevallen, blijven de arti
kelen 909, 917, 920, 955, 963 en 964 (oud) 
van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

Art. XL. Alle vóór de inwerkingtreding 
dezer wet ingediende verzoeken en vorde
ringen worden behandeld overeenkomstig de 
regelen, die op het oogenblik harer indiening 
met betrekking tot de relatieve bevoegdheid 
des rechters en de wijze van rechtspleging 
golden. 

Voor zooverre op deze verzoeken wordt 
beslist na de inwerkingtreding dezer wet, is 
evenwel op de gegeven beschikkingen, het 
tweede lid van artikel 909 (nieuw) van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van toepassing. 

Tegen beschikkingen, gegeven na de in
werkingtreding dezer wet is voorziening 
slechts toegelaten overeenkomstig de bepa
lingen dezer wet. 

Tegen beschikkingen, gegeven vóór de in-
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werkingtreding dezer wet, is voorziening 
slechts toegelaten overeenkomstig de toen 
geldende wet. 

Art. XLI. Wij bepalen, op welk tijdstip, 
of op welke tijdstippen onderscheidenlijk 
de bepalingen van deze wet in werking tre
den. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den rnden 

Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 8 Aug. 1947.) 

S. H 291 

4 Augustus 1947. WET tot bevordering 
van doelmatige verdeling van woonge
legenheid (Woonruimtewet 1947). 

Bijl. Hand. II 46/47, 424; 
Hand. II 46/47, bladz. 1912-1922, 1924-

1950, 1959-1960; 
Bijl. Hand. I 46/47, 424; 
Hand. I 46/47, bladz. 964--975. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het in verband met de heersende wo-
. rtingnood noodzakelijk is voorschriften vast 
te stellen ter bevordering van een doel
matige verdeling van de woongelegenheid 
over de bevolking; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 

HOOFDSTUK I. 

In gebruik nemen en geven van woongelegen
heid. 

Art. 1. 1. Het is verboden een woonge
legenheid in gebruîk of mede-gebruik te 
nemen of te geven, tenzij door burgemees
ter en wethouders voor het in gebruik nemen 
schriftelijk vergunning is verleend aan den
gene, die de woongelegenheid wenst te be
trekken. 

In geval van vordering krachtens Hoofd
stuk II geldt de toewijzing dan wel de in
kwartiering als vergunning tot in gebruik 
of medegebruik nemen. 

2. Onder woongelegenheid wordt in dit 
hoofdstuk verstaan elk besloten lokaal. dat 

· al of niet te zamen met andere besloten 
lokalen of met een besloten wodnerf bestemd 
is dan wel feitelijk kan worden gebruikt tot 
bewoning. 

3. Onder woongelegenheid worden in dit 
hoofdstuk mede verstaan woonwagens en 
woonschepen. 

4. Of een woongelegenheid in gebruik 
of medegebruik is genomen of gegeven in · 
de zin van het eerste lid, wordt naar de 
omstandigheden in verband met het belang 
van doelmatige verdeling van woongelegen
heid beoordeeld. 

5. Het in het eerste lid gestelde verbod 
geldt niet ten aanzien van het in gebruik 
nemen van een woonwagen of woonschip 
door hem, die daartoe volgens de Wet op 
Woonwagen~ en Woonschepen, Staatsblad 
1928, N°. 492, sedert gewijzigd, gerechtigd 
is, noch ten aanzien van het in gebruik geven 
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door deze aan de personen, die volgens ge
noemde wet in de woonwagen of het woon
schip mogen wonen of nachtverblijf hebben. 

6. Het in het eerste lid gestelde verbod 
geldt mede niet ten aanzien van gebruik 
van lokalen door hem, die in het bezit is 
van een geldige, door of vanwege Onze Mi
nister van Economische Zaken afgegeven 
verklaring, dat deze lokalen door hem als 
bedrijfsruimte benodigd zijn, noch ten aan
zien van gebruik van lokalen, welke met 
de eerder genoemde binnenshuis in verbin
ding staan, voorzover zij hem tot woon
gelegenheid dienen. 

2. De vi:rgunning tot ingebruikneming 
van een woongelegenheid vervalt, indien 
daarvan binnen dertig -dagen na haar d ag
tekening geen gebruik is gemaakt, tenzij zij 
binnen dat tijdvak is verlengd, en alsdan 
na verloop van de termijn van verlenging. 
Zij kan slechts worden ingetrokken met 
toestemming van de houder of op grond 
van onjuistheid of onvolledigheid van door 
deze ter bekoming van de vergunning ver
strekte gegevens. Voor wederingebruikne
ming na beëindiging der vordering als be
doeld in artikel 20 is geen vergunning nodig. 

3. Voor de toepassing van a rtikel I kan 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken na
dere voorschriften geven. Deze voorschrif
ten worden in de Nederlandse Staatscourant 
bekendgemaakt. 

4. r. De gemeenteraad stelt binnen drie 
maanden na de dag van de inwerkingtreding 
van deze wet regelen vast omtrent de toe
passing van artikel I, met die verstande, 
dat daarin geen andere gronden voor wei
gering van de vergunning mogen worden 
gesteld dan die voor een doelmatige ver
deling van woongelegenheid in de gemeente 
tievorderlijk zijn. Deze regelen vinden geen 
toepassing, indien en voor zover deze met 
de in artikel 3 bedoelde voorschriften on
verenigöaar is. 

2 . Ten aanzien van hotels, pensions en 
andere inrichtingen voor logies met of zon
der verzorging alsmede inrichtingen voor 
verpleging van zieken kan de raad bepalen, 
dat het verbod van artikel 1, eerste•lid, niet 
van toepassing zal zijn. 

3. Binnen veertien dagen na de vast
stelling of wijziging van de regelen, bedoeld 
in het eerste en tweede lid, zenden burge
meester en wethouders aan Onze Minister 
van Binnenlandse Zaken afschrift daarvan. 

5. De kosten, voortvloeiend uit de uit
voering van artikel 1, worden geacht te 
behoren tot de uitgaven, bedoeld in artikel 
240 der gemeentewet. Artikel 247 dier wet 
is van toepassing. 

6. r. Hij, die bevoegd is tot het in ge
bruik geven van een woongelegenheid, zo
mede de bewoner, is verplicht desgevraagd 
aan de burgemeester de gewenste gegevens 
te verschaffen omtrent die woongelegenheid, 
omtrent het gebruik, dat daarvan wordt 
gemaakt, alsmede omtrent aantal, leeftijd, 
geslacht en beroep der daarin gehuisveste 
personen. 

2. De door de burgemeester aan te wij
zen personen in dienst der gemeente zijn, 
ter verkrijging van de in het eerste lid be
doelde gegevens, gerechtigd tot het binnen-
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treden van woningen tegen de wil van de 
bewoner, mits tussen zonsop- en ondergang 
en voorzien van een schriftelijke algemene 
of bijzondere last van de burgemeester. 

3. Van het binnentreden maken zij pro
ces-verbaal op, dat zij binnen tweemaal 
vierentwintig uur aan de bewoner in afschrift 
mededelen. Daarin wordt mede van het 
tijdstip van binnentreden en van het daar
mede beoogde doel melding gemaakt. 

HOOFDSTUK II. 

V ordering van Woonruimte. 

7. I. Behoudens het bepaalde in artikel 
30 onder D zijn burgemeester en wethouders 
met uitsluiting van iedere andere autoriteit 
bevoegd, met inachtneming van ter zake 
door Onze Minister van Binnenlandse Za
ken, voor zover deze zulks nodig oordeelt, 
t e geven voorschriften of richtlijnen, let
t ende op de rechtspositie van partijen en 
alle overige in aanmerking te nemen be
langen, ter bevordering van een doelmatige 
verdeling van woongelegenheid in de ge
meente 

a. het gebruik te vorderen van: 
(r) al of niet bewoonde woningen -

in de gemeente aanwezige, al of niet be
woonde woonwagens ,en woonschepen inbe
grepen - of gedeelten daarvan, om te die
nen als woonruimte, al dan niet met de zich 
daarin bevindende of daarbij behorende 
voor het gebruik der gevorderde woonruimte 
noodzakelijke stoffering en met de daarbij 
behorende woonerven en zich daarop be
vindende bijgebouwen (woonruimtevorde
ring); 

(2) gebouwen of gedeelten van gebou
wen, die niet als woning worden gebezigd, 
om als woonruimte te dienen (gebouwen
vordering); 

Op de voor elk geval zo nodig door bur
gemeester en wethouders te regelen voet 
kan medegebruik worden gevorderd van bij 
het gevorderde aanwezige keuken, badkamer, 
k elder, gangen, portalen, trappen, toiletten 
en dergelijke, van de gas-, water- en elec
trische installatie, alsmede van erven of 
andere ruimten, waardoor de toegang tot 
het gevorderde loopt, en van cencrale voor
zieningen; 

b. inkwartiering in woningen te vorde
ren (inkwartieringsvordering). 

Een op de voet van het voorgaande hoofd
stuk verleende vergunning tot in gebruik of 
medegebruik nemen van een woongelegen
heid en een op de voet van de Wet op Woon
wagens en Woonschepen (Staatsblad 1918, 
No. 492Y verleende vergunning tot gebruik 
van een woonwagen of woonschip als wo
ning staan niet in de weg aan vordering 
krachtens dit lid. 

Genoemde wet blijft buiten toepassing op 
woonwagens en woonschepen, zolang deze 
krachtens dit lid zijn gevorderd. 

De burgemeester is bevoegd de maat
regelen te nemen, welke hij nodig acht om 
te voorkomen, of beletten, dat een door bur
gemeester en wethouders gevorderde woon
wagen of woonschip naar buiten de gemeente 
wordt verplaatst. 
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2. De gemeenteraad is bevoegd, onder 
Onze goedkeuring, nadere regelen vast te 
stellen omtrent de toepassing van het eerste 
lid. De artikelen 270 en 271 der Gemeen
tewet zijn van overeenkomstige toepassing. 
Deze regelen vinden geen toepassing, indien 
en voorzover deze met de voorschriften of 
richtlijnen van Onze Minister van Binnen
landse Zaken onverenigbaar is. 

3. Onder inkwartiering wordt in deze 
wet verstaan inkwartiering in de zin van 
artikel 9 onder re van de wet van 14 Sep
tember 1866, Staatsblad N°. 138, zoals die 
wet nader is gewijzigd, doch betrekking 
hebbende op personen, die niet tot het 
krijgsvolk behoren, althans niet als zodanig 
worden ingekwartierd. · 

4. Behoudens woonruimtevordering ten 
aanzien van een gedeelte van de lokalen, 
als bedoeld aan het slot van artikel r zesde 
lid, en vordering van medegebruik v~n be
drijfsruimte en lokalen als aldaar bedoeld 
tot toegang tot het gevorderde, v indt geen 
woonruimtevordering of gebouwenvordering 
plaats ten aanzien van lokalen, als bedoeld 
in genoemde bepaling. 

8. r. Van de in het eerste lid van artikel 
7 omschreven bevoegdheid maken burge
meester en wethouders geen gebruik dan 
na de door de raad jaarlijks ter zake te be
noemen commissie van advies, samengesteld 
overeenkomstig door Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken te geven richtlijnen, te 
hebben geraadpleegd. Onze voornoemde Mi
nister kan voor een door hem te bepalen, 
zo nodig te verlengen tijdvak dit voorschrift 
voor een bepaalde gemeente buiten werking 
stellen, indien in die gemeente geen com
m issie als omschreven kan worden samen
gesteld. Hij kan bepalen of goedkeuren, dat 
voor meerdere gemeenten tezamen slechts 
één commissie van advies zal worden be
noemd. De benoeming geschiedt alsdan door 
de betrokken gemeenteraden in onderling 
overleg en bij gebreke van overeenstemming 
tussen die raden door Gedeputeerde Staten 
der provincie. 

De commissie kan ook ambtshalve bur
gemeester en wethouders adviseren tot vor
dering over te gaan. 

Hij, tot wie de vordering zal worden ge
richt, wordt door de commissie in de ge
legenheid gesteld, zijn bezwaren in persoon 
of bij gemachtigde mondeling in de verga
dering der commissie kenbaar te maken 
vóórdat het advies wordt vastgesteld. 

Behalve wanneer de vordering is geschied 
in overeenstemming met het eenstemmig 
advies der commissie, vastgesteld in een 
vergadering" waarin ten hoogste één lid niet 
tegenwoordig was, kan degene. tot wie de 
vordering is gericht, daartegen verzet doen 
bij Gedeputeerde Staten der provincie bin
nen tien dagen nadat de in artikel 10 be
doelde lastgeving is afgegeven of overeen
komstig het tweede lid van dat artikel is 
aangeplakt. De uitvoering der vordering 
blijft achterwege, totdat genoemd College 
heeft beslist. Daarna wordt zo nodig door 
burgemeester en wethouders een nieuwe ter
mijn bepaald, binnen welke aan de vorde
ring moet zijn voldaan. 

2. In geval van een aanvraag tot in-
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kwartiering en onderhoud, als bedoeld in 
artikel 4 der wet van 14 September 1866, 
Staatsblad n°. 138, zoals die wet nader is 
gewijzigd, maken burgemeester en wethou
ders van de hun in het eerste lid van artikel 
7 verleende bevoegdheid slechts in zoverre 
gebruik, als met die aanvraag verenigbaar is. 

9. r. De in artikel 7, eerste lid, onder a, 
bedoelde vordering wordt, indien zij voor 
bepaalde tijd geschiedt, gericht tot hem, 
die anders dan krachtens zakelijk recht naar 
burgerlijk recht gerechtigd is tot het gebruik 
of de bewoning van de woonruimte, het ge
bouw of de woning, waarvan het gebruik 
of medegebruik of waarin de inkwartiering 
gevorderd wordt, of zich als zodanig ge
draagt. Hetzelfde geldt bij vordering voor 
onbepaalde tijd, wanneer de uitoefening van 
een aan de zakelijk gerechtigde ontleend 
recht tot gebruik slechts voor een gedeelte 
van datgene, waarover laatstbedoeld recht 
zich uitstrekt, door de vordering wordt belet. 

2. Bij ontstentenis van een persoon, als 
m het eerste lid bedoeld, is het bepaalde in 
de eerste volzin in het vierde lid zowel bij 
vordering voor bepaalde als bij vordering 
voor onbepaalde tijd van toepassing. 

3. Degene, aan wie de in het eerste lid 
bedoelde persoon zijn recht ontleent, is ge
houden, gedurende de tijd van het gevor
derde gebruik of de gevorderde inkwartiering 
de rechtsverhouding tussen hem en de in 
het eerste lid bedoelde persoon met d~ be
staande wederzijdse rechten en verplichtingen 
t e doen blijven voortduren. 

4. Geschiedt de vordering voor onbe
paalde tijd, dan wordt zij gericht tegen hem, 
die krachtens zakelijk recht bevoegd is tot 
het in gebruik geven van het gevorderde. 
Alsdan wordt de rechtsverhouding tussen 
deze en degene, die aan hem recht tot ge
b ruik ontleent, voorzover betreft het ge
vorderde, geacht te zijn aangegaan voor een 
t ijdvak, eindigende met de dag, waarop 
u iterlijk aan de vordering moet zijn vol
daan, en de desbetreffende overeenkomst 
verder in overeenstemming hiermede te zijn 
gewijzigd. 

10. r. Een vordering krachtens deze wet 
geschiedt, doordat aan de persoon, van wie 
gevorderd wordt, of aan diens woon- of 
verblijfplaats een schriftelijke, gedagtekende 
last wordt afgegeven, welke door of namens 
de vorderende autoriteit is ondertekend. 

Wanneer de vordering is gericht tot de 
in artikel 9, vierde lid, bedoelde persoon, 
wordt aan de in het eerste lid van genoemd 
artikel bedoelde persoon. een afschrift van 
de last afgegeven ; is zij gericht tot laatst
bedoelde persoon, dan wordt aan de in ar
tikel 9, vierde lid, bedoelde persoon een 
afschrift van de last gegeven. 

2. Indien het afgeven van de last, on
dersch eidenlijk het afschrift daarvan, over
eenkomstig het vorige lid naar het oordeel 
van de vorderende autoriteit niet mogelijk 
is, geschiedt van deze last openbare aan
kondiging door aanplakking op het gebouw, 
de woonwagen of het woonschip, waarop 
de vorderine; betrekking heeft, met die ver
stande, dat in ieder geval met één aankon
diging als bedoeld kan worden volstaan. 

Bedoelde autoriteit doet in dit geval een 
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afschrift van de last zo spoedig mogelijk aan 
de betrokkene toekomen. 

3. De last bevat: 
a. bij woonruimtevordering en gebou

wenvordering: 
een duidelijke omschrijving van de ge

vorderde woonruimte of het gevorderde ge
bouw of gedeelte van een gebouw, van de 
gevorderde stoffering. van het gevorderde 
woonerf en zich daarop bevindende bijge
bouwen en van het tot medegebruik ,gevor
derde, alsmede zo nodig de voet, waarop het 
medegebruik wordt gevorderd; 

bij inkwartieringsvordering: 
een vermelding van het aantal personen, 

waarvoor inkwartiering wordt gevorderd, 
met een duidelijke omschrijving van de aard 
der inkwartiering ; 

b. een vermelding van de termijn, bin
nen welke aan de vorder ing moet worden 
voldaan. 

c. een vermelding, of vordering over
eenkomstig dan wel in afwijking van het 
eenstemmig advies der in artikel 8, eerste 
lid, bedoelde commissie geschiedt, dan wel 
dat geen commi~sie behoefde te worder- ge
hoord, in de beide laatste ge•.rallen onder 
herinnering aan de mogelijkheid van verzet 
als omschreven in evengemelde bepaling. 

d. vermelding van de dat um van afgifte 
overeenkomstig het eerste of aanplakking 
overeenkomstig het tweede lid van dit artikel. 

ll. I. De inkwartieringsvordering ge
schiedt zoveel mogelijk overeenkomstig het 
bepaalde in de artikelen 13 en 14 van de 
wet van 14 September 1866 (Staatsblad n°. 
138), zoals die wet nader is gewijzigd, met 
die verstande, dat in afwijking van het be
paalde in het zesde lid van artikel 14 van 
genoemde wet in de in dat lid bedoelde huis
gezinnen ten behoeve van vrouwen in
kwartiering kan plaats hebben. 

2. Voor zover dit naar het oordeel van 
de vorderende autoriteit mogelijk en n ood
zakelijk is, geschiedt deze vordering ook 
met inachtneming van het bepaalde in de 
artikelen 17 en 21 van de wet van 14 Sep
tember 1866 (Staatsblad n°. 138), zoals die 
wet nader is gewijzigd. 

3. In geval van gebouwenvordering blijft 
het bepaalde in artikel 6, lid 1, onder b, 
der Woningwet buiten toepassing. 

12. 1. Indien bij woonruimtevordering of 
gebouwenvordering het gevorderde niet bin
nen de gestelde termijn ter beschikking wordt 
gesteld, kan door of namens de burgemeester 
het gevorderde op kosten van de nalatige 
en zonodig met behulp van de sterke arm 
in gebruik worden genomen. Als nalatige 
geldt bij vordering overeenkomstig artikel 
9, vierde lid, ook de in het eerste · lid van 
genoemd artikel bedoelde persoon, die zijn 
medewerking aan de t erbeschikkingst elling 
onthoudt. De burgemeester bepaalt alsdan 
op welke nalatige de kosten in de eerste 
plaats zullen worden verhaald. Ingebruik
neming sluit in verwijdering van de bewo
ners en de zich daarin bevindende roerende 
goederen, voor zover zulks naar het oordeel 
van de burgemeester ter verkrijging van de 
beschikking over de gevorderde woonruimte 
noodzakelijk is, onverschillig uit welke hoof
de die bewoners of goederen daarin aan-
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wezig zijn. Het bepaalde in artikel 155 der 
gemeentewet vindt overeenkomstige toe
passing. 

2. In de gevallen, in het eerste lid be
doeld, is het bepaalde in artikel 28 van toe
passing met betrekking tot degenen, die door 
de burgemeester zijn belast met de tenuit
voerlegging van de vordering. 

13. 1. Voor de terbeschikkingstelling of 
inkwartiering wordt ten behoeve van de
gene, tot wie de vordering is gericht, op 
verzoek van de meest gerede partij, een ver
goeding vastgesteld, waarvan het bedrag 
door de vorderende autoriteit met inacht
neming van de geldende prijsvoorschriften 
wordt bepaald. 

Bij woonruimtevordering omvat de ver
goeding geen andere posten dan ter zake 
van de huurprijs of de huurwaarde van het 
gevorderde en de kosten van verhuizing, op
sla~ van meubilair en inrichting, voor zover 
deze moeten worden gemaakt om aan de 
vordering te kun.-ien voldoen. 

Bij gebouwenvordering omvat de vergoe
ding geen andere posten dan ter zake van 
de huurprijs of de huurwaarde van het ge
vorderde gebouw of gedeelte daarvan als 
zodanig, en de kosten van vervoer en opslag 
van goederen, voor zover deze moeten wor
den gemaakt om aan de vordering te kunnen 
voldoen. 

Bij de vaststelling der vergoeding ter zake 
van huurprijs of huurwaarde wordt geen 
rekening gehouden met de draagkracht van 
degene, wie door de vorderende autoriteit 
het gevorderde ter bewoning is toegewezen. 

Wij behouden Ons voor bij algemene maat.
regel van bestuur zo nodig ter zake nadere 
algemene regelen te stellen. 

2. Degene, die zich met een vergoeding, 
te zijnen behoeve of te zijnen laste vastge
steld, niet kàn verenigen, kan zich bij onge-

. zegeld verzoekschrift wenden tot de voor de 
l>etrokken gemeente of gedeelte der ge
meente bevoegde, daartoe door Onze Minister 
van Binnenlandse Zaken ingestelde com
missie, welke commissie in hoogste ressort 
de vergoeding met inachtneming van de be
palingen van het eerste lid bindend vast
stelt. Zolang deze commissie de vergoeding 
niet heeft gewijzigd, is de vergoeding, als 
vastgesteld door de vorderende autoriteit, 
verschuldigd. De commissie van beroep ver
wittigt de vorderende autoriteit onverwijld, 
zo nodig telegrafisch, van de ontvangst van 
een tijdig ontvangen beroepschrift. Alsdan 
heeft het verhaal, bedoeld in artikel 14, 
tweede lid, niet plaats, zolang de commissie 
van beroep het te verhalen bedrag niet heeft 
vastgesteld. 

3. Onze voornoemde Minister stelt de 
regelen vast voor de werkwijze en de be-
voegdheid dezer commissie. . 

14. 1. De in artikel 13 bedoelde vergoe
ding is verschuldigd: 

a. bij woonruimtevordering, voor het 
gedeelte, dat verband houdt met de huur
prijs of de huurwaarde van het gevorderde, 
door degene, wie door de vorderende auto
riteit de gevorderde ruimte ter bewoning 
is toegewezen, tenzij door de vorderende 
autoriteit is bepaald, dat zij door de ge
meente verschuldigd zal zijn; 
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b. bij inkwartieringsvordering door de 
ingekwartierde; 

c. bij gebouwenvordering, en bij woon
ruimtevordering in de gevailen, waar-in zulks 
door de vorderende autoriteit is bepaald, 
door de gemeente. Alsdan stelt de vorderende 
autoriteit met inachtneming van de geldende 
prijsvoorschriften tevens de vergoeding vast, 
welke door degene, aan wie het gevorderde 
in gebruik is toegewezen, voor dat gebruik 
àan de gemeente moét betalen. Het bepaalde 
in de slotzin van artikel 13, eerste Jid, en in 
het tweede lid van genoemd artikel is van 
toepassing. 

2. I ngeval van degene, die de. in het 
voorgaande lid, onder a en b, bedoelde, ver
goeding verschuldigd is, ondanks daartoe 
gedane tweemaal herhaalde aanmaning in 
der minne geen of geen volledige betaling 
is te verkrijgen, zal het verschuldigde bedrag 
aan de persoon, tot wie de vordering is gé
richt, door de gemeente worden betaald, 
die daardoor treedt • in de rechten van be
doelde persoon met betrekking tot het ver
haal van de vergoeding. 

Artikel 155 der gemeentewet is op dit 
verhaal a lsmede op dat van de in het eerste 
lid onder c. bedoelde vergoeding van over
eenkomstige toepassing. 

15. I. Aan degene, die aan een woon
ruimte- of gebouwenvordering krachtens deze 
wet voldaan heeft, wordt op zijn verzoek 
onverwijld een gedagtekend schriftelijk be
wijs verstrekt, ondertekend door of namens 
de autoriteit, die de vordering heeft gedaan. 
Dit bewijs bevat: 

a. de vermelding van de gemeente, 
waarin is gevorderd; 

b. een nauwkeurige omschrijving van de 
ter beschikking gestelde woonruimte of het 
ter beschikking gestelde gebouw of gedeelte 
van een gebouw, van het ter beschikking 
gestelde woonerf of woonedgedeelte en van 
de ter beschikking gestelde stoffering; 

c. het bedrag der in artikel 13 bedoelde 
vergoeding, indien deze door de vorderende 
autoriteit is vastgesteld, met vermelding van 
de in het tweede lid van genoemd artikel 
omschreven bevoegdheid, alsmede de ter
mijnen, na verloop waarvan deze vergoeding 
opeisbaar wordt. 

Indien nog geen verzoek, als in artikel 
13, eerste lid, bedoeld, is gedaan, wordt in 
het bewijs herinnerd aan deze bepaling en 
aan die van het tweede lid van genoemd 
artikel; 

d. de naam van de persoon o( de namen 
van de personen die, overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 14, eerste lid, voor de 
betaling der onder c bedoelde vergoeding, 
zo deze is vastgesteld, aansprakelijk zijn; 

e. de vermelding van de in artikel 1 4, 
tweede lid, bedoelde aansprakelijkheid van 
de gemeente; 

f. de datum, waarop de terbeschikking
stelling is aangevangen en zo mogelijk de 
maximum duur van het gebruik. 

2. Aan degene, die aan een inkwartie
ringsvordering krachtens deze wet voldaan 
h~ft, wordt onverwijld een gedagtekend 
schriftelijk bewijs verstrekt, ondertekend 
door of namens de autoriteit, die de vorde
ring heeft gedaan. Dit bewijs bevat: 
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a. de vermelding van de gemeente, waar
in is gevorderd; 

b. het maximum aantal in te kwartiecen 
personen, met een duidelijke omschrijving 
van de aard der inkwartiering; 

c. de vermelding van de in artikel 14, 
tweede lid, bedoelde aansprakelijkheid van 
de gemeente: 

d. de datum, waarop aan de vordering 
is voldaan en zo mogelijk de maximum duur 
van de inkwartiering. 

Naar gelang personen worden ingekwar
tierd, wordt door of namens de vorderende 
autoriteit daarnevens onverwijld een gedag
tekend schriftelijk bewijs verstrekt, inhou
dende: 

a. de namen der personen; 
b. het bedrag der in artikel 13 bedoelde 

vergoeding, indien deze door de vorderende 
autoriteit is vastgesteld; 

Het bepaalde in de laatste zin van het 
eerste lid onder c is van toepassing. 

c. de naam van de persoon of de namen 
van de personen, die overeenkomstig het be
paalde in artikel 14, eerste lid, onder b, voor 
de betaling van bedoelde vergoeding aan
sprakelijk zijn. 

3. Kunnen de voorgaande leden geen 
t oepassing vinden, dan wordt een overeen
komstig bewijs door de vorderende autori
t eit aangehouden ter nadere uitreiking, het
welk zij zo spoedig doenlijk aan de betrok
kene doet toekomen. 

16. I. Degene, wie door de vorderende 
aut oriteit het gevorderde in gebruik is toe
gewezen, en de ingekwartierde zijn verplicht 
dat in goede staat te houden. De artikelen 
1596, 1599 en 1619 van het Burgerlijk Wet
boek zijn terzake van overeenkomstige toe
passing. 

2 . I ndien de in het voorgaande lid be
doelde persoon dan wel een lid van zijn 
gezin , in strijd handelt met de aldaar be
doelde verplichting of deze niet nakomt, 
is deze persoon gehouden de daardoor ont
stane schade te vergoeden aan de eigenaar, 
de zakelijk gerechtigde, de huurder of de 
huurkoper van het gebouw of de stoffering, 
die deze schade heeft geleden. 

3. Het bedrag der schadevergoeding 
wordt zo mogelijk in onderlinge overeen
stemming tussen belanghebbenden vastge
steld. Is deze overeenstemming niet te ver
krijgen, dan wordt het bedrag door de vor
derende autoriteit vastgesteld. 

4. Het bepaalde in artikel 14 is terzake 
van overeenkomstige toepassing. 

5. Indien de in het tweede lid bedoelde 
feiten met zodanige bijzondere omstandig
heden gepaard zijn gegàn, dat de berok
kende schade niet kan geacht worden door 
de ontvangen, overeenkomstig de tweede 
zin van het derde lid vastgestelde, schade
loosstelling te zijn vergoed, heeft de aan 
het slot van het tweede lid bedoelde per
soon het recht verdere vergoeding in rechte 
t e vorderen. 

17. I. De eigenaar, de zakelijk gerech
tigde, de huurder of de huurkoper, die ten 
gevolge van het gevorderde gebruik, anders 
dan normaal gebruik overeenkomstig de 
vóór de vordering geldende bestemming van 
het gevorderde, schade heeft geleden, welke 

406 

op de in artikel 16 bedoelde wijze niet of 
niet volledig wordt vergoed, en n iet bestaat 
in derving van onrechtmatige inkomsten, 
wordt door de gemeente schadeloos gesteld. 

Geen schadeloosstelling wordt verleend 
terzake van vermindering van gebruiks
waarde van het in een vordering niet begre
pen gedeelte van een woning of gebouw voor 
de gebruiker van dat gedeelte tengevolge 
van de vordering, noch terzake van bewo
ning, tengevolge van de vordering, door 
meerdere personen dan overeenkomt met 
de vóór de vordering geldende bestemming 
van het gevorderde of van de woning, waar
van het gevorderde deel uitmaakt. 

Wij behouden ons voor zo nodig regelen 
terzake te stellen. 

2. De bedragen der schadeloosstelling 
worden, zo mogelijk, door de autoriteit, 
welke de vordering heeft gedaan, en de in 
het eerste lid bedoelde belanghebbende in 
onderlinge overeenstemming vastgesteld. 

3. Het bepaalde in het tweede lid van 
artikel 13 is terzake van overeenkomstige 
toepassing. 

4. De belanghebbende, met wie over
eenstemming wordt bereikt, wordt de scha
deloosstelling terstond uitbetaald. 

18. r. De eigenaar, de zakelijk gerech
tigde, de huurder of de huurkoper van een 
gebouw of woonruimte, ten aanzien waar
van gebruik is gemaakt van een der be
voegdheden, genoemd in artikel 7, kan de 
ontruiming door degene, aan wie door de 
vorderende autoriteit het gevorderde in ge
bruik is toegewezen, of door de ingekwar
tierde, voor de kantonrechter binnen wiens 
ressort het gebouw of de woonruimte is ge
legen, vorderen, indien 

(1) wegens onbehoorlijk· gebruik van het 
gebouw of de woonruimte of wegens ernstige 
overlast, hemzelf of zijn huisgenoten aan
gedaan, voortzetting van het gebruik of van 
de inkwartiering door hem niet, behoeft te 
worden geduld; 

(2) hij het gebouw of de woonruimte zo 
dringend voor eigen gebruik nodig heeft, 
dat door hem, de economische belangen en 
maatschappelijke behoeften van beide par
tijen naar billijkheid in aanmerking geno
men, voortzetting van het gebruik of van 
de ihkwartiering niet behoeft te worden ge
duld. 

2. Tegen de rechterlijke beslissingen, ge
grond op het voorgaande lid, staat hoger 
beroep noch beroep in cassatie open. met 
uitzonderini; van cassatie in het belang der 
wet. 

3. De rechter kan een termijn gunnen, 
binnen welke ontruiming moet plaats heb
ben gehad. Hij kan deze termijn slechts 
éénmaal en wel met ten hoogste twee maan
den verlengen. Het verzoek tot verlenging 
moet uiterlijk vier weken vóór het verstrij
ken van de termijn worden ingediend. 

19. 1. De vorderende autoriteit is be
voegd, alle zodanige voorzieningen aan het 
gevorderde, met uitzondering van de stof
fering, uit te voeren als zij noodzakelijk acht 
voor het gebruik. waartoe de vordering ge
schiedde. Ter zake wordt zo mogelijk met 
de eigenaar overleg gepleegd. 

Indien de beoogde voorziening strekt tot 
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splitsing van een wonjng, moet de vordering 
op de voet van artikel 9, vierde lid, zijn 
geschied. 

2. De kosten van deze voorzieningen, 
voor zover niet volgens artikel 1619 van 
het Burgerlijk Wetboek ten laste van de 
huurder komende, worden door de vorde
rende autoriteit op de eigenaar van het ge
vorderde onroerend goed of gedeelte daar
van verhaald tot het bedrag, waarmede deze 
door de voorzieningen is gebaat, met dien 
verstande, dat de eigenaar steeds geacht zal 
worden te zijn gebaat doo.r de in bedoelde 
kosten begrepen kosten van herstel van 
lichte oorlogsschade tot een bedrag van 
f 3000, hierbij inbegrepen het bedrag, dat 
te dier zake als bijdrage van het Rijk wordt 
genoten. 

3. Het verhaal vindt niet plaats vóór 
v erloop van dertig dagen nadat de eigenaar 
het te verhalen bedrag door de vorderende 
autoriteit bij aangetekend schrijven is me
degedeeld. 

De datum van verzending van dit schrij
ven geldt als datum van mededeling. 

4. Het bepaalde in artikel 13, tweede 
lid, is van overeenkomstige toepassing voor 
het geval, dat de eigenaar zich niet kan ver
enigen met het bedrag, dat ingevolge het 
tweede lid op hem zal worden verhaald, 
met dien verstande, dat behoudens geldige 
reden van vertraging, ter beoordeling van 
de commissie van beroep, het verzoekschrift 
buiten behandeling wordt gelaten, indien 
het is ontvangen na het verloop van de in 
het voorgaande lid genoemde termijn. 

5. De commissie van beroep verwittigt 
de vorderende autoriteit onverwijld, zo nodig 
telegrafisch, van de ontvangst van een tijdig 
ontvangen beroepschrift. Alsdan heeft het 
verhaal niet plaats, zolang de commissie van 
beroep het te verhalen bedrag niet heeft 
vastgesteld. Indien de commissie van be
roep besluit tot behandeling van een niet 
tijdig ontvangen beroepschrift, doet zij daar
van onverwijld telegrafisch mededeling aan 
de vorderende autoriteit. Het bepaalde in 
de voorgaande volzin is alsdan van toepas
sing, indien met het verhaal nog niet is be
gonnen. 

6. Op het verhaal is artikel I55 der ge
meentewet van overeenkomstige toepassing. 

20. I. De vordering van gebouwen of 
woonruimten, dan wel de inkwartiering, kan 
door de autoriteit, van welke de vordering 
is uitgegaan, te allen tijde zonder opgave 
van redenen worden beëindigd, tenzij bij de 
aanvang daarvan door bedoelde autoriteit 
uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald, door
dat hetzij een bepaalde duur van het ge
bruik is vastgesteld, hetzij inachtneming van 
een opzeggingstermijn is voorgeschreven. 

2. Bij beëindiging der vordering over
eenkomstig het voorgaande lid zal door de 
burgemeester op daartoe strekkend schrif
telijk verzoek van degene, die aan deze vor
dering heeft voldaan, de ter beschikking
stelling van het gevorderde aan deze, on
derscheidenlijk het ontruimen van de wo
ning, waarin de inkwartiering was gevor
derd, door de ingekwartierde personen, wor
den gelast, en kan deze last na verloop van 
de daarin vermelde termijn binnen welke 
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daaraan moet zijn voldaan op kosten van 
de nalatige en zo nodig met behulp van de 
sterke arm worden uitgevoerd. Deze uit
voering sluit in verwijdering van de be
woners, onderscheidenlijk ingekwartierden, 
met al de hunnen en het hunne. Ten aanzien 
van de hierbedoelde last vindt het bepaalde 
in artikel 155 der gemeentewet overeenkom
stige toepassing. 

3. Een op de voet van Hoofdstuk I ver
leende vergunning tot in gebruik of mede
gebruik nemen van een woongelegenheid 
staat aan de toepassing v'an het voorgaande 
lid niet in de weg. 

4. Het bepaalde in artikel 28 is van over
eenkomstige toepassing met betrekking tot 
degenen, die door de burgemeester zijn be
last met de uitvoering van de in het tweede 
lid omschreven last. 

21. Onze Ministers van Binnenlandse Za
ken en van Financiën stellen regelen vast 
betreffende de tegemoetkoming uit 's Rijks 
middelen in de uitgaven der gemeentebestu
ren uit hoofde van dit hoofdstuk. 

HOOFDSTUK III. 

Strafbepalingen en bepalingen, daarmede 
verband houdende. 

22. I. Hij, die handelt in strijd met het 
bepaalde in artikel I, of de verplichting, om
schreven in artikel 6, eerste lid, of artikel 30 
onder C, eerste lid, niet nakomt, wordt ge
straft met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of met geldboete van ten hoogste 
vijf duizend gulden. 

2. De in het voorgaande lid strafbaar 
gestelde feiten zijn overtredingen. 

23. I. De burgemeester kan bevelen, dat 
personen, die in strijd met het bepaalde in 
artikel r woongelegenheid in gebruik hebben 
genomen, deze binnen een door hem te be
palen termijn moeten ontruimen. Hij is be
voegd, zodanig bevel na verloop van be
doelde termijn• zo nodig met behulp van de 
sterke arm op kosten van de nalatige te 
doen uitvoeren. Als nalatige geldt ook de
gene, die in strijd met het bepaalde in artikel 
I de woongelegenheid in gebruik heeft ge
geven. De burgemeester bepaalt alsdan op 
welke nalatige de kosten in de eerste plaats 
zullen worden verhaald. Het bepaalde in 
artikel 155 d er gemeentewet vindt overeen
komstige toepassing. 

2. Het bepaalde in artikel 28 is van over
eenkomstige toepassing met betrekking tot 
degenen, die door de burgemeester zijn belast 
met de uitvoering van het in het eerste lid 
omschreven bevel. 

24. I. Hij, die opzettelijk niet voldoet 
aan een vordering, als bedoeld in artikel 7, 
of aan een last als omschreven in artikel 20, 
dan wel door handelen of nalaten opzettelijk 
bewerkt, dat aan een zodanige v ordering of 
last niet wordt voldaan, alsmede hij, die in 
het geval van artikel 12, eerste lid, tweede 
volzin, zijn medewerking aan de terbeschik
kingstelling van het gevorderde opzettelijk 
onthoudt, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste vier jaren of geldboete 
van ten hoogste tien duizend gulden. 

2. Hij, aan wiens schuld te wijten is, dat 
aan een vordering als bedoeld in artikel 7, 
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of aan de in artikel 20 omschreven last, niet 
wordt voldaan, wordt gestraft met gevan
genisstraf of hechtenis van ten hoogste één 
jaar of geldboete van ten hoogste vijf dui
zend gulden. 

3. Hij, die niet vpldoet aan een vorde
ring tot verlening van inzage van beschei
den. als bedoeld in artikel 27, wordt gestraft 
met een hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste vijf
duizend gulden. 

4. De in het eerste en tweede lid straf
baar gestelde feiten worden beschouwd als 
misdrijven, het in het derde lid strafbaar 
gestelde feit als overtreding. 

25. Hij, die ter zake van een vordering, 
krachtens deze wet gedaan, aan de met de 
uitvoering daarvan belaste ambtenaren on
juiste of onvoldoende mededelingen doet, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
één jaar of geldboete van ten hoogste vijf 
duizend gulden. Het feit wordt beschouwd 
als overtreding. 

26. Met de opsporing van de in deze 
wet strafbaar gestelde feiten zijn, onvermin
derd het bepaalde in artikel 141 van het 
Wetboek van Strafvordering, belast: 

a. de ambtenaren van Rijks- en gemeen
tepolitie; 

b. de door Onze Minister van Binnen
iandse Zaken aan te wijzen personen; 

c. de door de burgemeester aan te wij
zen personen in dienst der gemeente. 

27. De opsporingsambtenaren, alsmede 
degenen, die ingevolge deze wet bevoegd zijn 
een vordering te doen, kunnen te allen tijde 
inzage vorderen van alle bescheiden, waar
van zij voor de goede vervulling van hun 
taak inzage nodig oordelen. Personen, die 
uit hoofde van hun stand, hun beroep of 
hun ambt tot geheimhouding vertilicht zijn, 
kunnen inzage weigeren van bescheiden, tot 
welke hun plicht tot geheimhouding zich 
uitstrekt. 

28. 1. Burgemeester en wethouders, de 
leden der in artikel 8 bedoelde commissie, 
en de personen, in artikel 26 bedoeld, hebben 
te allen tijde toegang tot alle plaatsen, voor
zover zij betreden daarvan voor een goede 
vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig 
oordelen. Zo nodig verschaffen zij zich de 
toegang met behult> van de sterke arm. 

2. In woningen trede'n zij tegen de wil 
van de bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politie of van de 
burgemeester der gemeente, dan wel voor
zien van een algemene of bijzondere schrif
telijke last van de Procureur-Generaal bij 
het Gerechtshof of van de Officier van 
Justitie, of van een bijzondere schriftelijke 
last van de commissaris van tiolitie, of in 
gemeenten, waar geen commissaris is, van 
de burgemeester of van de kantonrechter. 
Deze last houdt in, voor welke tijd hij geldig 
is en mag niet tussen zonsondergang en zons
opgang worden uitgevoerd, tenzij hij inhoudt, 
dat de uitvoering daarvan te allen tijde mag 
plaats hebben. Van dit binnentreden wordt 
binnen tweemaal vierentwintig uren proces
verbaal opgemaakt. Daarin wordt mede van 
het tijdstip van het binnentreden en van 
het daarmede beoogde doel melding gemaakt. 

3. Zij zijn bevoegd, zich van betiaalde, 
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door hen aan te wijzen, tiersonen te doen 
vergezellen. In het geval, bedoeld in het 
tweede lid, wordt van zodanig vergezeld zijn 
melding gemaakt in het tiroces-verbaal. 

HOOFDSTUK IV. 

Slot- en overgangsbepalingen. 
29. I. Wij kunnen gemeenten aanwijzen. 

die de uitvoering dezer wet, voor zover zij 
bij het gemeentebestuur berust, gezamen
lijk moeten regelen. De artikelen 129 tot en 
met 146 der gemeentewet zijn op zodanige 
regeling niet van toetiassing. De regeling is 
onderworpen aan de goedkeuring van Ge
detiuteerde Staten. Is binnen een door Ons 
bepaalde termijn een regeling niet aan de 
goedkeuring van Gedetiuteerde Staten on
derworpen of keuren Gedeputeerde Staten 
de regeling niet goed, dan wordt zij door 
dat College vastgesteld. 

2. Liggen de gemeenten, die Wij inge
volge het eerste lid hebben aangewezen, in 
meer dan éne provincie, dan treden voor de 
toepassing van dat lid Wij in de plaats van 
Gedeputeerde Staten. 

3. De kosten van de in dit artikel bedoelde 
regeling worden geacht te behoren tot de uit
gaven, bedoeld in artikel 240 der gemeente
wet. Artikel 247 dier wet is van toepassing. 

30. T otdat zij door Ons, hetzij voor één 
of meer gemeenten afzonderlijk, hetzij voor 
alle gemeenten buiten werking zijn gesteld, 
doch uiterlijk tot 1 Januari 1949 gelden de 
navolgende bepalingen: 

A. (1) Indien met het in gebruik nemen 
van een woongelegenheid vestiging van een 
tiersoon, die na de bevrijding uit Neder
lands-Indië, Suriname of Curaçao of uit het 
buitenland is gerepatrieerd of die ten tijde 
van de bevrijding niet in het bevolkings
register van enige gemeente was opgenomen, 
in de gemeente get)aard gaat, plegen burge
meester en wethouders, alvorens op de ver
gunningsaanvraag te beschikken, omtrent 
de vestiging overleg met de directeur van 
het provinciaal bureau voor de verzorging 
van oorlogsslachtoffers. 

(2) De vergunning wordt geweigerd, in
dien de in het voorgaande lid bedoelde di
recteur tegen de vestiging bezwaar heeft, 
tenzij Onze Commissaris in de provincie op 
verzoek van burgemeester en wethouders 
anders beslist. 

(3) Indien burgemeester en wethouders 
tegen de vestiging bezwaar hebben, en de 

. directeur de vestiging nodig of wenselijk 
acht, roept de directeur de beslissing in van 
Onze Commissaris in de provincie. Burge
meester en wethouders verlenen of weigeren 
de vergunning overeenkomstig de beslissing 
van die Commissaris. 

B. De in artikel 4, eerste lid, bedoelde 
regelen treden niet in hetgeen de vestiging 
van personen als bedoeld onder A, eerste 
lid, in de i,;em eente betreft. 

C. (1) De directeur van het provinciaal 
bureau voor de verzorging van oorlogs
slachtoffers kan aan hen, die naar zijn oor
deel naar hun vroegere OD overheidsbevel 
dan wel wegens oorlogsgeweld of vrees daar
voor ontruimde woning in hun vroegere 
gemeente kunnen terugkeren, of aan wie 
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een andere, naar zijn oordeel passende, wo
ning in hun vroegere woongemeente kan 
worden ter beschikking gesteld, de ver:>lich
ting opleggen, binnen een door hem te be
palen termijn hun huidige woongelegenheid 
te ontruimen. 

(2) De directeur pleegt, alvorens de ver
plichting op te leggen, overleg met burge
meester en wethouders van de gemeente, 
waarin de vroegere ontruimde woning is ge
legen. 

(3) In een geval, als in het eerste lid 
voorzien, wordt ambtshalve een vergunning 
tot ingebruikneming van de vroeger ont
ruimde dan wel de in de plaats daarvan 
beschikbaar gestelde woning verleend. 

(4) De burgemeester doet op verzoek 
van de directeur van het provinciaal bureau 
voor de verzorging van oorlogsslachtoffers 
de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
verplichting zo nodig met behulp van de 
sterke arm nakomen. Artikel 12, eerste lid, 
is van overeenkomstige toepassing. 

(5) Het bepaalde in artikel 28 is van 
overeenkomstige toepassing met betrekking 
tot degenen, die door de burgemeester zijn 
belast met het doen nakomen van de in het 
vorige lid bedoelde verplichting. 

D. (I) In het geval van vestiging krach
tens een vergunning als bedoeld in het slot 
van het bepaalde sub A, derde lid, alsmede 
in het geval, bedoeld onder Ç, derde lid, heeft 
naast burgemeester en wetlfouders de direc
teur van het provinciaal bureau voor de ver
zorging van oorlogsslachtoffers de bevoegd
heden, omschreven in het eerste lid van 
artikel 7 en in artikel 28. De regelen bedoeld 
in het tweede lid van artikel 7 zijn ten deze 
niet van toepassing. . 

(2) Van het voornemen tot het doen van 
een vordering geeft de directeur kennis aan 
burgemeester en wethouders. De vordering 
geschiedt niet vóór verloop van tien dagen, 
nada t deze kennisgeving is ontvangen. Ge
durende deze termijn kunnen burgemeester 
en wethouders, zo zij_ tegen de voorgenomen 
vordering bezwaar hebben, onder overleg
ging van het advies der door hen te horen 
commissie, bedoeld in artikel 8, eerste lid, 
de beslissing van Onze Minister van Binnen
landse Zaken inroepen. Indien burgemeester 
en wethouders van deze bevoegdheid ge
bruik maken, geven zij daarvan tegelijk er
tijd kennis aan bedoelde directeur. De vor
dering blijft alsdan achterwege, totdat Onze 
genoemde Minister heeft beslist. 

Het bepaalde in artikel 8 en artikel IO, 
derde lid, onder c, is niet van toepassing. 

E. Ingeval van vordering door de di
recteur, bedoeld onder D, geschiedt de in
gebruikneming volgens artikel 12. eerste 
lid, op door d eze tot de burgemeester ge
riclit verzoek. 

F. Veroordeling van een huurder of ge
wezen huurder tot ontruiming van een woon
gelegenheid in de zin van artikel I dezer wet, 
aanwezig in een gemeente, waarin deze wet 
van toepassing is, uitsluitend op grond, dat 
de verhuurder de woongelegenheid zo drin
gend voor eigen gebruik nodig heeft, dat van 
hem, de economische belangen en maat
schappelijke behoeften van beide partijen 
naar billijkheid in aanmerking genomen, 
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voortzetting van de huur niet kan worden 
gevergd, zal steeds geschieden onder de in 
het vonnis op te nemen bepaling, dat de 
ontruiming moet plaats hebben binnen een 
door burgemeester en wethouders vast te 
stellen termijn. Deze termijn zal niet langer 
zijn dan 180 dagen na de betekening van 
het vonnis. De huurovereenkomst wordt ge
acht tot het einde van de termijn, of bij 
eerdere ontruiming tot het tijdstip hiervan, 
te hebben voortgeduurd. 

31. Wij kunnen, de gemeenteraad ge
hoord, gemeenten aanwijzen waarin, totdat 
door Ons anders wordt bepaald, deze wet ge
heel of gedeeltelijk niet van toepassing zal zijn. 

32. Vorderingen als omschreven in artikel 
7, eerste lid onder a en b, welke door burge
meester en wethouders of door de in artikel 
30 onder D, eerste lid, bedoelde directeur 
met inachtneming van de voorschriften der 
artikelen 7, tweede en vierde lid en 8 tot 
en met I o, onderscheidenlijk 7, vierde lid, 
9 en 10, zijn gedaan, worden geacht een 
doelmatige verdeling van woongelegenheid 
in de gemeente te bevorderen. Tegenbewijs 
is voor de rechter in burgerlijke zaken niet 
toegelaten. 

33. I. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die harer af
kondiging. 

2. Zij kan worden aangehaald, onder de 
titel van "Woonruimtewet 1947" , met ver
melding van het nummer van het Staatsblad, 
waarin zij is geplaatst. 

3. Op de dag harer inwerkingtreding 
vervallen: 

a. de beschikking van de Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Binnen
landse Zaken van 13 Juli 1940, betreffende 
onttrekking van woonruimte aan haar be
stemming (Verordeningenblad 1940, Nr. 46); 

b. het Vestigingsbesluit (Verordening 85/ 
1942) en het besluit van de Secretaris-Gene
raal van het Departement van Binnenlandse 
Zaken van 15 October 1942, B.Z. Nr. 3 B.B. 
(Ned. Stscrt. van 16 October 1942, Nr. 202), 
alsmede de daarop berustende voorschriften; 

c. het Vorderingsbesluit Woonruimte, 
Staatsblad Nr. E I03, laatstelijk gewijzigd 
bij de Wet van II Mei 1946, Staatsblad Nr. 
G 123. De vorderingen, geschied krachtens 
genoemd besluit, blijven van kracht en wor
den, voor wat betreft hare rechtsgevolgen 
na het in werking treden van deze wet, 
geacht uit kracht van deze te zijn geschied. 

4. Artikel 321 der Algemene Wet van 
26 Augustus I 822 over de heffing der rech
ten van in-, uit- en doorvoer en van de 
accijnsen, alsmede van het tonnegeld der 
zeeschepen, Staatsblad 1822, N°. 38, wordt 
voor de duur van de gelding van de onder
havige wet buiten werking gest eld. 

5. Hij, die ten tijde van de inwerking
treding van deze wet reeds een woongelegen
heid in gebruik heeft zonder de vergunning 
tot vestiging of verhuizing, welke ingevolge 
de tot O.Jl het tijdstip der inwerkingtreding 
geldende wettelijke voorschriften was ver
eist om zich te mogen vestigen in- of ver
huizen naar die woongelegenheid, wordt voor 
de toepassing van deze wet geacht die woon
gelegenheid na genoemd tijdstip in gebruik 
te hebben genomen. 
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Last en en bevelen, dat deze in het Staats• 
blad za l worden geplaatst, en dat a lle Mi
n ist eriële Departementen, Autoriteiten, Col
leges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, 
aan de nauwkeur ige uitvoering de hand zul
l en h ouden. 

Gegeven ten Paleize Het Loo, de 4de 
Augustus 1947. WILHELMI NA. 
De Min. van Binnenlandse Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 29 Sept. 1947.) 

s. H 294 

4 Augustus 1947. WET tot het bevorderen 
van het onderhouden van luchtdiensten 
door de Koninklijke Luchtvaart Maat
schappij N.V. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 491; 
Hand. Il 46/47, bladz. 2036- 2043; 
Bijl. Hand. I 46/47, 491; 
Hand. I 46/47, bladz. 943-956. 
Wij WILHELMINA,enz .... doen te weten : 
Alzo Wij ·in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is het onderhouden van 
lucJ::itdiensten door de Koninklijke Lucht
vaart Maatschappij N.V., nader te bevor
deren; 

Zoo is het, dat Wij ,den Raad vanState,enz. 
Art. 1. 1. Onze Minister van Verkeer 

en Waterstaat wordt gemachtigd om met de 
K oninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. 
een overeenkomst ter vervanging van de bij 
de wet van 30 Juni 1927 (Staatsblad nr. 
228) bekrachtigde overeenkomst, zoals deze 
is gewijzigd laatstelijk ingevolge de wet van 
3 1 J uli 1930 (Staatsblad nr. 341), aan te 
gaan volgens het ontwerp, dat bij deze wet 
is gevoegd. 

2. Wijziging van de ~Is bijlage bij deze 
wet gevoegde Statuten wordt door Onze Mi. 
nister van Verkeer en Waterstaat onverwijld 
aan de Staten-Generaal medegedeeld. 

3. Voor zover bepalingen der als bijlage 
b ij deze wet gevoegde statuten der Konink
lijke L uchtvaart Maatschappij N.V. afwij
ken van het Wetboek van Koophandel bl ijft 
dat Wetboek buiten toepassing. 

2. 1. Onze Ministers van Verkeer en 
Waterstaat en van Financiën worden ge
machtigd namens de Staat voor een bedrag 
van ten hoogste f 51,000,000 deel te nemen 
in het kapitaal der in artikel 1 genoemde 
Maatschappij. 

2. Onze Ministers van Verkeer en Wa
terstaat en van Financiën·worden tevens ge. 
m achtigd namens de Staat aan of te n be
hoeve van de in artikel 1 genoemde Maat
schappij leningep, c.q. garanties te verstrelc. 
ken tot een bedrag van ten hoogste 
f 50,000,000. De looptijden dier leningen f)f 
garanties, de rentevoet en de overige voor• 
waarden zullen door genoemde Ministers 
worden bepaald. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Het Loo, de 4de 

Augustus 1947. WILHELMINA. 
De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

( Uitgeg. 3 September 1947.} 
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Overeenkomst Ju zake cle verhouding tus-
1 

schen het Hij k en de Koninklijke Lucht
Taart 1Iaatschappij N.'t., gevestigd te 

's -Gravenhage. 

De Minister van Verkeer, in deze ov er
eenkomst verder genoemd de Minister, han. 
delende namens het Rijk , ter eene zijde 

en 
de" Koninklijke Luchtvaartmaatschappij 

N.V., gevestigd te 's-Gravenhage, in deze 
overeenkomst verder genoemd de K.L .M., 
ter andere zijde, 

zijn, onder het voorbehoud van bekrach
tiging van deze overeenkomst bij de wet, 
overeengekomen als volgt: 

E indigen vorige over eenkomst. 
Art. 1. Met ingang van den dag, waarop 

deze overeenkomst in werking treedt, ein
digt de op 4 J uni 1927 tusschen den M inis
ter van Waterstaat en de K.L.M. gesloten 
"overeenkomst inzake de toekenning van 
subsidie ten behoeve van het onderhouden 
van luchtverkeersdiensten tusschen Neder
land en het buitenland", welke overeen
komst is bekrachtigd .bij de wet van 30 Juni 
1927, Staatsblad no. 228, en n ader is gewij 
zigd overeenkomstig de bij de wetten van 
31 Mei 1929, Staatsblad no. 286 en 31 Juli 
1930, Staatsblád no. 341, bekrachtigde wij
ziginge n. 

Statuten. 
Art. 2. 1. De K .L.M. verbindt zich haar 

statuten te doen luiden overeenkomstig het 
als bijlage bij deze overeenkomst gevoegde 
ontwerp. 

2. Voor wijziging van de statuten be
hoeft de K.L.M. de goedkeuring van den 
Minister. 

Personeel. 
Art. 3. 1. De K.L.M. verbindt zich, on

der goedkeuring van den Minister, ten be
hoeve van haar personeel voldoende sociale 
en pensioenregelingen vast te st'ellen en in 
stand te houden en hierin geen wijzigingen 
te brenge n, dan met goedkeuring van den 
Minister. 

2. De stationschefs der K .L.M. in Neder. 
land en de leden van de bemanningen der 
luchtvaartuigen moeten Nederlanders zijn. 

3. Met toestemming van den Minister 
kan van het bepaalde in lid 2 worden a fge
weken. 

Luchtvaartuigen en motoren. 
Art. 4. 1. D e door de K.L .M. gebruikte 

luchtvaartuigen en de motoren dier lucht
vaartuigen moeten voldoen aan de door 
den Minist er in het belang van eeh goede 
exploitatie te stellen eischen, waarbij reke
ning wordt gehouden met den stand van het 
burgerluchtverkeer in het algemeen. 

2. De luchtvaartuigen en de motoren dier 
luchtvaartuigen moet en van Nederlandsch 
fabrikaat zijn. 

3. De Maatschappij is bevoegd van h et 
bepaalde in het tweede lid af te wijken, in
dien, ook naar het oordeel van den M inist er, 
het Nederlandsche fabrikaat n iet voldoet 
aan de eischen, welke daaraan met betrek-
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kin g tot de belangen van den dienst moe
ten worden gesteld, of de aanbiedingen van 
het Nederlandsche fabrikaat te hoog in prijs 
zijn tegenover ov ereenkomstige aanbiedin
gen van buitenlandsch fabrikaat. 

P-0stvenoer. 

Art . 5. 1. De K.L.M. is verplicht tegen 
vergoeding op aanvraag van of namens den 
D irecteur-Generaal der Posterijen, Telegra
fie en Telefonie de brief- en pakketpost op 
de door haar geëxploiteerde luchtlijnen te 
vervoeren. 

2. De vergoeding, alsmede de verdere 
voorwaarden voor het vervoer, worden ge
regeld in overleg t usschen den Directeur
Genetaal der Posterijen, Telegrafie en Te
lefonie en de K.L.M. 

3. Ingeval het in het vorig lid bedoelde 
overleg niet tot overeenstemming leidt, 
word.t de vergoeding bepaald door de 
scheidslieden, bedoeld in artikel 14 en wor
den de verdere voorwaarden voor het ver
voer vastgesteld door den Minister. 

Vervoer van a mbtena ren. 

Art. 6. De K.L.M. zal op haar l ijnen gra
tis vervoer verleenen aan ambtenaren, in
dien zulks door den Minister in het belang 
van de diensten ten behoeve van de bur
gerluchtvaart wordt gewenscht. 

Inzage der boeken. 

Art. 7. De K.L.M. zal steeds aan door of 
namens den Minister aangewezen personen 
op hun verzoek inzage verleenen van haar 
boeken en bescheiden en inlichtingen geven, 
zoowel wat de exploitatie als wat de admi
nistratie betreft. 

Kapitaal. 
Art. 8. 1. De Minister verbin dt zich de 

thans in het bezit van het R ijk zijnde 100 
preferente aandeelen A van f 1000 elk om 
te ruilen voor 100 prioriteitsaandeelen A 
van f 1000 elk, 

en voorts, de thans in het bezit van het 
Rijk zijnde IS gewone aandeelen van 
f Ioo,ooo elk om te ruilen in IS nieuwe ge
wone aandeelen van f IOo,ooo elk, 

en voorts; de thans in het bezit van het 
Rijk zijnde 400 gewone aandeelen van f 1000 
elk om te ruilen voor 4 gewone aandeelen 
van f 100,000 elk. 

De Minister verbindt zich in het door de 
K.L.M. nieuw te plaatsen aandeelenkapitaal 
deel te nemen , door het nemen van 380 ge
wone aandeelen van f 100,000 elk, en daar
toe het bedrag van de nominale waarde de
zer aandeelen aan de K.L.M. te betalen. 

2. De K.L.M. verbindt zich de thans in 
h et bezit van het Rijk zijnde 100 prefe
rente aandeelen A van f IOOO elk om te rui
len voor 100 prioriteitsaandeelen A van 
f 1000 elk, 

en voorts, de thans in het bezit van h et 
Rijk zijnde 15 gewone aandeelen van 
f 100,doo elk om te ruilen in 15 nieuwe ge
wone aandeelen van f 100,000 elk, 

e n voorts, dat thans in het bezit van het 
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Rijk zijnde 400 gewone aandeelen van f 1000 
elk om te ruilen voor 4 gewone aandeelen 
van f I OO,ooo elk. 

De K.L.M. verbindt zich van het over
eenkomstig de bepalingen van de in de bij
lage van deze overeen,)comst vermelde ont
werp statuten, uit te geven nieuwe aandee
lenkapitaal tegen betaling van de nominale 
waarde voor het Rijk beschikbaar te stellen 
380 ·gewone aandeelen van f 100,000 elk. 

3. De K.L.M. verbindt zich van het nog 
n iet geplaatste deel van haar maatschap
pelijk kapitaal aandeelen tot een bedrag van 
ten minste f n,000,000 voor den Staat te 
reserveeren . 

Sub81die. 
Art. 9. Indien de bedrijfsuitkomsten der 

K .L.M. daartoe naar het oordeel van den 
Min ister aanleiding geven. zal de Minister 
bevorderen, dat door het R ijk een subsidie 
aan de K.L.M. wordt verleend en dat het 
bedrag dier subsidie van jaar tot jaar wordt 
bepaald. 

Aan de toekenning der subsidie zullen tel
kens zoodanige voorwaarden worden ver
bonden als ter bereiking van een sluitende 
e:><ploitatie door den Minister d ienstig wor
den geacht. 

Verzekering. 

Art. ro. De K.L.M. is verplicht zich naar 
goed koopmansgebruik te verzekeren ten 
aanzien van risico's; welke de K._L.M. loopt 
terzake van schaden, welke tengevolge van 
het uitvoeren van het luchtvaartbedrijf 
mochten worden toegebracht aan personen 
of goederen, dan wel terzake van deze ri
sico's te reserveeren naar goed koopman:;
gebruik, een en ander in overleg met den 
Minister. 

Boete. 

Art. II. 1. Behoudens gevallen van 
overmacht, verbeurt de K.L.M. ter beoor
deeling van den Minister, voor elke over
treding van eenige bepaling van deze over
eenkomst, een boete van ten hoogste 
f Io,ooo, benevens een boete van ten hoog
ste f 1000 voor eiken dag, dat zij, nadat de 
eerstpedoelde boete is opgelegd, in gebreke 
blijft haar verplichtingen na te komen. 

2. Het bedrag der boete wordt door den 
Minister vastgesteld. 

3. Een beroep, overeenkomstig het be
paalde in artikel 13, heeft schorsende kracht 
met betrekking tot het bepaalde in het eer
ste lid van dit artikel, voor zoover betreft 
de daarin genoemde boete van t en hoogste 
f 1000. 

Jngebrekestemng. 

Art. 12. De K.L.M. wordt geacht in de 
volbrenging van haar verplichtingen van 
rechtswege in gebreke te zijn door het enkel 
verloop van voor de nakoming van de ver
plichtingen gestelde termijnen, zonder dat 
het noodig is, van het in gebreke zijn door 
eenig bevel of soortgelijke acte te doen blij
ken. 
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Overmacht. 
Art. 13. De K.L.M. is in haar beroep o p 

overmacht niet ontvankelijk, t enzij zij bin
nen veertien dagen na de gebeurtenissen of 
omstandigheden, waaruit de overmacht be
staat, en waaronder ook daden of verzuimen 
van bevoegde ambtenaren begrepen zijn -
in welk laatste geval echter een beroep op 
mondelinge lastgeving is uitgesloten - daar
van aan den Minister heeft kennis gegeven 
en binnen 30 dagen na deze kennisgeving 
heeft uiteengezet, welken invloed die ge
beurtenissen of omstandigheden hebben uit
geoefend. 

Geschillen. 
Art. 14. 1. Geschillen over de uitlegging 

en de toepassing van de bepalingen van 
eenig artikel dezer overeenkomst, voor zoo
ver het oordeel over of de bevoegdheid tot 
de toepassing van het in dat artikel bepaal
de niet bij uitsluiting aan een der partijen 
is toegekend, worden in hoogste ressort be
slist door drie scheidslieden, die ::.ls goede 
mannen naar billijkheid oordeeien. 

2. Deze scheidslieden worden benoemd 
door de Arrondissementsrechtbank te 's-Gra
venhage, ten verzoeke van de meest gereede 
partij, tenzij partijen anders mochten zijn 
overeengekomen. 

Dunr der o,·ereenkomst. 
Art. 15. x. Deze overeenkomst wordt ge_ 

acht in werking te zijn getreden op den dag 
van het in werking treden ·der wet, waarbij 
zij wordt bekrachtigd. 

2. Deze overeenkomst zal van kracht 
blijven, totdat partijen tot haar beëindiging 
hebben besloten en zulks door de wet is 
bekrachtigd. 

3. Voorts is de Minister bevoegd deze 
overeenkomst door een eenvoudige opzeg
ging op een door hem te bepalen tijdstip te 
doen eindigen, in geval de K.L.M. in staat 
van faillissement verklaard is. 

's-Gravenhage, 31 D ecember 1 946. 

D e Minister van Verkeer, 
w.g. H. VOS. 

Koninklijke. Luchtvaart Maatschappij N .V. 
w.g. SANDBERG. A. PLESMAN. 

Statuten der lfonlnklljke Luchtvaart
maatschappij N.V. 

Naam. Art. 1. De vennootschap draagt 
den naam van: Koninklijke Luchtvaartmaat
schappij N.V. 

Zetel. Art. 2. De vennootschap is ge
vestigd te 's-Gravenhage. 

Doel. Art. 3. H et doel der vennootschap 
is: 

a. het uitoefenen van het luchtvaartbe
drij f; 

b. het bevorderen ván alles, wat naar 
het oordeel van den Raad van Bestuur met 
de luchtvaart verband houdt; dit alles in 
den meest uitgebreiden zin, zoowel voor 
eigen rekening als voor rekening van, dan 
wel in gemeenschap of samenwerking met 
derden. 
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Duu r. Art. 4. D e vennootschap is aan
gegaan voor onbepaalden tijd. 

Kapitaal. A.rt. 5. x. Het maatschappelijk 
kapitaal bedraagt f 1 00,000,000 verdeeld 
in: 

100 prioriteitsaandeelen A, elk groot 
f 1000 = f 100,000; , 

200 prioriteitsaandeelen B, elk groot 
f 1000 - f 200,000; 

10.000 preferente aandeelen, · elk groot 
IOOO = f I0,000,000; 
509 gewone aandeelen, elk groot f 100,000 

= Ï 50,900,000; . 
38,800 gewone aandeelen. elk groot f 1000 

= f 38,800,000. 

2. Dt= aandeelen worden doorloopend ge
nummerd en wel de prioriteitsaandcelen A 
van 1 tot en met 1 00, de prioriteitsaandee
len B van 1 tot en met 200, de preferente 
aandeelen van 1 tot en met 10,000, de ge
wone aandeelen groot f 100,000 van 1 tot 
en met 509, de gewone aandeelen groot 
f 1000 van 5 1 0 tot en met 39,309. · 

3. Van het maatschappelijk kapitaal zijn 
geplaatst 100 prioriteitsaandeelen A, door
loopend genummerd 1 tot en met 100, 90 

prioriteitsaandeelen B, doorloopend genum
merd 1 tot en met 90, 1074 preferente aan
d eelen, doorloopend genummerd 1 tot en 
met '.1074, 399 gewone aandeelen, doorloo
pend genummerd 1 tot en met 3 99 en 200 

gewone aandeelen, doorloopend genummerd 
510 tot 709. 

4. D e overige aandeelen zullen worden 
uitgegeven op zoodanige tijdstippen en tel
kens op zoodanige voorwaarden - mits niet 
beneden pari - als door den R aad van 
Bestuur; onder goedkeuring van den Raad 
van Commissarissen, zal worden bepaald, 
m et dien verstande, dat voor een verdere 
kapitaalsuitgifte dan in het derde lid van 
d it artikel genoemd, de goedkeuring van den 
houder de r prioriteitsaandeelen A zal zijn 
vereischt en de wijze, benevens de voor
waarden van zoodanige verdere uitgifte in 
overleg met dien houder zullen moeten wor
den bepaald-

Aandeelen. Art. 6. 1 . De aandeelen wor
den slechts volgestort uitgegeven. 

2 . D e gewone en preferente aandeelen 
luiden aan toonder of op naam, ter keuze 
van den houder. 

3. De prioriteitsaandeelen luiden op 
naam. 

4. D e prioriteitsaandeelen A kunne n al-· 
leen toebehooren aan het Rijk, dat voor alle 
met het bezit dezer aandeelen verband hou
dende h andelingen . verplichtin gen en be
voegdheden wordt vertegenwoordigd door 
den Minist er van Verkeer en Waterstaat 
Het hier bepaalde Cmtrent vertegenwoordi
ging zal eveneens gelden voor alle andere 
aandeelen, welke het R ijk bezit. 

5. De prioriteitsaandeelen B kunnen al
leen toebehooren aan en gesteld zijn ten 
name van: 

a. Nederlanders, dan wel Nederlandsche 
onderdanen, woonplaats hebbend in Neder
land of in de Nederlandsche Over.teesche 
Gebiedsdeelen; 

b. vennootschappen onder firma, in N e-
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derland of in de Nederlandsche Overzeesche 
Gebiedsdeelen gevestigd, waarvan de meer
derheid der vennooten voldoet aan het ver
eischte sub a; 

c. commanditaire vennoots~happen (al 
dan niet op aandeelen) in Nederland of in 
de Nederlandsche Overzeesche Gebiedsdee
len vevestigd, waarvan de meerderheid der 
hoofdelijk voor het geheel aansprakelijke 
vennooten voldoet aan het vereischte sub a; 

d. naamlooze vennootschappen, in Ne
derland of in de Nederlandsche Overzeesche 
Gebiedsdeelen gevestigd, waarvan de meer
derheid der bestuurders, zoomede de meer
derheid der commissarissen voldoet aan het 
vereischte sub a . 

6. De aandeelen worden geteekend over
eenkomstig· het in artikel 16 dezer statuten 
oepaalde, met dien verstande, dat één hand
teekening in den vorm van een facsimile ge
plaatst kan worden. 

7. Bij elk aandeel wordt toegevoegd een 
stel dividendbewijzen en een talon, een en 
ander dragende hetzelfde nummer als het 
aandeel, waartoe zij behooren. De uitbeta
ling der dividenden geschiedt tegen inleve
ring der dividendbewijzen. 

Art. 7. 1. De oo naam gestelde gewone 
en preferente aandeelen, zomede de priori
teitsaandeelen, worden ingeschreven respec
tievelijk in een register van gewone aandee
len, in een register van preferente aandeelen 
en in een register van prioriteitsaandeelen, 
met vermelding te wiens name zij zijn ge
steld of overgeschreven en met opgave van 
het door den aandeelhouder gekozen domici
lie, welk domicilie door den aandeelhouder 
kan worden veranderd, mits daarvan aan 
den Raad van Bestuur schriftelijk kennis 
gegeven wordt. 

2. De houder van een gewoon of prefe
rent aandeel aan toonder heeft te allen tijde 
het recht, dit op zijn naam te laten over
schrijven. gelijk ook de houder· van een ge
woon of preferent aandeel op naam dit te 
allen tijde aan toonder kan doen stellen. 

3. Teneinde de overschrijvingen, in d e 
vorige alinea bedoeld, te bewerkstelligen, 
wordt h et bewijs van aandeel aan den Raad 
van Best uur ingeleverd, met een verklaring 
van den eigenaar. 

4. Van de op-naam- of aan-toonder
stelling wprdt op het bewijs van aandeel 
aanteekening gesteld, onderteekend over
eenkomstig het in artikel 16 dezer statuten 
bepaalde. 

5. In het register van gewone of prefe
rente aandeelen wordt daarvan aanteekening 
gehouden. 

6. Overdracht van prioriteitsaandeelen B 
is alleen mogelijk, nadat een vergaderi_ng 
van houders van prioriteitsaandeelen B met 
2/3 van het daarin uitgebrachte aantal stem
men verklaart met den aangewezene genoe
gen te nemen. 

7. De erkenning van de overdracht van 
gewone en preferente aandeelen op naam, 
als bedoeld bij art. 39a van het Wetboek 
van Koophandel, zal geschieden door een 
desbetreffende aanteekening op het aandeel
bewijs, onderteekend overeenkomstig het in 

1947 

artikel 16 dezer statuten bepaalde. 
8. In het desbetreffende aandeelenre

gister wordt van de overdracht aanteekening 
gehouden. 

g. Ingeval de houder van een prioriteits
aandeel B overlijdt, niet meer voldoet aan 
de vereischten, gesteld aan het houderschap 
dezer aandeelen, of onder curateele wordt 
gesteld, kan voor zijn aandeel geen stem
recht worden uitgeoefend in de vergadering 
van houders van prioriteitsaandeelen•B zoo
lang niet het prioriteitsaandeel is overge
schreven en die overdracht in het register 
is ingeschreven en geteekend 

10. Zoolang de houder van een priori
teitsaandeel B in staat van faillissement ver. 
keert, of zoolang aan hem verleende sur
séance van betaling duurt, kan voor zijn 
aandeel geen stemrecht worden uitgeoefend 
in de vergadering van houders van priori
teitsaandeelen B. 

Art. 8. 1. Op schriftelijke aanvrage van 
belanghebbenden kunnen voor aandeelen of 
dividendbewijzen, welke in het ongereede 
zijn geraakt, duplicaten worden verstrekt 
onder gelijk nummer als de in het onge
reede geraakte stukken, wanneer de aan
vrager ten genoegen van den Raad van Be
stuur van zijn recht op de vermiste stukken 
doet blijken en hij de vennootschap, wan
neer dit door den Raad .van Bestuur ver
langd wordt, naar genoegen van den Raad 
tegen aanspraken van derden te dèzer zake 
waarborgt. 

2. Vooraf echter zal van de aanvrage 
drie malen, telkens met tusschenruimten van 
een maand, bekendmaking geschieden in een 
of meer door den Raad van Bestuur te be
palen nieuws- of financieele bladen. Eerst 
één maand n a de laatste bekendmaking zul
len duplicaatbewijzen kunnen worden afge
geven. 

3. Door afgifte der nieuwe stukken wor
den de oorspronkelijke tegenover de ven
nootschap waardeloos, onverminderd het 
recht van verhaal van den houder der oor
spronkelijke stukken op dengene, aan wien 
de nieuwe stukken zijn uitgereikt. 

4. Alle kosten, vallende op de uitreiking 
van duplicaten of van nieuwe stukken, daar
onder begrepen de kosten van zegels en ad
vertentiën, komen voor rekening van den
gene, wiens stukken in het ongereede zijn 
geraakt. 

Art. g. Aandeelen of dividendbewijzen, 
welke voor den omloop onbruikbaar zijn ge
worden, kunnen op verzoek en op kosten 
van den houder worden vervangen door 
nieuwe stukken; de onbruikbaar geworden 
stukken worden door den Raad van Be
stuur vernietigd. 

Art. 10. 1. De vennootschap erkent 
voor elk aandeel slechts één eigenaar. 

2. Behooren aandeelen tot een onver
deelde gemeenschap, z'<o zijn de gezamen
lijke eigenaren bij de uitoefening van hun 
rechten ten aanzien der vennootschap ver
plicht zich door één persoon te doen ver
tegenwoordigen. 

Art. u. 1. De vennootschap geeft uit 
100 oprichtersbewijzen aan toonder, elk 

•. 
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recht gevende op 1/roo van het aandeel in 
de overwinst, bedoeld in art. 23. 

2. Aan deze oprichtersbewijzen worden 
geen verdere rechten toegekend. 

3. D e bepalingen van art. 6, lid 7, en 
van art. 8 en 9 zijn op deze oprichtersbe
wijzen toepasselijk. 

Bestuur. Art. 12. 1. Het Bestuur der 
vennootschap is opgedragen aan een Raad 
van Bestuur, bestaande uit ten hoogste 9 
leden, onder toezicht van een Raad van 
Commissarissen, bestaande uit ten minste 
7 leden. 

2. De leden van beide Raden moeten 
door geboorte Nederlanders, dan wel Neder
landsche onderdanen zijn; de leden van den 
Raad van Bestuur moeten hun woonplaats 
in Nederland hebben, tenzij de houder der 
prioriteitsaandeelen A in een afwijking van 
deze bepaling toestemt. De leeftijdsgrens 
voor de leden van den R aad van Commissa
rissen is 75 jaren en voor de leden van den 
Raad van Bestuur 70 jaren, met dien ver~ 
stande, dat, indien zij deze leeftijdsgrens 
hebben overschreden, de betrokken leden 
eerst aftreden na afloop van de periode, 
wallrvoor zij ingevolge het vierde lid van 
-dit artikel zijn benoemd. 

3. Vijf leden van den Raad van Bestuur 
zullen worden benoemd door de algemeene 
vergadering van aandeelhouders uit een 
bindende voordracht van ten minste twee 
personen· voor elke te vervullen plaats, op
gemaakt door den houder der prioriteitsaan
deelen A. Vier leden van den Raad van 
Commissarissen zullen worden benoemd door 
de algemeene vergadering van aandeelhou
ders uit een bindende voordracht van ten 
minste twee personen voor elke te vervullen 
plaats, opgemaakt door den houder der prio
riteitsaandeelen A. De overige leden van 
beide Raden zullen worden benoemd doo.r 
de algemeene vergadering van aandeelhou
ders uit een bindende voordracht van ten 
minste twee personen voor elke te vervullen 
plaats, naar genoegen van den houder der 
prioriteitsaandeelen A, opgemaakt door een 
vergadering van houders van prioriteitsaan
deelcn B. 

4. De leden van den Raad van Bestuur 
en van den Raad van Commissarissen wor
den voor drie jaar benoemd; zij zijn onmid
dellijk na aftreding herkiesbaar. D e alge
m eene vergadering van aandeelhouders is 
bevoegd een of meer hunner met ten minste 
2/3 der uitgebrachte stemmen te schorsen 
of te ontslaan. Een zoodanig besluit behoeft 
de nadere goedkeuring van den houder der 
prioriteitsaandeelen A. Ingeval van oorlog, 
waarbij het Koninkrijk is betrokken, blijven 
de bepalingen omtrent het aftreden, ciok in 
het geval van het bereiken der leeftijdsgrens, 
gedurende den oorlog buiten werking. 

5. In geval van ontstentenis of belet van 
leden van den Raad van Bestuur wordt door 
den Raad van Commissarissen tijdelijk in 
het beheer voorzien. 

Art. 13. 1. Ieder der leden van den Raad 
van Bestuur kan, mits met goedvinden van 
den houder der prioriteitsaandeelen A, een 
gemachtigde aanstellen, teneinde hem als 
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zoodanig te vertegenwoordigen en namens 
hem al datgene te verrichten, waartoe hij 
bevoegd of gerechtigd zal zijn. 

2. Deze gemachtigde zal namens meer
dere leden van den Raad van Bestuur kun
nen optreden en alsdan voor ieder hunner 
1 stem uitbrengen. 

3. De Raad van Bestuur kan uit zijn mid
den 1 of meer gedelegeerden benoemen, wiens 
salaris, hetwelk ten laste van de naamlooze 
vennootschap komt, door den Raad wordt 
vastgesteld. 

4. Onder toezicht van den Raad van Be
stuur is het dagelijksch bestuur opgedragen 
aan een directie, bestaande uit een of meer 
directeuren; ingeval van een meerhoofdige 
directie zal de Raad van Bestuur een der di
rectie-leden aanwijzen als President-direc
teur. 

5. Deze leden van de directie worden op 
voordracht van den Raad van Bestuur door 
de algemeene vergadering van aandeelhou
ders, onder goedkeuring van den houder der 
prioriteit.•aandeelen A, genoemd en ontsla
gen; de algemeene vergadering van aandeel
houders is tevens bevoegd hen te allen tijde' 
te schorsen. 

6. De Raad van Bestuur kan een of me<!r 
onderdirecteuren en 1 of meer procuratie
houders aanstellen en te allen tijde ontslaan. 

7. De leden der directie moeten door ge
boorte Nederlanders, dan wel Nederlandsche 
onderdanen zijn en hun woonplaats in Neder
land hebben, temij de houder der prioriteits
aandeelen A in een afwijking van deze bepa
ling toestemt. 

Art. 14. 1. De Raad van Bestuur is in 
den ruimsten zin belast met het drijven van 
alle zaken der vennootschap en is, met in
àchtneming van de bepalingen dezer S tatu
ten, bevoegd tot alle daden, zoo van beheer 
als eigendom. 

2. Tot meerdere verduidelijking en zon
d er dat de Raad van Bestuur daardoor eenigs
zins in zijn bevoegdheid, hem bij deze statu
ten toegekend, wordt beperkt, wordt alsnog 
bepaald, dat de Raad van Bestuur, de leden 
van de directie, de onderdirecteuren en de 
procuratiehouders, in voege als hierna in art. 
16 is omschreven, alle openbare en andere 
akten kan ( (kunnen) verlijden en alle stuk
ken teekenen, die in verband met het in a rt. 
3 omschreven doel der vennootschap noodig 
mochten zijn. De Raad van Bestu·ur zal ook 
bevoegd zijn om, met inachtneming van de 
bepaling van art. 16, namens de vennoot
schap speciale volmachten te geven, indien 
die door de Nederlandsche of andere wette n 
vereischt mochten worden. 

3. De Raad v an Bestuur heeft de aanwij
zingen te volgen van den houder der priori
tei'tsaandeelen A, imake: 

a. de keuze der luchtlijnen; 
b . het al oïniet aandoen van in Neder

land gelegen luchtvaartterreinen. . 
4. D e Raad van Bestuur heeft de goed

keuring van dien houder noodig voor: 
a. de vaststelling der maximum vracht

prijzen; 
b. de vaststelling der dienstregelingen. 
5. Overeenkomsten - niet zijnde ar-
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beidsovereenkomsten - wier onderwerp een 
waarde van f 50,000 of meer beloopt, of waar
v an de geldigheidsduur, mede gelet op mo
gelijke stilzwijgende verlenging, langer dan 3 
jaren kan bedragen, worden slechts gesloten 
onder voorbehoud, dat zij niet bindend zullen 
zijn, dan nadat zij door den houder der priori
teitsaandeelen A zijn goedgekeurd. 

6. Van alle overeenkomsten met lucht
v aartmaatschappijen zal, voorzoover die 
overeenkomsten niet vallen onder het vijfde 
lid, binnen ,4 dagen nadat zij zijn gesloten, 
mededeeling worden gedaan aan den houder 
der prioriteitsaandeelen A. 

7. D e Raad van Bestuur is bevoegd, na 
verkregen goedkeuring van den Raad van 
Commissarissen, overeenkomsten aan te 
gaan : 

a. in verband staande met het nemen 
van aandeelen, waarbij bijzondere verplich
tingen op de vennootschap worden gelegd ; 

b. rakende het verkrijgen van aandeelen 
op anderen voet dan waarop de deelneming 
in de vennootschap voor het publiek wordt 
opengesteld; 

c. betreffende de storting op aandee!en 
op ande.re wijze, dan door betaling van Ne
derlandsch wettig betaalmiddel. 

8. De Raad van Bestuur vertegenwoor
digt de vennootschap zoo in a ls buiten rech
ten. 

Art. 15. 1. Als voorzitter van den Raad 
van Bestuur wordt op voordracht van dien 
raad één zijner leden door den houder der 
prioriteitsaandeelen A aangewezen. 

2. De Raad van Bestuur vergadert zoo 
dikwijls hij door den voorzitter wordt opge
roepen. Deze gaat tot oproeping over, hetzij 
uit eigen beweging, hetzij op verzoek van 2 

of meer der leden. 
3. H ij vergadert ter plaatse, waar hem 

dit wenschelijk schijnt. 
4. Hij neemt zijn besluiten bij volstrekte 

meerderheid van stemmen van de aanwezige 
of vertegenwoordigde leden. 

5. Bij verhindering of ontstentenis van 
de directie voorziet de Raad van Bestuur zoo 
noodig in het dagelijksch bestuur. 

6. De Raad van Commissarissen is be
voegd, onder goedkeuring van den houder 
van de prioriteitsaandeelen A, de leden v an 
den Raad van Bestuur en de leden van de 
directie te schorsen. Alsdan zal binnen veer
tien dagen een buitengewone algemeene ver
gadering van aandeelhouders worden opge
roepen, die deze schorsing opheft, dan wel 
ontslag verleent. 

Art. ,6. De vennootschap zal tegenover 
derden verbonden zijn door de handteeke
ning: öf van twee leden van den Raad van 
Bestuur, èf van een lid van den Raad van 
Bestuur met een directeur, onderdirecteur of 
procuratiehouder, èf van twee directeuren, 
èf van een directeur met een onderdirecteur 
èf een procuratiehouder, öf van twee onder
directeuren, èf van een onderdirecteur met 
een procuratiehouder, èf van twee procura
tiehouders, een en ander met dien verstande, 
dat de procuratie onder bepaalde voorwaar
den en beperkingen verleend kan worden. 

Art. ,7. 1. De leden van den Raad van 
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Bestuur genieten een belooning van f 1000 
per jaar, tenzij zij uit hoofde van de winst
verdeeling overeenkomstig artikel 23 een 
hooger bedrag ontvangen. 

2. De algemeene vergadering van aan
deelhouders is bevoegd in deze belooning te 
allen tijde wijziging te brengen. 

3. Bovendien genieten de leden van den 
Raad van Bestuur een aandeel in de over
winst, zooals bij art. 23 dezer statuten is be
paald. 

Art. ,8. D e belooning van de directeuren, 
van de onderdirecteuren en van de procura
tiehouders wordt door den Raad van Be
stuur vastgesteld. 

Art. 19. 1. De Raad van Commissarissen 
is belast met h et toezicht op het beheer der 
vennootschap. 

2. De Raad van Bestuur en de leden van 
de directie zijn verplicht hem alle verlangde 
inlichttngcn, de vennootschap betreffende, 
te geven. 

3. De Leden van den Raad van Commis
sarissen hebben te allen tijde, zoowel geza
m enlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de 
gebouwen en bezittingen der vennootschap 
en zijn bevoegd inzage en afschrift te nemen 
van alle papieren, boeken en bescheiden, de 
kas op te nemen en zich de gelden en waar
den der vennootschap te doen vertoonen . 

4. De Raad van Commissarissen kiest uit 
zijn midden een voorzitter. 

5. D e Raad vergadert zoo dikwijls hij 
door den voorzitter wordt opgeroepen; deze 
gaat tot oproeping over, hetzij uit eigen b.!
weging, hetzij op verzoek van 3 of meer le
den, hetzij op verzoek van den Raad van 
Bestuur. 

6. Hij vergadert ter plaatse, waar hem 
dit wenschelijk schijnt. 

7. De Raad van Commissarissen neemt 
zijn besluiten bij volstrekte meerderheid van 
stemmen. 

8. D e leden van den Read van Bestuur, 
de President-directeur , en de Directeuren 
kunnen worden uitgenoodigd de vergaderin
gen van den Raad van Commissarissen bij te 
wonen. Zij hebben aldaar een raadgevende 
stem. 

Boekjaar, balans, winst- en verliesrekening. 

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap 
loopt van I Januari tot en met 31 December. 

Art. 21. 1. Jaarlijks, per ultimo Decem
ber, worden de boeken der vennootschap af
gesloten en wordt door d en Raad van Be
stuur een balans, zoomede een winst- en ver
liesrekening opgemaakt, welke, behoudens 
buitengewone omstandigheden, v66r 1 Juli 
daaraanvolgende gereed moeten zijn en wel•· 
ke, vergezeld van een door den Raad van 
Bestuur uit te brengen schriftelijk verslag 
over den gang van zaken der vennootschap 
en het gevoerde beheer, waarbij tevens ver
meld wordt naar welken maatstaf de onroe
rende en roerende zaken der vennootschap 
zijn gewaardeerd, aan den Raad van Com
missarissen ter beoordeeling moeten worden 
aangeboden. 

2. De Raad van Commissarissen zal die 
balans en winst- en verliesrekening onder-
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zoeken en daaromtrent een prae-advies aan 
de algemeene vergadering van aandeelhou
ders .uitbrengen. 

3. De balans en winst- en verliesrekening, 
a lsmede het verslag van den Raad van Be
stuur en het prae-advies van den Raad van 
Commissarissen moeten van de n dag de r op
roeping af tot de gewone jaarlijksche alge
meene vergadering van aandeelhouders tot 
den afloop daarvan voor dezen ten kantore 
der vennootschap en eventueel op andere 
door den Raad van Bestuur aan te wijzen 
plaatsen t er inzage worden gelegd. 

4. De balans, de winst, en verliesreke
n ing, alsmede het verslag van den Raad van 
Bestuur moeten door alle leden van den Raad 
van Bestuur, van den Raad van Commissa
rissen en van de directie worden ondertee
kend. 

A rt. 22. De jaarlijksche balans, de win~t
en verliesrekening en de afschrijvingspercen
tages behoeven de goedkeuring van den hou
der de r prioriteitsaandeelen A. 

Art . 23. 1. I ndien over eenig jaar na 
1945, nadat: 

a. de noodzakelijke afsch rijvingen zijn ge. 
schied; 

b . alle reserveeringen overeenkom~tig 
goed koopmansgebruik en na goedkeuring 
door den h ouder der prioriteitsaandeelen A 
zijn getroffen, winst is gemaakt (winstsaldi 
van vorige jaren buiten beschouwing gela
ten) , wordt na inachtneming van het be
paalde in artikel 42e van het Wetboek van 
Koophandel, van die winst 10 % ter beschik
king gesteld van d en Raad van Bestuur ter 
verdeeling onder de leden der directie en die 
leden van het personeel der maatschappij, 
die daarvoor naar het oordeel van dien R aad 
in aanmerking komen, volgens door dien 
R aad te stellen regelen. 

2. Van de daarna overblijvende winst, 
verminderd met de ten laste van de maat
schappij komende belasting terzake van die 
w inst en vermeerderd met preferente winst
sald i van vorige jaren, wordt aan de houders 
va n de prioriteitsaandeelen A en B, alsmede 
van de preferente aandeelen. a ls allen te dien 
aanzien gelijkgerechtigd, voorzoover moge
lijk .3½ % over de op hun aandeelen ver
melde bedragen uitgekeerd, tenzii een verP.a
dering van houders van priori tei tsaandeelen 
mocht besluiten dat winstaandeel geheel o f 
gedeeltelijk als preferent winstsaldo naar de 
resultatenrekening van het volgende jaar over 
te b rengen, dan wel toe te voegen aan een 
p re ferente dividendreserve ter beschikking 
van bedoelde vergadering. 

3. Van de restee rende winst, vermeerderd 
met niet-preferente winstsaldi van vorige j<1-
ren, wordt aan de houders van de gewone 
aandeelen voorzoover mogelijk 3½ % over de 
op hun aandeelen vermelde bedragen uitge
keerd, tenzij de a lgemeene ve rgadering van 
aandeelhouders mocht besluiten, dat winst
aandeel geheel of gedeeltelijk> als niet-prefe
rent winstsaldo naar de resultatenrekening 
van het volgende jaar over te brengen, dan 
wel toe te voegen aan een algemeene divi
dendreserve ter beschikking van de alge
meene vergadering van aandeelhouders. 
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4. H et dan nog overblijvende zal als volgt 
worden verdeeld: 

r o % aan het R ijk; 
5 % aan den Raad van Commissarissen, 

ter verdeeling onder zijn leden, met uitzon
dering van de Rijksambtenaren, die inge
volge artikel 12, derde lid, tweeden volzin, 
mochten zij n benoemd, naar onderling goed
vinden, met dien verstande, dat het aan een 
lid in eenig jaar uit te keeren bedrag ten 
hoogste f 2500 zal bedragen; 

ro % aan den Raad van Bestuur, ter verJ 
deeling onder zijn leden, met uitzondering 
van de Rij ksambtenaren, die ingevolge ar
tikel 12, derde lid, eersten volzin, mochten 
zijn benoemd, naar onderling goedvinden, 
met dien verstande, dat het aan een lid in 
eenig jaar uit te keeren bedrag ten hoogste 
f 5000 zal bedragen; indiP.n echter het op 
grond v an dit artikel uit te keere n bedrag 
f rooo of minder per lid bedraagt, zal het in 
artikel 17, lid r, genoemde bedrag van f 1000 
hiervoor in de plaats komen; 

10 % aan de houders van oprichtersbewij
zen; 

het resteerende ter beschikking van de Al
gemeene Vergadering v an Aandeelhouders, 
met die n verstande. dat, in zooverre dit res
teerende onder aandeelhouders ter verdee
ling komt, die.verdeeling zal p laats hebben 
onder de houders van de prioriteitsaandee
len, de preferente aandeelen en de gewone 
aandeelen tot eenzelfde percentage van de 
op hun aandeelen v ermelde bedragen. 

5. I n al deze gevallen wordt het betrok
ken gedeelte der winst verminderd met rle 
over dat gedeelte door de maatschappij ver
schuldigde belastingen. 

6. Wanneer de maatschappij over eenig 
jaar geen divide nd of een dividen d, lager dan 
3½ % uitkeert op de prioriteitsaandeelen A 
en B en de preferente aandeelen , zullen de 
hou ders dezer aandeelen in volgende jaren, 
wanneer meer winst gemaakt is, uit dien 
hoofde geen aanspraak op een hooger divi
dend kunnen doen gelden. 

7. Mogelijke winsten over de jaren tot en 
met 1945 worden toegevoegd aan de in artikel 
23, lid 3 genoemde algemeene dividend
reserve. 

Art. 24. r. Het dividend wordt uiterlij k 
24 dagen na de vaststelling betaalbaar ge
steld, waarvan aan de aandeelhouders door 
den Raad van Bestuur per advertentie in 
minstens 2 door hem te bepalen dagbladen 
wordt kennis gegeven. 

2. Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren 
na de betaalbaarstelling niet is beschikt, 
vervallen aan de vennootschap. 

Art. 25. Voor het geval de winst- en ver
l iesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, 
wordt in de volgende jaren niet geacht winst 
te zijn gemaakt, zoo lang het v erlies niet is 
aangezuiverd. 

Vergaderingen. 
a. Gecombineerde vergaderingen van 

houders van prioriteitsaandeelen, preferente 
en gewone aandeelen. 

Art. 26. r. Alle vergaderingen v an aan
deelhouders worden opgeroepen door den 
Raad van Bestuur. 
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2. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand 
Juli, een algemeene vergadering van aandeel
houders gehouden. 

3. Daarin wordt: 
I. door den Raad van Bestuur verslag 

uitgebracht omtrent de handelingen der ven
nootschap gedurende het afgeloopen boek
jaar; 

II. het jaarverslag, de balans en winst-
en verliesrekening vastgest!ê!ld; 

III. het dividend vastgesteld; 
IV. voorzien in de bestaande vacatures; 
VT behandeld zoowel de voorstellen, door 

den Raad van Bestuur en door den Raad van 
Commissarissen te doen, als die, welke door 
aandeelhouders mochten zijn ingediend. 

4. De goedkeuring der balans en winst
en verliesrekening door den houder van de 
prioriteitsaandeelen A en door de algemeene 
vergadering van aandeelhouders strekt den 
Raad van Bestuur, den Raad van Commis
sarissen, alsmede de directie, de onderdi rec
teur ( en) en de procuratiehouders der ven
nootschap tot volledige décharge voor het
geen door hen volgens de boeken over !let 
afgeloopen jaar werd verricht. 

5. Voorstellen van een of meer leden van 
den Raad van Bestuur of van den Raad van 
Commissarissen kunnen alleen dan in behan
deling worden genomen, indien, van den dag 
van oproeping af tot.den afloop der vergade
ring, deze ten kantore der vennootschap e n 
op de plaatsen, in art. 21 bedoeld, ter inzage 
van de aandeelhouders hebben gelegen en dit 
hun bij de oproeping is medegedeeld; voor
stellen van aandeelhouders alleen dan, indien 
zij zoo tijdig schriftelijk ten kantore der ven
nootschap zijn ingeleverd, dat aan het be
paalde bij art. 43g van het Wetboek van 
Koophandel is kunnen worden voldaan. 

Art. 2 7. Buitengewone algemeene verga 
deringen van aandeelhouders worden gehou
den zoo dikwijls de Raad van Bestuur of de 
Raad van Commissarissen die noodig oor
deelt en eveneens indien aandeelhouders, te
zamen vertegenwoordigende minstens 1/l') 
van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, 
daartoe schriftelijk, onder nauwkeurige op
gave van de te behandelen onderwerpen en 
onder dép6t hunner aandeelen, aan den Raad 
van Bestuur en aan den Raad van Commis
sarissen het verzoek hebben gericht, terwijl 
voor het geval noch de Raad van Bestuur, 
noch de Raad van Commissarissen aan dat 
verzoek zoodanig gevolg geven, dat de ver
gadering binnen zes weken na het verzoek 
gehouden kan worden, de verzoekers door 
d en president der arrondissementsrechtbant:: 
t e 's-Gravenhage kunnen worden gemachtigd 
niet inachtneming van de wettelijke bepalin
gen zelf de oproeping te doen. 

Art. 28. 1. In de vergaderingen worden, 
met uitzondering van de gevallen waarvoor 
bij deze akte een andere verhouding van 
stemmen is vastgesteld, alle besluiten over 
z9ken genomen met volstrekte meerderheid 
der uitgebrachte stemmen, verbindend voor 
de minderheid en de niet aanwezige aandeel
houders. 

2. Indien bij verkiezing van personen bij 
de eerste stemming niet de volstrekte meer
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, der heid is verkregen, heeft een tweede vrije 
stemming plaats. 

3. Wordt alsdan weder geen volstrekte 
meerderheid ve rkregen, dan wordt herstemd 
tusschen de 2 personen, die bij de tweede 
stemming het hoogste aantal stemmen ,:,p 
zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, die 
alsdan de volstrekte meerderheid heeft ver
kregen. 

4. Stemming over zaken geschiedt mon
deling, over personen met gesloten briefjes, 
tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, 
dat mondeling gestemd wordt; stemming bij 
acclamatie is toegelaten, indien niemand zich 
daartegen verzet. 

Art. 29. 1. Alle aandeelhouders zijn ge-=
rechtigd de vergadering van aandeelhouders 
bij te wonen en deel te nemen aan de beraad
slagingen en stemmingen; echter moeten de 
houders van aandeelen aan toonder, om aan 
de beraadslagingen en stemmingen te kun
nen deelnemen, hun aandeelen minstens 3 
dagen vóór de vergadering gedeponeerd heb
ben ter plaatse en ten tijde, als bij de op
roeping tot de vergadering zal moeten wor
den aangewezen. 

2. Het dépot geschiedt tegen uitreiking 
van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs 
tot de vergadering strekt. 

3. Alleen aandeelhouders, echter niet de 
leden van den Raad van Bestuur, van den 
Raad van Commissarissen, van de directie, 
alsmede personen in dienst der vennootschap, 
mogen ter vergadering als gemachtigde vp
treden, mits voorzien van een schriftelijke 
volmacht. 

4. In afwijking van het gestelde in de 
vorige alinea mag de Minister van Verkeer 
en Waterstaat als vertegenwoordigende het 
Rijk, iemand, niet zijnde aandeelhouder, aan
wijzen om ter vergadering als zijn gemach
tigde op t e treden. Als zijn gemachtigde kan 
worden aangewezen een lid van den Raad van 
Best uur. · 

5. Het stemrecht wordt uitgeoefend over
eenkomstig het bepaalde in het derde lid van 
art. 44b van het Wetboek van Koophandel. 

6. Alle aandeelhouders zijn bevoegd over 
alle aan de orde gestelde onderwerpen mede 
te stemmen, ook' al zoude het te nemen be
sluit aan hen uit anderen hoofde dan als aan
deelhouders eenig recht jegens de vennoot
schap toekennen of hen van eenige verplich
ting jegens de vennootschap ontslaan. 

Art. 30. 1. Alle vergaderingen van aan
deelhouders worden gehouden -onder presi
dium van een der leden van den Raad van 
Commissarissen, door den Raad daartoe aan 
te wijzen, of van een door den Raad van 
Commissarissen aangewezen derde. 

2. Zij worden gehouden te Amsterdam, te 
's-Gravenhage, te Rotterdam of te Haarlem
mermeer. 

3. Bijaldien in een vergadering van aan
deelhouders, overeenkomstig h et bepaalde 
aan het slot van art. 27 belegd en gehouden, 
de president van de arrondissementsrecht-

" bank te 's-Gravenhage niet in het presidium 
heeft voorzien, voorzien de aanwezige aan
deelhouders zelf daarin. 

4. Van het verhandelde in alle vergade-
27 
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ringen van aandeelhouders worden notulen 
gehouden, die door den voorzitter en een 
daartoe door de vergadering aangewezen aan
deelhouder worden gearresteerd en getee
kend. 

5. Voor het geval van het verhandelde 
een notarieel proces-verbaal wordt opge
maakt, is de onderteekening daarvan door 
den notaris en de getuigen voldoende. 

Art. 31. r. Tot de algemeene vergade
ringen van aandeelhouders, zoo gewone als 
buitengewone, worden de aandeelhouders, 
met opgave van tijd en plaats, minstens 8 
dagen te voren opgeroepen door middel eener 
advertentie, te plaatsen in minstens 2 dag
b laden; bij de oproeping worden de te be
handelen onderwerpen vermeld of wordt 
medegedeeld, dat de aandeelhouders er ten 
kantore der vennootschap kennis van kun
ne n nemen. 

2 . . In spoedeischende gevallen. ter beoor
deeh ng van den Raad van Bestuur, kan de 
oproeping op korteren termijn geschiede!!, 
echter minstens op een termijn van 5 dagen, 
d ie der oproeping en der vergadering niet 
m edegerekend. 

3 . In een zoodanige vergadering kunnen 
slechts voorstellen, door den Raad van Be
st uur of den Raad van Commissarissen inge
diend en ter visie gelegd, behandeld worden. 

b . Vergaderingen van houders van priori
teitsaandeelen. 

Art. 32. r. De vergaderingen van hou
ders van prioriteitsaandeelen worden opge
roepen door. den Raad van Bestuur, door 
middel van circulaires aan het door aandeel
houders gekozen domicilie, op een termijn 
v an ten m inste 5 dagen, die der oproeping en 
der vergadering niet medegerekend. 

2. Z ij worden gehouden zoo dikwijls de 
R aad van Bestuur of de Raad van Commis
sarissen dit noodig oordeelt en moeten wor
den gehouden, indien de houders van min
stens ·xo prioriteitsaandeelen dit schriftelijk, 
m et opgave der te behandelen punten, ver
langen, in welk geval de vergadering binnen 
8 dagen na het inkomen van het verzoek moet 
worden opgeroepen en binnen 14 dagen daar
n a moet worden gehouden; bij gebreke van 
een en ander kunnen aanvragers zelf de ver
gadering oproepen en houden, met inachtne
ming van het bepaalde in het vorige lid. De 
in een vergadering van houders van priori
teitsaandeelen te behandelen voorstellen 
moeten minstens 3 dagen vóór het houden 
der vergadering voor hen ten kantore der 
vennootschap ter inzage liggen. 

3. In de vergadering van houders van 
prioriteitsaandeelen wordt het stemrecht uit
geoefend overeenkomstig het in het derde 
lid van art. 44b van het Wetboek van Koop
handel bepaalde. Aandeelhouders kunnen 
zich door een schriftelijk gemachtigde, mits 
ook houder van een prioriteitsaandeel zijnde, 
doen vertegenwoordigen, zulks met inachtne
ming van het in art. 29, lid 3, van deze sta
t u ten bepaalde. De bepalingen van art. ~8 
van deze statuten zijh ook op deze vergade
ring van toepassing. 

4. In afwijking van het gestelde in de 
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vorige a linea mag de Minister van Ve rkeer 
en Waterstaat, als vertegenwoordigende den 
houder van de prioriteitsaandeelen A,iemand, 
niet zijnde aandeelhouder, aanwijzen om ter 
vergadering als zijn gemachtigde op te treder.. 

~- Als zijn gemachtigde kan worden aan
gewezen een lid van den Raad van Bestuur. 

Wijziging in de statuten. 
Art. 33. 1. Besluiten tot verandering in 

de statuten dezer vennootschap, daaronder 
begrepen die, betreffende vergrooting of ver_ 
mindering van het maatschappelijk kapitaal 
of ontbinding van de vennoorschap, kunnen 
slechts genomen worden door een algemeenc 
vergadering van aandeelhoude,s, nadat die 
besluiten vooraf zijn goedgekeurd in een ver
gadering van houders van p·rioriteitsaandee
len B en daarenbove n door den houder der 
prioriteitsaandeelen A. In de bedoelde alge
meene vergadering van aandeelhouders moet 
minstens ¾ van het geplaatste maatschap
pelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn en moe
ten besluiten genomen worden met 2/3 der 
uitgebrachte stemmen. 

2. Is in een vergadering, waarin die on
derwerpen ter tafel worden gebracht, niet het 
vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo 
wordt binnen een maand een n ieuwe verga
dering gehouden, waarin alsdan, ongeacht h et 
vertegenwoordigd kapitaal, met volstrekte 
meerderheid van stemmen over voormelde 
onderwerpen een besluit kan worden gen.:i
men, alles behoudens inachtneming der be
treffende wettelijke bepalingen. 

3. In de oproeping eener vergadering van 
aandeelhouders, waarin een voorstel tot sta
t1:1tenwijziging aan de orde wordt gesteld, zal 
hiervan melding worden gemaakt, terwijl een 
afschrift van dat voorstel, waarin de voor
gedragen wijziging woordelijk is opgenomen, 
van den dag van oproeping tot de vergade
ring tot den afloop daarvan ten kantore der 
vennootschap voor de aandeelhouders ter in
zage moet worden gelegd. 

Ontbinding, liquidatie. 

Art. 34. r. Voor het geval van ontbin
ding zal liquidatie der zaken geschieden door 
den Raad van Bestuur, onder toezicht van 
den Raad van Commissarissen, tenzij de ver
gadering bij het besluit tot ontbinding daarin 
op andere wijze voorziet. 

2 . Tot ontbinding der vennootschap zal 
niet worden besloten zonder toestemming 
van den houder der prioritei tsaandeelen A. 

3. Ingeval van liquidatie zullen uit de 
baten allereerst de schulden (onder deze laat
ste niet begrepen de bedragen, die de Maat
schappij als subsidie van het Rijk heeft ont
vangen) en de kosten van de liquidatie wor
den voldaan. 

Uit het dan resteerende zal aan de houders 
van de prioriteitsaandeelen A en B en van 
de preferente aandeelen, die ten deze als ge
lijkgerechtigden zullen worden aangemerkt, 
zoo mogelijk xoo % en daarna aan de hou
ders van de gewone aandeelen, eveneens zoo 
mogelijk xoo %, van het op de aandeelen ver
melde bedrag worden uitgekeerd. 

Uit het dan nog resteerende zal zoo moge-
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lijk aan het Rijk de door het Rijk aan de 
Maatschappij als subsidie verstrekte bedra
den worden uitgekeerd. 

Het dan nog resteerende zal worden ver
deeld onder alle aandeelhouders naar even
redigheid van de op de aandeelen vermelde 
bedragen. 

4. Bij het besluit tot ontbinding zal te
vens de belooning worden bepaald, door de 
liquidateuren te genieten. 

5. Na afloop der liquidatie wordt door de 
liquidateuren rekening en verantwoording 
gedaan in een algemeene vergadering van 
aandeelhoude rs; de goedkeuring der liquida
tierekening bij volstrekte meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen strekt tot décharge 
van de liquidateuren en den Raad van Com
missarissen, zoo de liquidatie onder zijn toe
zicht is geschied. 

6. De bepalingen dezer statuten blijven 
overigens ook tijdens de liquidatie tot en met 
het vaststellen der liquidatierekening van 
kracht. 

s. Jl 175 

10 Juni 1947. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 16 Maart 
1944 (Staatsblad No. E 16), houdende 
instelling van het Oorlogsherinnerings
kruis. 

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

Verkeer en Waterstaat van 8 April 1947, 
Directoraat-Generaal van Scheepvaart No. 
13476, K abinet, van Marine van 2 Mei 1947, 
Afdeeling Personeel No. 31896'21052, van 
Overzeesche Gebiedsdeelen van 14 Mei 
1947, 6de Afdeeling, No. 2, van Oorlog van 
23 Mei 1947, Afdeeling A I, bur. 1, nr. 599, 
en van Landbouw, Visscherij en Voedsel
voorziening van 30 Mei 1947, Kabinet no. 
58697; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
r. Artikel 10 van Ons besluit van den 

16den Maart 1944 (Staatsblad No. E 16) 
wordt gelezen als volgt: 

,,Art. 10. Het versiersel van het Oor
logsherinneringskruis bestaat uit een vier
armig kruis van brons, de tegenover elkan
der gelegen armen te samen 3 7 mm lang, 
aan de voorzijde Onze beeltenis, omgeven 
door een band met gesp, waarop de woor
den "Voor Krijgsverrichtingen" temidden 
van een krans van eikenloof, dragende elk 
der vjer armen van het kruis een W. 

Het versiersel van het Oorlogsherinne
ringskruis zal worden bevestigd op een 
groen-oranje-groen verticaal gestreept zijden 
lint, ter breedte van 27 mm, waarvan de 
middelste de helft en iedere zijstreep een 
vierde gedeelte bedraagt. In opgemaakten 
vorm bedraagt de breedte van het lint 48 
mm. Indien alleen het lint wordt gedragen 
zal iedere gesp worden aangegeven door 
een gebombeerde bronzen ster op het lint, 
met dien verstande, dat niet meer dan vier 
sterren op het lint gedragen zullen worden.". 
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2. Aan Ons voornoemd besluit wordt een 
nieuw Artikel 13 toegevoegd, luidende: 

"Art. 13. In bijzondere gevallen kan door 
Ons aan andere dan de in dit Besluit be
doelde personen het Oorlogsherinnerings
kruis c.q. met gesp(en) worden toegekend.". 

Onze Ministers voornoemd zijn, ieder voor 
zooveel hem betreeft, belast .met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staat~ 
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den rnden Juni 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H . Vos. 
De Minister van Marine, 

J. J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

De Min. van Overzeesche Gebiedsdeelen, 
J . A. J ONKMAN. 

De Min. v. Oorlog, A. H . J. L. FIEVEZ, 

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

(Uitgeg. 27 Juni 1947.) 

s. H 177 

12 Juni 1947. BESLUIT tot wijziging van 
de Bijlàge van het Koninklijk besluit 
van 13 September 1937, houdende vast
stelling van een model monsterrol, met 
betrekking tot de Zeeongevallenwet 
19I9. 

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

Justitje van 6 Juni 1947, 6e afd~ling, no. 
1677; 

Gelet op artikel 6 van het Schepelingen
besluit, gewijzigd bij Besluit van 25 Juli 
1938 (Staatsblad no. 249), alsmede op arti
k el 3, derde lid, van de Zeeongevallenwet 
1919, laatstelijk gewijzigd bij wet van 18 
September 1946 (Staatsblad no. G 255); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
In de Bijlage, behorende bij Ons besluit 

van 13 September 1937, (Staatsblad n9. 
288), wordt hetgeen op bladzijde 3, van 
regel 18 van onder af, tot en met bladzijde 
5, regel 12 van onder, omtrent de Zeeonge
vallenwet 1919 is vermeld, gewijzigd als 
volgt: 

"Bij de Zeeongevallenwet 1919 (Wet van 
8 Mei 1915, Staatsblad no. 214, gelijk deze 
laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 18 
September 1946, Staatsblad no. G 255) zijn 
voorzieningen omtrent zeeongevallen ge
troffen. 

Artikel 2 dier wet luidt: 
1. a. Elk lid der bemanning van een zee

vaartuig heeft, ingeval hem een ongeval 
overkomt in verband met zijn dienstbetrek
king, gedurende den tijd van zijn ongeschikt
heid tot werke n, recht op een uitkeering. 
Deze uitkeering bedraagt: 

I. tachtig procent van het dagloon van 
den getroffene, in geval van geheele onge
schiktheid tot werken gedurende het tijdvak 
van zes maanden, gerekend van den dag af 
na dien van het ongeval; 

II. zeventig procent van het dagloon van 
den getroffene, in geval van geheele onge-



1947 

schik theid tot werken na het verstrijken 
van het onder I aangegeven tijdvak ; 

lil. bij gedeeltelijke ongeschiktheid tot 
werken een in verhouding tot de verloren 
geschiktheid tot werken staand deel v an 
t achtig procent van het dagloon van den 
getroffene gedurende het tijdvak van zes 
m aanden, gerekend van den dag a f na dien 
van het ongeval en vervolgens van zeventig 
procent van dat dagloon. 

b. Voor de toepassing van deze wet 
wordt een schepeling geheel of gedeeltelijk 
ongeschikt geacht tot werken, indie n hij ge
heel of gedeeltelijk ongeschikt is geworden 
tot arbeid, welke voor zijn krachten voor 
het ongeval en zijn bekwaamheden is bere
kend, en die met het oog op zijn opleiding 
en vroeger beroep hem naar billijkheid kan 
worden opgedragen, met dien verstande, dat 
op de schatting van de mate van onge
schiktheid van invloed zal zijn de door den 
getroffene verkregen nieuwe bekwaamheden 
ten gevolge van een opleiding, hem op zijn 
verzoek of op verzoek van zijn wettelijken 
v ertegenwoordiger gegeven voor rekening 
van dengene, te wiens laste de uitkering 
komt. 

c. Is de getroffene ten gevolge van het 
ongeval in een althans voorloopig blijvenden 
toestand van hulpbehoevendheid, die gere
geld oppassing en verzorging noodig maakt, 
dan heeft de getroffene, indien de uitkee
ring met het oog op de omstandigheden, 
waarin h ij verkeert, niet voldoende is voor 
zijn onderhoud, voor den duur van d ie hulp 
behoevendheid en van het bestaan der be
d oelde omstandigheden recht op een verhoo
ging der uitkeering tot ten hoogste honderd 
procent van zijn dagloon. 

2. I ndien de getroffene ten gevolge van 
het ongeval overlijdt, heeft de vrouw, met 
wie hij ten tijde van het ongeval gehuwd 
was, hebben de wettige of ten tijde van het 
ongeval wettiglijk erkende natuurlijke kin
deren en hebben de ouders, of bij ontsten
tenis van dezen de grootouders van den 
overledene, indien deze hun kostwinner was, 
en de schoonouders van den overledene, in
dien deze hun kostwinner was, recht: 

a. de vrouw, tot haar opvolgend huwe
l ijk, op eene uitkeering ten bedrage van 
dertig procent van des overledenen dagloon; 

b. elk kind, tot zijn voleindigde zestien
de jaar, op eene uitkeering ten bedrage van 
vijftien procent van des ove rledenen dag-

- loon en, bijaldien het ouderloos is of wordt, 
van twintig procent van dat dagloon; 

c. de ouders, of. bij ontstentenis van de
zen de grootouders, op eene uitkeering, be
d ragende zooveel áls de overledene in den 
regel tot hun levensonderhoud bijdroeg, 
doch niet meer dan dertig procent van zijn 
dagloon, en wel tot den dood van den 
langstlevende; 

d. de schoonouders, op eene uitkeering, 
bedragende zooveel als de overledene in den 
regel tot hun levensonderhoud bijdroeg, doch 
niet meer dan dertig procent van zijn 
dagloon, en wel tot den dood van den langst 
levende; het recht voor de schoonouders op 
eene uitkeering houdt eveneens op in de 
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gevallen· bedoeld onder 1 en 2 van artikel 
377 van het Burgerl ijk Wetboek; 

de nagelaten betrekkingen heb ben teza
men op geen hoogere uitkeering recht dan 
op zestig procent van des overledenen dag
loon, met dien verstande, dat de schoon
ouders alleen recht hebben op u itkeering, 
indien de personen, bedoeld onder a, b en 
c, hunne volle uitkeering hebben ontvangen 
en de ouders of grootouders alleen dan, in
dien de personen, bedoeld onder a en b, 
hunne volle uitkeering hebben ontvangen, 
en dat, indien de v rouw en de kinderen te 
zamen op eene hoogere uitkeering dan zes
tig p rocent van dat dagloon zouden recht 
hebben, de uitkeering, waarop ieder recht 
zou hebben, eene evenredige vermindering 
zal ondergaan. 

3. a. Aan een getroffene, die wegens blij
vende ongeschiktheid tot werken een uit
keering ontvangt, berekend naar een verlies 
van arbeidsgeschiktheid van vijftien procent 
of minder, en die op het tijdstip van het 
ongeval den leeftijd van 50 jaar nog niet 
had bereikt, kan op zijn verzoek a ls af
koopsom zijner uitkeering worden gegeven 
een bedrag in eens van d riemaal de uitkee
ring over een jaar, berekend naar de uitkee
ring, waarop de getroffene aanspraak had 
op den dag, waarop het verzoek is ontvan
gen. Door dezen afkoop is, behoudens het 
recht op recht op schadeloosstelling, gere
geld in het achtste lid van dit a rt ikel, elk 
recht op schadeloosstelling ter zake van het 
betrokken ongeval, zoowel voor den getrof
fene a ls voor diens betrek kingen, vervallen. 

b . Aan vreemdelingen, die wegens bl ij
vende ongeschiktheid tot werken een uit
keering ontvangen en aan de gezamenlijke 
nagelaten betrekkingen van v reemdelingen, 
die een uitkeering, a ls bedoeld in het twee
de l id van dit artikel, ontvangen kan, in 
dien zij hun woonplaats in het buitenland 
hel;>ben, op hun verzoek als afkoopsom hun
ner uitkeering worden gegeven een bedrag 
in eens van driemaal hun uitkeering over 
een jaar, berekend naar de uitkeering, waar
op zij aanspraak hadden op den dag, waar
op het verzoek is ontvangen. Door deze n 
afkoop is elk recht op schadeloosstelling ter 
zake van het betrokken ongeval, zoowel 
voor den getroffene als voor diens betrek
kingen, vervallen. 

c. Indien een getroffene, die wegens blij
vende ongeschiktheid tot werken een uit
keering ontvangt zich langer dan een jaar 
onafgebroken buiten Nederland en de daar
aan grenzende, bij algemeenen maatregel 
van bestuur aan te wijzen landstreken op
houdt, bestaat de bevoegdheid alle aanspra
ken op schadeloosstelling ter zake van het 
betrokken ongeval af te koopen met drie
maal de uitkeering per jaar, indien de ge
troffene op het tijdstip van het ongeval q_en 
leeftijd van 50 jaar nog niet had bereikt en 
indien en zoolang de uitkeering een en twin
tig procent van het dagloon of minder be
draagt. 

d. Indien de in het tweede Jid van dit 
artikel onder a bedoelde vrouw een nieuw 
huwelijk aangaat, ontvangt zij een bedrag 
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in eens van tweemaal haar uitkeering over 
een jaar. 

4. De uitkeering is verschuldigd over el
ken dag, daaronder niet begrepen Zondagen. 

5. Dè uitkeering wordt in wekelijksche 
termijnen betaald. 

6. Bij totaal verlies der goederen van 
leden der bemanning door eene ramp aan 
het zeevaartuig overkomen hebben de leden 
der bemanning, die niet bij die gebeurtenis 
het leven verliezen, bovendien aanspraak 
op eene uitkeering in eens, en heeft, voor 
zooveel betreft de omgekomenen, de vrouw, 
met wie een van hen ten tijde van het on
geval gehuwd was, of hebben bij ontsten
tenis van deze de ~ezamenlijke kinderen, of 
bij ontstentenis van dezen, de ouders recht 
op eene uitkeering in. eens. Onder totaal 
verlies wordt verstaan -dat niets is gered 
dan hetgeen de leden der bemanning op of 
bij zich dragen. 

7. Onze Minister bepaalt, naar den 
grondslag van het normale loon, welk be
drag voor de verchillende groepen van 
schepelingen voor de toepassing van deze 
wet als dagloon zal gelden. Het dagloon 
wordt gesteld op een driehonderd en der
tiende gedeelte van het loon, dat per jaar 
wordt ·verdiend, doch op niet hooger dan 
tien gulden. Bij de bepaling van het dag
loon wordt rekening gehouden 'met hetgean 
de schepeling van derden ontvangt, voor 
zoover deze ontvangsten van invloed zijn 
op de voorwaarden der arbeidsovereenkomst 
en, voor zooveel betreft schepelingen in een 
bedrijf, dat gedurende slechts een deel van 
het jaar wordt uitgeoefend, met hetgeen in 
den regel wordt verdiend in den tijd, gedu
rende welken het bedrijf niet wordt uitge
oefend. Onze Minister bepaalt voor de ver
schillende groepen van schepelingen het be
drag der uitkeering, bedoeld in lid 6. 

Onze Minister kan bepalen, dat aan ge
troffenen, voor zoover betreft de uitkeering 
na het verstrijken van den termijn, bedoeld 
in het eerste Jid van dit artikel onder I, en 
derzelver nagelaten betrekkingen, indien 
die getroffenen behooren tot door Onzen 
Minister aan te wijzen groepen van sche
pelingen en zij op het tijdstip van het on
geval nog niet den door Onzen Minister 
te bepalen leeftijd hebben bereikt, uitkee
ring wordt verleend naar het dagloon, door 
Onzen Minister bepaald voor een andere 
groep dan die, waartoe de getroffene ten 
tijde van het ongeval behoorde. 

8 .Het in het eerste lid bedoelde Jid van 
de bemanning heeft bovendien, ter zake van 
het hem overkomen ongeval, aanspraak op 
genees- en heelkundige behandeling of ver
goeding daarvoor volgens regelen, bij alge
meenen inaatregel van bestuur te ste!len. 
Onder geneeskundige behandeling is begre
pen het verstrekken van kunstmiddelen, 
voor zoover deze zijn geschiktheid tot wer
ken kunnen bevorderen of tot verbetering 
van. zijn levensomstandigheden kunnen bij
dragen, zoomede het onderricht in het ge
bruik dier kunstmiddelen. Voor de toepas
sing van de artikelen 3, 5, 6, 7, 9 en 24 
wordt de geneeskundige behandeling of de 
vergoeding daarvoor als uitkeering be-
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schouwd. Over de dagen, waarop de ge
troffene ten gevolge van het ongeval voor 
rekening van dengene, te wiens laste de uit
keering komt, verblijft in eenige inrichting 
in het land, waar hij geacht moet worden 
thuis te behooren, wordt hem, indien- bij 
niet gehuwd en geen kostwinner is, een der
de gedeelte van de geldelijke schadeloosstel
ling uitgkeerd, waarop hij anders recht zou 
hebben gehad. 

9. Voor de toepassing van deze wet 
worden met een ongeval, overkomen in ver
band met de dienstbetrekking, gelijkgesteld 
de ziekten, voorkomende op een bij alge
meenen maatregen van bestuur vast té stel
len lijst van ziekten, indien een lid der be
manning van het zeevaartuig die ziekte 
heeft gekregen in verband met de dienstbe
trekking. De ziekte wordt, tenzij het tegen
del blijkt, geacht verband te houden met 
de dienstbetrekking, indien zij zich gedu
rende de dienstbetrekking of binnen den 
bij algemeenen maatregel van bestuur vast 
te stellen termijn na het eindigen der dienst_ 
betrekking openbaart. 

10. Indien een lid der bemanning een 
ziekte heeft gekregen, ten aanzien waarvan 
hij heeft geweigerd een prophylactische be
handeling te ondergaan dan wel heeft na
gelaten zich aan een zoodanige behandeling 
te onderwerpen, ofschoon hem daartoe kos
teloos gelegenheid werd geboden, is de ge
lijkstelling, in het vorige lid bedoeld, niet 
van toepassing, tenzij van een zoodanige be_ 
handeling bijzonder gevaar voor de gezond
heid van de betrokkene was te duchten dan 
wel door hem aan den eigenaar van het 
zeevaartuig een schriftelijke verklaring is 
overgelegd, dat zijn weigering is gegrond op 
gewetensbezwaar. Op zoodanige verklaring . 
wordt geen acht geslagen, indien bewijs ge
leverd wordt van de onjuistheid of onhoud
baarheid daarvan. 

n. Indien een door een ongeval getrof
fen lid der bemanning niet de medewerking 
verleent, die redelijkerwijze van hem ver
langd kan worden, tot het herkrijgen van 
zijn gezondheid of zijn arbeidsvermogen, 
voor zoover deze door het ongeval zijn ge
schaad, zal bij de schatting der mate van 
ongeschiktheid tot werken de toestand in 
aanmerking genomen kunnen worden, die 
aar alle waarschijnlijkheid zou zijn ontstaan, 
indien de medewerking ten volle _was ver
leend. 

12. Indieh de getroffene ten gevolge van 
het hem overkomen ongeval overlijdt heeft 
degene, die de begrafenis heeft bekostigd, 
jegens dengene, te wiens laste de uitkeerin
gen, bedoeld in het tweede lid van dit artikel 
komen of zouden komen, aanspraak op ver
goeding van de kosten der begrafenis tot 
een bedrag van ten hoogste dertig maal het 
dagloon van den getroffene." 

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

Het Loo, de 12de Juni 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Justitie, J. H. V. MAARSEVEEN. 

(Ui(geg. 27 Juni 1947). 
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u Juli I947· BESLUIT, houdende be
schikking op het beroep van J. M. H. 
Brull, te Eygelshoven, in zake een uit
breidingsplan voor Eygelshoven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door J. M . H. Brull, te Eygelshoven, tegen 
het besluit van de Commissaris der pro
vincie Limburg van 27 April 1943, 1ste af
deling, La. B. 4255/2 M., waarbij goedkeu
ring is verleend aan het besluit van de 
burgemeester van Eygelshoven dd. 13 Ja
nuari 1942 tot vaststelling van een uitbrei
dingsplan voor die gemeente; 

D e Raad van State, afdeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord (adviezen 
van 7 Juni 1944, no. 16, en 23 Augustus 
1944, no. 16/47); 

Op de voordracht van Onze Minister van 
W ederopbouw en Volkshuisvesting, Cen
trale Directie van de Volkshuisvesting, 
van 7 J uli 1947, no. 6032 M/P.B.R., 
afd. 112 ; 

Overwegende, dat de burgemeester van 
Eygelshoven, ter waarneming van de taak 
van de gemeenteraad, bij zijn besluit van 
13 Januari 1942 

I. heeft vastgesteld een uitbreidingsplan 
in onderdelen en in hoofdzaak voor de ge
meente Eygelshoven, met de daarbij beho
rende verklaring van tekens en kleuren, de 
verzamelkaart van dwarsprofielen van de 
hoofdwegen op een schaal van 1 : 200, de 
bebouwingsvoorschriften en het plan van 
overzicht op een schaal van 1 : 25000, een 
en ander volgens de bijbehorende gewaar
merkte bijlagen; 

II. aan de burgemeesters, ter waarne
ming van de taak van burgemeester en wet
houders dezer gemeente ingevolge art. 36, 
laatste zin van het derde lid der Woningwet 
voorzover betreft het plan in onderdelen, de 
bevoegdheid heeft toegekend om: 

a. in de plaats of richting van rooilijnen 
en wegen geringe wijzigingen aan te bren
gen, wanneer dit met het oog op practische 
uitvoering of door afwijkingen of onnauw
keurigheden in de kaart noodzakelijk o f nut
tig is en voor zover daarbij geen belangen 
van derden worden geschaad; 

b. de minimum vereiste perceelbreedte 
te verminder<:n in die gevallen, waar een 
rationele verkaveling van gronden in ver
band met reeds aanwezige bebouwing dit 
vergt. Deze verminderi~g mag in geen geval 
meer bedragen dan 10 '7o; 

daarbij ten aanzien van het door J. M. H . 
Brull te Eygelshoven, ingediende bezwaar 
tegen de bestemming van de hem in eigen
dom toebehorende percelen, kadastraal be
kend gemeente Eygelshoven, sectie B nos. 
1528 en 1634, tot grond voor bebouwing 
m et tuinen en open erven, ten gevolge 
waarvan volgens de concept-bebouwings
voorschriften ter plaatse niet kan worden 
overgegaan tot de oprichting van étalage
winkelhuizen, overwegende, dat aan dit be
zwaar niet kan wörden tegemoet gekomen 
omdat: 
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a. het laten bouwen van étalage-winkel
huizen op niet daarvoor bestemde terreinen, 
de orde vernietigt, die in het uitbreidings
plan wordt vastgelegd; 

b. voor de oprichting van étalage-win
kelhuizen elders in de gemeente voldoende 
en geschikte plaatsruimten aanwezig zijn; 

c. een tegemoetkoming aan het verzoek 
van de adressant derhalve strijdig zou zijn 
met het algemeen belang; 

dat de Commissaris der provincie Lim
burg, ter waarneming van de taak van Ge
deputeerde Staten, bij zijn besluit van 27 
April 1943, 1ste afdeling, La B. 4255/2 M., 
het bovenvermelde uitbreidingsplan en de 
bijbehorende bebouwingsvoorschriften heeft 
goedgekeurd met uitzondering van de op 
het plan met rode arcering aangegeven ge
deelten, waarbij met betrekking tot het door 
J. M. H. Brul!, voornoemd, bij hem inge
diende bezwaarschrift onder meer is over
wogen, dat door de reclamant met betrek
king tot het perceel sectie B, no. 1634, ge
opperde bezwaren wel is waar gegrond kun
nen worden geacht, doch dat deze niet be
hoeven te leiden tot het onthouden van 
goedkeuring aan het plan, omdat de burge
meester alsnog een regeling heeft vastge
steld, waarbij o.a. aan reclamant aanspraak 
op schadevergoeding ter zake is toegekend; 

dat van dit besluit J. M. H. Brull in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat hij on
verzwakt volhardt bij zijn ten aanzien van 
zijn percelen breedvoerig in de door hem 
ingediende bezwaarschriften uiteengezette 
bezwaren, ontkennende hetgeen daarmede 
in strijd door de Commissaris der provincie 
is aangevoerd; 

overwegende, dat op grond van een inge
steld onderzoek nopens de huidige toestand 
ter plaatse moet worden aangenomen, dat 
zonder ernstig nadeel voor de goede ontwik
keling van Eygelshoven het rechtmatig be
lang van de appellant kan worden gediend 
door het uitbreidingsplan in dier voege te 
wijzigen, dat aantasting van zijn winkel
pand vermeden wordt; 

dat de hierbedoelde wijziging - welke te
vens in het geldelijk belang der gemeente 
zou zijn - zal dienen te bestaan in veran
dering van het tracé van de weg, die over 
grond van de appellant is ontworpen; 

overwegende voorts, dat in de bebou
wingsvoorschriften een bepaling ontbreekt, 
volgens welke bestaande uebouwen in geval 
van te niet gaan door onheil herbouwd mo
gen worden, behoudens onteigening over-
eenkomstig de wet; . 

dat ook hierom de verleende goedkeunng 
niet gehandhaafd kan blijven; · 

G ezien de Woningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het besluit van de 

Commisssaris der provincie Limburg van 
2 7 April 1943, 1ste afdeling, La. B. 4255/2 
Nz., aan het door de burgemeester va~ 
Eygelshoven bij zijn besluit van 13 Janu~n 
1942 voor deze gemeente vastgestelde uit
breidingsplan c.a. alsnog de goedkeuring te 
onthouden. 
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Onze Minister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat met zijn rapport in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Raad van State, afdeling voor de ge
schillen van bestuur. 

H et Loo, de 12de Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De Minister van Wederopb. en Volkshuisv., 
. L. NEHER. 

(Uitgeg. 29 Aug. I947). 

AFSCHRI FT. 

De))artement van Wedero]lbouw en Volk s
huisvesting. Centrale Directie van lle 

Volkshuisvesting. 

's-Gravenhage, 7 Juli 1947. 

No. 60.,2 M/PBR. 
Afdeling n2. 

De Raad van State, afdeling voor de ge
schillen van bestuur, bracht advies u it over 
het beroep van J. M. H. B rull, te Eygels
hoven, tegen goedkeuring van een uitbrei
dingsplan voor die gemeente; de voorgedra
gen beslissing luidt als volgt: · 

,,Gezien het beroep, ingesteld door J. M. 
H. Brull te Eygelshoven tegen het besluit 
van den Commissaris der provincie Lim
burg van 27 April 1943, 1ste afdeling La.B. 
4225/2 M., waarbij goedkeuring is verleend 
aan het besluit van den Burgemeester van 
Eygelshoven dd. 13 Januari 1942 tot vast
stelling van een uitbreidingsplan voor die 
gemeente; 

Den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord, (advies van 
7 Juni 1944, no. 16); 

Overwegende, dat de burgem eester van 
Eygelshoven , ter waarneming van de taak 
van den gemeenteraad, bij zijn besluit van 
13 Januari 1942: 

I. heeft vastgesteld een uitbreidingsplan 
in onderdeelen en in hoofdzaak voor de ge
meente Eygelshoven, met de daarbij be
hoorende verklaring van teekens en kleuren, 
de verzamelkaart van dwarsprofielen van de 
hoofdwegen op een schaal van 1 : 200, de 
bouwingsvoorschriften en het plan van 
overzicht op een schaal van 1 : 25000, een 
en ander volgens de bijbehoorende gewaar
merkte bijlagen; 

II. aan den burgemeester, ter waarne
ming van de taak van burgemeester en wet
houde rs dezer gemeente ingevolge artikel 
36, laatsten zin van het derde lid der Wo
ningwet, v oor zoover betreft het plan in 
onderdeelen, de bevoegdheid heeft toege
kend om: 

a. in de plaats of richting van rooilijnen 
en wegen geringe wijzigingen aan te bren
gen, wanneer dit met het oog op prar.tische 
uitvoering, of door afwijkingen of crnrnuw
keurigheden in de kaart noodzakdijk of 
nuttig is, en voor zoover daarbij geen be
langen van derden worden gesch.:.ad; 

• 
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b. de minimum vereischte perceelbreed
te te verminderen in d ie gevallen waar een 
rationeele verkaveling van gronden in ver
band met reeds aanwezige bebouwing dit 
vergt. Deze vermindering m~j in geen ge
val i:neer bedragen dan 10 '7,,, daarbij ten 
aanzien van het door J. M . H . Brull te 
Eygelshoven ingediende bezwaar tegen de 
bestemming van de hem in eigendom toe
behoorende perceelen, kadastraal bt.kend, 
gemeente Eygelshoven, Sectie B, nos. 1528 
en 1634, tot grond voor bebouwing met tui
nen en open erven, ten gevolge wa~1rvan 
volgens de concept-bebouwingsvoorschriften 
ter plaatse niet kan wordt!n overgegaan tot 
de oprichting van étalage-winkdhuizen, 
overwegende, dat aan dit bezwaar niet kan 
worden tegemoetgekomen omdat: 

a. het laten bouwen van étalage-win -
kelhuizen op niet daarvoor bestemde terrei
nen, de orde vernietigt, die in het uitbrei
dingsplan wordt vastgelegd; 

b. voor de oprichting van étalage-win
kelhuizen elders in de gemeente voldoende 
en geschikte plaatsruimten aanwezig zijn; 

c. een tege moetkoming aan het verzoek 
van den adressant d erhalve strijdig zou zijn 
met het algemeen belang; 

dat de Commissaris der provincie Lim
burg, ter waarneming van de taak van Ge
deputeerde Staten, b ij zijn besluit van 27 
April 1943, 1ste afdeeling, La.B. 4255/2 M., 
het bovenvermelde uitbreidingsplan en 
de bijbehoorende bebouwingsvoorschriften 
heeft goedgekeurd met uitzondering van de 
op het plan met een roode a rceering aan
gegeven gedeelten, waarbij met betrekking 
tot het door J. M. H. Brull voornoemd bij 
hem ingediend bezwaarschrift is overwogen, 
dat het door den reclamant ten :ianzien van 
perceel Sectie B. no. 1528, geopperde be
zwaar niet gegrond is, omdat dit perceel ook 
thans niet bebouwd kan worden; 

dat van dit besluit J. M. H. Brull in be
roep is gekomen, aanvoerende dat hij on
verzwakt volhardt bij zijn ten aanz;en van 
zijn perceel breedvoerig in de door hem 
ingediende bezwaarschriften uiteengezette 
bezwaren, ontkennende hetgeen daarmee in 
strijd door den Commissaris der provincie 
is aangevoerd; 

Overwegende dat het, blijkens het inge
wonnen ambtsbericht van den Hoofdit,spec
teur van de Volksgezondheid (Volkshuis
vesting), voor den appellant, wiens winkel
pand, ten gevolge van den over zijn perceel 
getraceerden nieuwen weg, eerlang zal moe
ten verdwijnen, in verband met bijzondere 
plaatselijke omstandigheden zeer bezwaar
lijk, zoo niet onmogelijk zou zijn, op een 
perceel, gelegen op bij het uitbreidingsplan 
voor étalage-winkelhuizen bestemd gebied, 
de hand te leggen, zoodat, al inoge door den 
burgemeester een regeling zijn getroffen, 
waarbij des appellants aanspraken op scha
devergoeding in beginsel zij n erkend, deze 
ten gevolge van het plan in ernstige mate 
zou worden gedupeerd; 

dat de burgemeester van Eygelshoven, 
b lijkens mededeeling zijnerzijds in de open-
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bare vergadering van de Afdeeling van den 
Raad van State, voor de geschillen van be
stuur, waarin over deze zaak verslag is uit
gebracht, aan dit bezwaar meent tegemoet 
te kunnen komen door aan den appellant, 
naast de vergoeding in geld voor opstal en 
bedrijf een ongeveer gelijkwaardig terrein 
t erug te geven in het voor winkelbebou
wing bestemde, deel van het plan, met name 
het schuin tegenover het pe rceel van den 
appellant gelegen perceel hoek Hoofdstraat. 
Stegel, waarmede de appellant in principe 
genoegen zou nemen; 

dat intusschen, wat hiervan moge zijn, 
bij de beschouwing van het plan het de 
aandacht trekt, dat, hoewel eenige deelen 
der gemeente, als behoorende tot de be
bouwde kom, buiten het plan zijn• gelaten, 
het eigenlijke centrum der gemeente, rond
om het kerkhof, benevens de winkelstraten, 
waaronder de Hoofdstraat, waaraan des ap
pellants perceel gelegen is, geheel in het 
plan is opgenomen; 

dat het plan, voor zoover het zich over 
dit centrum uitstrekt, rigoureus ingrijpt in 
den bestaapden toestand, hetgeen zich niet 
verdraagt met een goede toepassing van de 
Woningwet, volgens welke - gelet op arti
k el 36, 3de lid dezer wet - een plan van 
u itbreiding dient om ten aanzien van gron
den, welke nog niet bebouwd 2ijn, de toe
komstige bebouwing te regelen; 

dat wel is waar aantasting van reeds aan
wezige bebouwing niet geheel kan worden 
ontgaan, waar het betreft de aansluiting 
van bestaande wegen op de bij het uitbrei
dingsplan geprojecteerde nieuwe wegen, 
doch dat bij het onderwerpelijke plan de -
oude kern der bebouwing al te ingrijpend 
wordt vervormd, terwijl met den H oofd
inspecteur van de Volksgezondheid (Volks
huisvesting), wiens advies nader is inge
wonnen naar aanleiding van een schrijven 
van de afdeeling van élen Raad van State, 
voor de geschillen van bestuur, moet worden 
aangenomen, dat de doelmatigheid daarvan 
t wijfelachtig is; 

dat ten aanzien van het bedoelde cen
trum artikel 43 der wet had behooren te zijn 
toegepast, gepaard gaande met het vestigen 
van bouwverboden en het vaststellen van 
bijzondere rooilijnen; 

dat in verband met een en ander het be
streden besluit- niet kan worden gehand
haafd; 

Gezien de Woningwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

o rdening no. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Se
cretarissen-Generaal van de Nederlandsche 
D epartementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

met vernietiging van het besluit van den 
Commissaris der provincie Limburg van 27 
April 1943, 1ste afdeeling La.B. 4255/2 M., 
aan het door den burgemsester van Eygels
hoven bij zijn besluit van 13 Januari 1942 
voor deze gemeente vastgestelde uitbrei
d ingsplan c.a. alsnog de goedkeuring te ont
houden." 

• 
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Zonder te leiden tot een uitspraak no
pens de bezwaren van de appella n t strekt 
het advies tot vernietiging van het bestre
den besluit op grond van ambtshalve ge
maakt bezwaar tegen de omvang van het 
onderwerpelijke uitbreidingsplan en, in ver
band hiermede, tegen de toegepaste proce
dure. Het hierbedoelde bezwaar deel ik niet. 
In overeenstemming met het gemeentebe
stuur van Eygelshoven en met het provin 
ciaal bestuur van Limburg mt;en ik, dat aan 
de inhoud der Woningwet nocJ-1 aan haar 
strekking in redelijkheid bezwaar kan wor
den ontleend tegen het opnemen in een uit
breidingsplan van bebouwde grond, waar 
ook gelegen, indien en voor zover het be
palen c.q. wijzigen van de bestemming daar_ 
van nodig of wenselijk is te achten voor de 
goede ontwikkeling, in de ruimste zin, der 
gemeente; ik overweeg in het bijzonder, dat 
artikel 36, eerste lid, van de Woningwet 
geen enkel deel van het grondgebied der 
gemeente van de toepassing van dat voor
schrift uitzondert en geen onderscheid 
maakt naar gelang van de ligging van grond, 
die in een plan van uitbreiding begrepen 
wordt of naar het gebruik, dat er van ge
maakt wordt. 

Met vorengenoemde afdeling gepleegd 
overleg heeft niet tot wijziging van haar ad. 
vies geleid. Mede en in het bijzonder gelet 
op consequenties voor een goede wetstoe
passing, ook in andere gemeenten dan Ey
gelshoven, kan ijc de motivering van de 
voorgestelde beslissing niet aanvaarden. De 
redenen, die naar mijn oordeel tot die be
slissing behoren te leiden, zijn vermeld in 
het, bij mijn departement opgemaakte, ont
werp-besluit, dat Uwer Majesteit hierb ij 
eerbiedig ter bekrachtiging wordt aange
boden. 

De 

S. H 277 

Minis'ter van Wederopboµw 
Volkshuisvesting, 

L. Neher. 

en 

30 Juli 1947. BESLUIT, tot wijziging en 
aanvulling van. het Koninklijk besluit 
van 2 Februari 1864, Staatsblad No. 8, 
houdende bepalingen ten aanzien der 
examens ter verkrijging van akten van 
bekwaamheid voor het geven van mid
delbaar onderwijs. 

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

Onder-wijs, Kunsten en Wetenschappen van 
3 Juni 1947, No. 1626 IV, afdeling Voorbe
reidend Hoger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenselijk is de pro
gramma's der examens ter verkrijging van 
akten van bekwaamheid voor het geven 
van middelbaar onderwijs behorende bij het 
Koninklijk besluit van 2 Februari 1864 
(Staatsblad No. 8), zoals dit laatstelijk bij 
Ons besluit van 22 October 1936, Staatsblad 
375, is gewijzigd, aan te vullen en te wijzigen 
en tevens de regelingen, waarbij tijdens de 
bezetting van het Rijk in Europa d eze pro-
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grarnma's zijn aangevuld en gewijzigd, te 
doen vervallen; 

Gelet op artikel 68 van de Middelbaar
onderwijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
1 Juli 1947, no. 24); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 1~ Juli 1947, No. 12078, 
afdeling Voorbereide·nd Hoger en Middelbaar 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De besluiten van de Secretaris

Generaal van het Departement van Opvoe
ding, V/etenschap en Kultuurbescherming 
van 16 Mei 1944, No. 89 en 90 O.W.K. (beide 
gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant 
van 1944, No. 107), van 8 December 1944, 
No. 217, O.W.K. (Nederlandse Staatscourant 
van 1944, No. 228), en van 13 December 
1944, No. 218 O.W.K. (Nederlandse Staats-
courant van 1944, No. 231) vervallen. · 

2. Het Koninklijk besluit van 2 Februari 
1864, Staatsblad 8, laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 22 October 1936, Staatsblad 
375, wordt opnieuw gewijzigd als volgt: 

1°. H et bepaalde onder H wordt gelezen 
als volgt : 

.,De vereisten zijn: 
1. Kennis van : 
de theorie van het boekhouden; 
de techniek van het boekhouden; 
de bijzondere eisen, die in bepaalde geval

len aan de boekhouding worden gesteld; 
het verband tussen enerzijds het boekhou

den en anderzijds de bedrijfshuishoudkunde 
en het recht; 

de onderwerpen uit de bedrijfshuishoud
kunde, die voor het verkrijgen van inzicht 
in de boekhoudkundige problemen van dit 
examen onmisbaar zijn. 

Kennis van: 
berekeningen verband houdende met de 

credietverlening; 
berekeningen betrekking hebbende op de 

goederenhandel en de assurantie van goede
ren; 
. berekeningen verband houdende met het 
betalingsverkeer; 

berekeningen betrekking hebbende op de 
fondsenhandel; 

berekeningen in verband met afschrij
vingen op duurzame productiemiddelen. 

K ennis van: 
de organisatie van de handel in het alge

meen en van de instellingen ter bevordering 
van de handel; · 

de organisatie van de goederenhandel, het 
transportbedrijf en het assurantiewezen; 

de organisatie en de techniek van de cre
dietverlening en van de effectenhandel; 

de betaalmiddelen en de betalingsmetho
den in het binnenlands en het internationaal 
handelsverkeer; 

economische statistieken, in het bijzonder 
die betreffende de voortbrenging, de goede
renbeweging en de consumptie. 

Kennis van de voornaamste privaatrech
telijke bepalingen, de belangrijkste bepa
lingen der belastingwetten en sociale wetten, 
een en ander voor zover van belang voor het 
bedrijf. ' 

2. Kennis van: 
de geschiedenis van de bedrijfshuishoud-
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kunde; de opvattingen omtrent haar taak. 
object, methode; 

bedrijfshuishoudkundige begrippen en wet
ten, de bedrijfshuishouding, in het l)ijzonder 
de onderneming, qaar bouw, doel, levens
proces, organen, enig inzicht in de geschiede
nis en de structuur van enkele der belang
rijkste ondernemingen; 

de vraagstukken van de externe en interne 
organisatiën. van waarde en p'rijs en van de 
financiering der bedrijfshuishoudingen; 

de verantwoording van het beheer; 
de balans en de balanstheorieën. 
Kennis van : . 
hoofdzaken uit de economische weten-

schapsleer (karakter, object, beschouwings
wijze, methoden der econ omie) en de hoofd
lijnen van de geschiedenis der economische 
theorieën; 

de innerlijke orde van het economische 
leven en haar oorzaken; 

de economische wetten; 
ae theorieën en de geschiedenis van de 

maatschappelijk-economische organisatie-
vormen; 

de actieve factoren in het economische 
leven, hun functie en organisatie; 

de theorieën omtrent de waarde en prijs; 
de t heorieën omtrent de inkomensver

deling; 
de geldstelsels, de geld- en crediettheorieën; 
de geldpolitiek, de organisatie van het 

geldwezen en de hoofdzaken uit de geschie
denis van het geldwezen , in het bijzonder 
van Nederland; 

de crisis- en conjunctuur-theorieën; 
conjunctuurbeheersing; 
de grondslagen en de middelen van de eco

nomische en de sociale politiek; 
de wettelijke maatregelen van deze aard, 

in het bijzonder van Nederland. 
Kennis van: 
het privaatrecht: ,.Wet houdende alge

mene bepalingen der wetgeving van het 
Koninkrijk". het Burgerlijk Wetboek, het 
Wetboek van Koophandel, de Faillisse
mentswet, de hoofdtrekken van het burger
lijk procesrecht, bijzondere wetten voor het 
bedrijf van betekenis. 

Kennis· van de hoofdtrekken van het pu
bliekrecht, voorzover van betekenis voor het 
juiste begrip van de kennis van het privaat
recht; 

enige kennis van de historische ontwikke
ling van het recht. 

II0 • het bepaalde onder K XII in voor
noemd besluit wordt gelezen als volgt: 

Xlla. Voor de Handelswetenschappen, 
akte A, dezelfde als in programma H , onder 1. 

Xllb. Voor de Handelswetenschappen, 
akte B, dezelfde als in programma H, onder 
1 en 2. Zowel het bezit van de akte van be
kwaamheid A tot het geven van middelbaar 
onderwijs in de handelswetenschappen, als 
het bezit van de akte van bekwaamheid tot 
het geven van middelbaar onderwijs in het 
boekhouden (K XII) geeft bij het examen 
vrijstelling van een onderzoek in de onder
delen, genoemd in programma H , onder 1. 

JIIo. het bepaalde onder Fa, zoals het 
onmiddellijk na het bepaalde onder E is vast
gesteld, wordt gelezen a ls volgt: 

,.De vereisten zijn: 
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a. I. Grondige kennis van de verschil
lende onderdelen van de spraakkunst (in de 
ruimste zin) van de hedendaagse taàl; 

vaardigheid in het stellen, blijkende uit 
het maken van een opstel, al of niet naar aan
leiding van een aan de candidaten voor te 
leggen stuk proza of poëzie ; 

vaardigheid in het lezen, blijkende uit het 
voorlezen met een goede uitspraak en een 
juiste intonatie van een stuk modern Neder
lands proza of poëzie, en uit een verklaring 
van een tekst, te kiezen uit alle perioden der 
Nederlandse taal; 

een overzicht van de Nederlandse letter
kunde aan de hand van gelezen werken; 

het maken van een opgave van litteraire 
aard ter toetsing van inzicht en smaak; 

kennis van prosodie. 
a. 2. Grondige kennis van de verschil

lende onderdelen van de spraakkunst (in de 
ruimst? zin) van de hedendaagse taal; 

vaardigheid in het stellen en in het lezen; 
kennis van het Gotisch, blijkende uit de ver
taling en verklaring van een bestudeerde 
tekst. In verband daarmede enige kennis van 
de historische grammatica, in het bijzonder 
van het Nederlands; 

kennis van het Middelnederlands, het 16de 
en 17de eeuws Nederlands; 

kennis van de hoofdzaken van de geschie
denis der Nederlandse taal; inzicht in de 
algemene taalkunde (enige kennis van het 
Latijn is verondersteld); 

het met inzicht en smaak behandelen van 
een letterkundige tekst; 

kennis van prosodie; 
het maken van een opstel over een onder

werp uit de geschiedenis der Nederlandse 
letterkunde, te kiezen uit een aantal opgaven; 

belezenheid in de voornaamste dichters en 
prozaschrijvers, te verantwoorden op grond 
van een door de candidaat over te leggen 
litteratuurlijst; 

dieper gaande kennis van een drietal on
d erwerpen uit verschillende tijdvakken der 
Nederlandse letterkunde; 

I V0 • het bepaalde onder K VII in voor
n oemd besluit wordt gelezen als volgt: 

VIia. voor de Nederlandse taal en letter
kunde, akte A, dezelfde als in programma F, 
onder a. 1; 

Vllb. voor de Nederlandse taal en letter
kunde, akte B, dezelfde als in programma F, 
onder a 1 en 2. Het bezit der akte van be
kwaamheid A tot het geven van middelbaar 
onderwijs in de Nederlandse taal- en letter
kunde geeft bij het examen vrijstelling van 
een onderzoek in de onderdelen, genoemd in 
programma F, onder a. 1. 

3. I. Examens, voor de inwerkin gtreding 
van dit besluit afgelegd op de voet van een 
der besluiten, bedoeld in artikel 1, worden 
beschouwd te zijn afgelegd op de voet van 
dit besluit. 

2. Na de inwerkingtreding van dit be
sluit zal alsnog gelegenheid gegeven wor
den tot het afleggen van het examen ter 
verkrijging van de akte van bekwaamheid 
tot het geven van middelbaar onde,:;wijs in 
het boekhouden (K VII) en het examen ter 
verkrijging van de akte van bekwaamheid 
tot het geven van middelbaar onderwijs in de 
Nederlandse taal- en letterkunde (K VII), 
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beide volgens het programma zoals het luidde 
vóór 1 Januari 1945 en wel: in 1947 voor de 
akte boekhouden M.O. (K V II); in 1947, 
1948 en 1949 voor de akte Nederlandse taal
en letterkunde (K VII). 

4. Dit besluit treedt in werking op de 
tweede dag na die zijner afkondiging. 

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

Soestdijk, de 3oste Juli 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. 0., K . en W., Jos. J. G1ELEN. 

(Uitgeg. 12 September 1947.) 

S. H 295 

4 Augustus 1947. BESLUIT, houdende 
wijziging van het K oninklijk besluit van 
25 Juni 1947 (Staatsblad N°. H 188), 
in zake aanvulling van de tabef van 
weeldegoederen bedoeld in het Besluit 
op de Omzetbelasting 1940. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Minist er van 

Financiën van 29 Juli 1947, n°. 179, a fd. 
Accijnzen; 

Gezien Ons besluit van 25 J uni 1947, 
(Staatsblad N°. H 188), houdende aanvulling 
van de tabel van weeldegoederen; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
Aan de Bijzondere bepaling op post 28a 

van de lijst, behorende bij Ons bovenbe
doeld besluit, wordt als letter e, met ver
vanging van de punt achter letter d door 
een komma, toegevoegd: 

e. hotelporselein. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

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

Het Loo, de 4de Augustus 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 12 Aug. 1947.) 

S. H 296 

4 Augustus 1947. BESLUIT, houdende 
buitenwerkingtreding van het Konink
lijk besluit van 26 October 1945, Staats. 
blad No. F 242, betreffende regelen 
aangaande de zuivering der rechterliJke 
macht. 

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

Justitie van 29 Juli 1947, Kabinet Bureau 
A, No. 4260 A 13; 

Gelet op artikel 16 van Ons Besluit van 
26 October 1945 (Staatsblad No. F 242); 

Gezien het schrijven van het Hoge Col
lege voor de Rechterlijke Macht, dd. 21 Juli 
1947, bevattende het bericht, dat dit Col
lege zijn taak heeft vervuld; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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te bepalen, dát Ons besluit van 26 Oc
ber 1945 (Staatsblad No. F 242) buiten 
werking treedt. 

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

Het Loo, de 4de Augustus 1947. 

W ILHELMINA. 
De Min. van Justitie, J. H. V . MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 12 Aug. 1947). 

S. H 297 

6 Augustus 1947. BESLUIT tot wijziging 
van het Uitvoeringsbesluit Autovervoer 
Personen 1939. 

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

Verkeer en Waterstaat van 19 Juni 1947, 
No. 37275/86617, Directoraat-Generaal van 
het , Verkeer, Afdeling Vervoerwezen, Bu
reau Juridische Zaken; 

Gelet op de Wet Autovervoer Personen; 
De Raad van State gehoord (advies van 

8 Juli 1947, No. 28); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Minist er van 29 J uli 1947, no. 
43 781/86617, Directoraat-Generaal van het 
Verkeer, Afdeling Vervoerwezen, Bureau Ju
ridische Zaken; 

Hebben goedgevonden e n verstaan: 
Art. 1. Het Uitvoeringsbesluit Autover

voer Personen 1939 wordt gewijzigd als 
volgt: 

I. Artikel 4 wordt gelezen als volgt: 
Art. 4. De artikelen 4, 22, 29, 42, 43, 48, 

49 en 5g, eerste en tweede lid, der Wet zijn 
niet van toepassing op in opdracht van een 
Inspecteur bij de Rijksdienst voor de Uit
voering van Werken uitgevoerd vervoer van 
tewerkgestelden naar of van vanwege die 
Rijksdienst gesubsidieerde of gefinancierde 
objecten, mits de zo nodig door Onze Mi
nister hieromtrent vastgestelde nadere voor
schriften worden nageleefd. 

II. In artikel 67, eerste lid, wordt in 
plaats van "onderzocht door of vanwege den 
Rijksinspecteur, in wiens district de eige
naar of houder zijn kantoor gevestigd heeft 
of de autobus als regel gesteld wordt:" ge
lezen: ,,vanwege de Inspecteur-Generaal 
onderzocht:", en wordt voorts in plaats van 
,,de Rijksinspecteur" gelezen: ,,de Inspec
teur-Gene raal of de door deze daartoe aan
gewezen ambtenaar"; 

in het t weede lid van het artikel wordt in 
plaats v an " door of vanwege den Rijksin
specteur'' gelezen: ,,vanwege de Inspecteur
Generaal", en wordt in plaats van "de Rijks_ 
inspecteur" gelezen: ,,de Inspecteur- Gene
raal"; 

aan het artikel wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende: 

"4. Indien een autobus niet vóór het 
tijdstip, waarop zij ingevolge het bepaalde 
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in het eerste lid moet worden onderzocht, 
voor het onderzoek wordt aangeboden, kan 
de Inspecteur-Generaal het keuringsbewijs 
innemen of doen innemen." 

III. In artikel 68, eerste lid, wordt in 
plaats van "dat mag worden vervoerd" tel
kens gelezen: ,,dat blijkens het keuringsbe
wijs mag worden vervoerd." 

IV. In artikel 72, derde lid, wordt in 
plaats van "bedoeld in artikel 67 van dit 
besluit" gelezen: ,,binnen wiens district een 
autoubs zich bevindt" en wordt in plaats 
van "een bestuurder" gelézen: ,,de bestuur
der". 

V. In artikel 75, eerste lid, wordt na 
"geven" toegevoegd "of hiervan ontheffing 
te verlenen. De ontheffing wordt door of 
vanwege de Inspecteur-Generaal op het 
keuringsbewijs aangetekend." 

VI. In artikel 76 vervalt het cijfer 1. 

VII. In artikel 78, tweede lid, wordt na 
,,verlicht" toegevoegd "behoudens onthef
fing door de Inspecteur-Generaal. De ont
heffing wordt door of vanwege de Inspec
teur-Generaal op het keuringsbewijs aange
tekend." 

VIII. In artikel 79, eerste lid, wordt in 
plaats van "In een autobus" gelezen: ,,Met 
een autobus"; aan het lid wordt toegevoegd: 
,.De Inspecteur-Generaal is bevoegd hier
van schriftelijk of bij in de Nederlandse 
Staatscourant te plaatsen beschikking ont
heffing te verlenen." 

IX. In artikel 83, eerste lid, wordt in 
plaats van "de Rijksinspecteur, bedoeld in 
artikel 67 van dit besluit" gelezen: ,,de 
Rijksinspecteur, in wie ns district de onder
nemer gevestigd is". 

X. In de arikelen 85, tweede lid, 86, 87, 
88, eerste, tweede en derde lid en in arti
kel 92, onder e, wordt in plaats van "de(n) 
bestuurder" gelezen: ,,het bedienend perso
neel". 

XI. In artikel 96, eerste lid, wordt in 
plaats van "door of vanwege een ambtenaar 
of instelling, aangewezen door Onzen Minis
ter," gelezen: ,,vanwege de Inspecteur-Ge
neraàl"; 

in het tweede lid van het artikel wordt 
in plaats van "den ambtenaar of de instel
ling, in het vorige lid bedoeld" gelezen: ,,de 
Inspecteur-Ge neraal"; 

het derde lid van het artikel wordt ver
vangen door de volgende leden: 

"3. Ten bewijze van de goedkeuring 
wordt aan de eigenaar of houder een keu
ringsbewijs uitgereikt, waarvan het formu
lier door de Inspecteur-Generaal wordt 
vastgesteld. 

4. In h.et keuringsbewijs wordt onder 
meer bepaald het groc:Jtste aantal personen 
buiten den bestuurder, benevens het groot
ste gewicht aan goede ren, dat me t de huur
auto mag worden vervoerd, alsmede tot 
wanneer de goedkeuring van kracht is". 

het vierde lid van het artikel wordt ge
nummerd "5"; 

in plaats van "in het eerste lid bedoelde 
ambtenaar of instelling" gelezen: ,,de In
specteur-Generaal"; 
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X II. In artikel 97, eerste lid, wordt in 
plaats van "door of vanwege den ambte
naar of de instelling aangewezen overeen
komstig het vorige artikel," gelezen: ,,van
wege de Inspecteur-Generaal", en wordt in 
plaats van "die ambtenaar of instelling" ge
lezen: ,.de Inspecteur-Generaal"; 

in het tweede lid v~n het artikel wordt 
in plaats van "door of vanwege den amb
tenaar of de instelling, bedoeld in het vo
rige lid" gelezen: ,,vanwege de Inspecteur
Generaal", en wordt in plaats van "de amb
tenaar of de instelling" gelezen: ,,de In
specteur-Generaal"; 

aan het artikel wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende: 

"4. Indien een huurauto niet vóór het 
tijdstip, waarop zij ingevolge het bepaalde 
in het· eerste lid moet worden onderzocht, 
voor het onderzoek wordt aangeboden, kan 
de Inspecteur-Generaal het keuringsbewijs 
innemen of doen innemen." 

XIII. Artikel 98 vervalt. 
XIV. In artikel 102, derde lid, wordt in 

plaats van "aan den Rijksinspecteur" ge
lezen: ,,aan de Inspecteur-Generaal en aan 
de Rijksinspecteur". 

XV. In artikel 103, tweede lid, wordt 
de punt aan het slot vervangen door een 
komma-punt; aan het lid wordt toegevoegd: 

"3 °. indien de huurauto irr meer dan een 
gemeente blijkt te zijn ingeschreven." 
in het derde lid van het artikel wordt in 
plaats van "aan den Rijksinspecteur" ge
lezen: ,,aan de Inspecteur-Generaal en aan 
de Rijksinspecteur". 

XVI. In artikel 107 wordt in plaats van 
,,indien daaromtrent bij of krachtens ge
meenteverordening voorschriften zijn gege
ven, overeenkomstig die voorschriften" ge
lezen: ,,overeenkomstig de zo nodig door de 
I nspecteur-Generaal gegeven voorschriften". 

XVI I. In artikel 109, eerste lid, wordt 
in plaats van "In een huurauto" gelezen: 
,,Met een huurauto". 

XVIII. In artikel u2, eerste lid, wordt 
in p laats van "dengene, door of vanwege 
wien de huurauto is goedgekeurd" gelezen: 
"de Rijksinspecteur, in wiens district de 
ondernemer gevestigd is". 

in het derde lid van het artikel wordt in 
plaats van: ,,van gemeentewege" gelezen: 
,,door de Inspecteur-Generaal". 

XIX. In artikel I2r, eerste lid, wordt in 
plaats van "kan de betrokkene" gelezen: 
,,kunnen de belanghebbenden". 

2. D it besluit treedt in werking met in
gang van de tweede dag na die zijner af
kondiging in het Staatsblad. 

Onze Minister van Verkeer . en Water
staat is belast met · de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift aan de Raad 
van State zal worden gezonden. 

Het Loo, de 6de Augustus 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 

(Uitgeg. 5 September z947.) 
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S, H 298 

8 Augustus z947. BESLUIT tot hernieuw
de aanwijzing overeenkomstig art. 157 
der Hooger-Onderwijswet van het Gym
nasium van de Vereeniging "Bisschop
pelijk College" te Roermond. 

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

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 29 Maart 1947, No. 4151 III, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar On
derwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien het besluit van den Secretaris
Generaal van het voormalige Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe
scherming van 28 Augustus 1941, no. 214, 
O.W.C.; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Juli 1947, No. 13); 

Gezien het nader rapport van Onzen 
voomoemden Minister van 28 Juli 1947, 
no. 12858, afdeling Voorbereidend Hoger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 16 November 1947 het 

R.-K. gymnasium te Roermond, uitgaande 
van de Vereeniging "Bisschoppelijk College". 
gevestigd aldaar, opnieuw voor een tijdvak 
van zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, 
met inachtneming der desbetreffende wet
telijke voorschriften, aan zijn leerlingen, die 
het onderwijs tot aan het einde hebben bij
gewoond, een getuigschrift van bekwaam
heid tot universitaire studiën af te geven, 
dat met het getuigschrift, in artikel II 

der 11ooger-onderwijswet vermeld, wordt ge
lijkgesteld. 

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

Het Loo, den 8sten Augustus 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Ui'tgeg. 5 Sept. z947). 

S. H 299 
II Augustus z947. BESLUIT tot nadere 

wijziging van het Koninklijk besluit 
van 15 Januari 1946 (Staatsblad No. 
G 13) , houdende voorlopige maatrege
len ter verbetering van de financiële 
positie van burgeclijk Rijkspersoneel en 
onderwijzend personeel. 

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

Binnenlandse Zaken van 2 Juli 1947, No. 
u3,57 I /R, afdeling Ambtenaren-Zaken, Bu
rea·- II, daartoe gemachtigd door de raad 
van Ministers; 

Overwegende, dat h et wenselijk is Ons 
besluit van 15 Januari 1946 ( Staatsblad 
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No. G 13), laatstelijk gewijzigd bij Ons be
sluit van 19 Maart 1947 (Staatsblad No. H 
91), aan te vullen m et een bepaling, welke 
de mogelijkheid biedt een pensiontoelage te 
verlenen aan de lager bezoldigde ambtena
ren, die niet kunnen inwonen bij het gezin, 
waartoe zij behoren; 

Gelet op artikel 65 van de Grondwet, 
artikel 125, eerste lid van de Ambtenaren
wet 1929, artikel 16, tweede Jid, van de 
Nijverheidsonderwijswet, het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 
e n het Salarisbesluit N.O. 1935; 

De Raad van Statte gehoord (advies 
van 22 Juli 1947, No. u); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van I Augustus 1947, No. 
11.852 /R, afdeling Ambtenarenzaken, Bu
reau Il; 

Hebben goedgevonden en verstaan: , 
Art. 1. Gerekend van 1 Januari 1947 

wordt Ons besluit van 15 Januari 1946 
(Staatsblad No. G 13), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 19 Maart 1947 (Staats. 
blad No. H 91), als volgt gewijzigd. 

Na artikel 5 wordt een nieuw artikel in
gevoegd van de navolgende inhoud: 

Art. 5a. 1. Indien de bruto-wedde van 
een belanghebbende, vermeerderd met de 
toelagen, bedoeld in de artikelçn 3 en 4 en 
eventueel met die, bedoeld in artikel 5, 
minder bedraagt dan het voor hem krach
tens het volgend Jid geldend grensbedrag en 
hi.i na»r het oordeel van Onze Minister, 
Hoofd van het daarbij betrokken Departe
ment van Algemeen Bestuur, niet kan in
wonen bij het gezin, waartoe hij behoort, 
kan Onze voornoemde Minister bepalen, dat 
aan hem, bij wijze van tijdelijke maatregel, 
een tijdelijke pensiontoelage wordt verleend, 
waarvan het bedrag ten hoogste gelijk zal 
mogen zijn aan het verschil tussen het voor 
hem geldend grensbedrag en zijn bruto
wedde, vermeerderd met de toelagen, be
doeld in de artikelen 3 en 4 en eventueel 
met die, bedoeld in artikel 5 van dit be
sluit. De pensiontoelage- kan slechts wor
den toegekend voor een termijn van tel
kens ten hoogste drie maanden. 

2. H et grensbedrag, bedoeld in het vorig 
Jid, bedraagt: 

Naar gelang belanghebbenden werkzaam 
of geplaatst zijn in gemeenten, welke inge
volge de bijlage E van het Bezoldigingsbe
sluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 zijn 
gerangschikt in de 

eerste klasse f 1600 per jaa r, f 133.34 per 
maand of f 30.68 per week; 

tweede klasse: f :r:500 per j aar, f Y25 per 
maand of f 28.76 per week; 

overige klassen: f 1400 per jaar, f 116.67 
per maand of f 26.88 per week. 

II. Qit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag, volgende op die 
van de dagtekening van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel 
hem betre ft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor-
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den gezonden aan de Raad van State. 
Het Loo, de nde Augustus 1947. 

WILHELMINA. 
De Minister-President, BEEL. 

De Min. v. Binnenlandse Zaken, BEEL. 

De Min. van justitie, J. H. V. MAARSEVEEN. 

De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

De Minister van Financiën, P . .l,rEFTINCK. 

De Minister van Oorlog a.i., 
J . J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

De Minister van Marine, 
J. J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

De Min. v. Wederopb. en Volkshuisv. a.i., 
H. Vos. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H . Vos. 
De Min. van Econ. Zaken, H UYSMANS. 

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

De Minister van Sociale Zaken, W. DREES. 

De Min. v. Overzeese Gebiedsdelen, · 
J . A. JONKMAN. 

De Min. v. Buiten}. Z., W. v. BOETZELAER. 

(Uitgeg. z9 Sept. ·z947). 

s. H 30 0 

zz Augu~~u.s z947. BESLUIT, houdende 
aanw1Jzmg van Doetinchem als plaats, 
waar in het kanton Terborg ook buiten 
de hoofdplaats van dit kanton terecht
zittingen zullen worden gehouden. 

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

Justitie van 12 Juni 1947, Kabinet Bureau 
A, no. 4275 A 9; 

Gelet op artikel 34, derde lid, der wet op 
de Rechterlijke organisatie en het beleid der 
justitie; 

De R aad van State gehoord (advies van 
15 Juli 194 7, no. 17); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 31 Juli 1947, Kabinet 
Bureau A, no. 4275 A 15; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In het kanton Terborg zullen 

naast de terechtzittingen in de hoofdplaats 
ten minste eenmaal in de maand terecht
zittingen in de hoofdplaats gehouden wor
den te Doetinchem. 

2. Op de terechtzittingen te Doetinchem 
zullen worden aangebracht, behandeld en 
afgedaan alle zaken, welke, indien de ge
meenten Doetinchem, W e hl, Zelhem, en 
Hummelo en Keppel een zelfstandig kanton 
vormen, zouden behoren tot de bevoegdheid 
van de rechter in dat kanto<1. 

3. Het bepaalde bij de artikelen 1 en 2 

vindt overeenkomstig toepassing ten aanzien 
van de werkzaamheden welke buiten een ei
genlijk rechtsgeding worden verricht. 

4, Een nader door Onze Minister van 
Justitie aan te wijzen gebouw te Doetin
chem geldt, voor wat betreft de zaken en 
werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 2 
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en 3, als griffie van het kantongerecht. 
5. Aan de kantonrechter en de griffier, 

die zich ter uitvoering van dit besluit be
geven van hun woonplaats naar Doetin
chem, worden uit 's Rijks kas de reis- en 
verblijfkosten vergoed .naar de bepalingen, 
welke ter regeling van de vergoeding van 
reis- en verblijfkosten wegens reizen voor 
's-Rijksdienst zijn of nader zullen worden 
vastgesteld (Reisbesluit 1916). 

6. Dit besluit treedt in werking op de 
eerste dag der maand, volgende op die, 
waarin het is afgekondigd. 

Het is niet van invloed op de behande: 
ling van de zaken, welke bij de inwerking
treding aanhangig zijn. 

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

Het Loo, de ude Augustus 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 22 Aug. 1947). 

S. H 301 

11 Augustus 1947. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van de raad der ge
meente Zandvoort dd. 22 Juli 1947, 
strekkende tot het instellen van een 
commissie van advies in zake de ver
deling van woonruimte. 

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

Binnenlandse Zaken van 4 Augustus 1947, 
No. 43932, afdeling Binnenlands Bestuur, 
Bureau Bestuurszaken, tot schorsing van het 
besluit van de raad der gemeente tand
voort d.d. 22 Juli 1947, strekkende tot het 
instellen van een commissie van advies in 
zake de verdeling van woonruimte; 

Overwegende, dat het wenselijk is, han
gende het onderzoek naar de vraag, of dat 
besluit in strijd is met de wet, het in wer
king treden daarvan te voorkomen; 

Gelet op de artikelen 185-187 der ge
meentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Bovenvermeld besluit van de {aad der 

gemeente Zandvoort tot I Juli 1948 te 
schorsen. 

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

Het Loo, de ude Augustus 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Binnenlandse Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 29 Aug. 1947). 
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II Augustus 1947. BESLUIT, houdende 
vaststelling van de datum van inwer
kingtreding van de Wet op de Zeevis
vaartdiploma's 1935 (Staatsblad No. 
455). 

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

van Verke'er en Waterstaat en van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 9 
Juli 1947, no. 6n81 Z/i40/i40/I8 Directo
raat-Generaal van Scheepvaart en van 1 
Augustus 1947, no. 16135, Afdeling Nijver
heidsonderwijs; 

Gelet op artikel 20 van de Wet op de 
Zeevisvaartdiploma's 1935 (Staatsblad no. 
455); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
De Wet op de Zeevaartdiploma's 1935 

(Staatsblad no. 455) treedt in werking met 
ingang van I October 1947. 

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder 
voor zoveel hem betreft, belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, de nde Augustus 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H . Vos. 
De Min. v . 0., K. en W., a.i., 

J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. s Sept. 1947). 

S. H 303 
13 Augustus 1947. BESLUIT tot toeken

ning van een gratificatie aan burgerlijk 
Rijkspersoneel over 1947. 

Wij WILHELMI NA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken van 25 Juni 1947, N°. 
I 1452/R, afdeling Ambtenarenzaken, Bu
reau II, daartoe gemachtigd door de Raad 
van Ministers; 

Overwegende, dat het College van Rijks
bemiddelaars in overeenstemming met het 
gevoelen van de Raad van Ministers bij be
schikking van 12 Juni 1947 (Nederlandse 
Staatscourant van 13 Juni 1947, N°. u2), 
nader vervangen door de beschikking van 
7 Juli 1947 (Nederlandse Staatscourant van 
9 Juli 1947, N°. 130) richtlijnen heeft gegeven 
met betrekking tot het doen van extra
uitkeringen aan werknemers in particuliere 
dienst gedurende het jaar I 94 7; 

Overwegende, dat het bestaande verband 
tussen de beloningen van particuliere werk
nemers en de bezoldiging van burgerlijk 
Rijkspersoneel het wenselijk maakt, dat een 
soortgelijke maatregel ook voor laatstge
noemd personeel wordt getroffen; 

Gelet op artikel 65 van de Grondwet en 
artikel 125, eerste lid, van de Ambtenaren
wet 1929; 

De Raad van State gehoord (advies van 
l Juli 1947, N°. 23); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 6 August us 1947, N°. 
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u642/R, afdeling Ambtenarenzaken, Bu
reau Il; 

Hebben goedgevon~en en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. 1. Dit besluit is van toepassing 

op de personen in vaste of tijdelijke dienst, 
wier bezoldiging is geregeld in de bijlagen 
A of B van het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1934, zomede op de 
personen, die op arbeidsovereenkomst in bur
gerlijke dienst van het Rijk werkzaam zijn 
en wier loon, krachtens het bepaalde in 
artikel 12, eerste lid, onder b of c, van het 
Arbeidsovereenkomstenbesluit, overeenkom
stig de bijlagen A of B van ,Ons eerstge
noemd besluit is vastgesteld, een en ander 
voorzover de bezoldiging of het Joon 

a. voor gehuwden en ongehuwden-enige
kostwinners een bedrag van f 4380, f 4212 
of f 4032 per jaar, dan welf 365, f 351 off 336 
per maand, en 

b. voor ongehuwden-niet-enige-kostwin
ners een bedrag van f 4152, f 3996 of f 3828 
per jaar, dan wel f 346, f 333 of f 319 per 
maand, 

respectievelijk voor standplaatsen der Ie, 
Ile, en I IIe of I Ve k lasse niet overschrijdt . 

2. Dit beslu it is niet van toepassing op 
de in het vorig lid bedoelde personen, die 
op het tijdstip, waarop ingevolge artikel 4 
de gratificatie of de eerste termijn daarvan 
wordt uitbetaald, minder dan 6 maanden 
in Overheidsdienst . zijn. 

2. Dit besluit verstaat onder: 
1. ,,belanghebbende": hem, op wie dit 

besluit van toepassing is: 
2. ,,bezoldiging" of "loon": de grond

wedde of het grondloon van een belangheb
bende op 1 Juli 1947, volgens de bereke
n ingstabellen, vastgesteld door Onze Mi
n isters van Binnenlandse Zaken en van Fi
nanciën, rondgezonden bij schrijven van 25 
Juni 1947, N°. 11525/R, afdeling Ambtena
renzaken, Bureau II/ Generale Thesaurie, Bu
reau Organisatie, No. 843, vermeerderd met 
eventuele toelagen ingevolge de artikelen 
18, 19 of 33, eerste lid, van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, 
dan wel ingevolge een gecombineerde toe
passing dier artikelen. 

3. I. Aan de belanghebbende wordt in 
het jaar 1947 een gratificatie verleend ten 
bedrage ,van 2 % van de bezoldiging of het 
loon, berekend over een geheel jaar, met 
een maximum van f 50. 

Op de gratificatie wordt de inhouding, 
bedoeld in artikel 14, derde lid, van het Ar
beidsovereenkomstenbesluit, niet toegepast. 

2. Een belanghebbende, wiens functie 
naar het oordeel van Onze Minister, hoofd 
van het daarbij betrokken Departement van 
algemeen bestuur, als een nevenbetrekking 
behoort te worden beschouwd, heeft uit dien 
hoofde geen aanspraak op de gratificatie, 
tenzij hij tevens een hoofdbetrekking of meer 
dan een nevenbetrekking in dienst van de 
Overheid, in de gezamenlijke vervulling 
waarvan hij bij voortduring een volledige 
dagtaak vindt, bekleedt, mits de gezamen
lijke bezoldiging of het gezamenlijk loon niet 
hoger ligt dan de bedragen, genoemd in 
artikel 1, onder a. 

3. Een gehuwde vrouwelijke belangheb-
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bende, wier echtgenoot een hoofdbetrekking 
of meer dan een nevenbetrekking in dienst 
van de Overheid, in de gezamenlijke ver
vulling waarvan hij bij voortduring een vol
ledige dagtaak vindt, bekleedt, heeft geen 
aanspraak op de gratificatie, tenzij de ge
zamenlijke bezoldiging van de belangheb
bende en haar echtgenoot niet hoger ligt 
dan de bedragen, genoemd in artikel 1, on
der b, in welk geval aan belanghebbende ten 
hoogste wordt uitgekeerd het bedrag, waar
mede het maximum van f so, genoemd in 
het eerste lid van dit artikel, de aan haar 
echtgenoot op grond van dit besluit toeko
mende gratificatie overschrijdt. 

4. Onze Minister van Financiën bepaalt 
het tijdstip, waarop de gratificatie wordt 
uitbetaald. 

Onze Minister is bevoegd daarbij te be
palen, dat de gratificatie in hoogstens twee 
t ermijnen wordt uitbetaald. In dat geval 
bepaalt hij tevens de tijdstippen, waarop de 
uitbetaling zal geschieden, met dien ver
st ande, dat de eerste uitbetaling in de maand 
Augustus behoort te geschieden. 

5. 1. Behoudens ten aanzien van de be
zoldiging van de Raad van State, van de 
Algemene Rekenkamer en van de rechter
lijke macht, zijn Onze Minister, Hoofd van 
het daarbij bet rokken departement van al
gemeen bestuur, en Onze Ministers van Bin
nenlandse Zaken en van Financiën bevoegd 
bij gemeenschappelijke beschikk ing dit be
sluit geheel of gedeeltelijk van overeenkom
stige toepassing te verklaren op burgerlijk 
Rijkspersoneel, ten aanzien van hetwelk dit 
besluit niet van toepassing is, zomede op 
personeel, wiens bezoldiging wordt geregeld 
in de bijlage C van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 en het 
Salarisbesluit N.O. 1935. · 

2. Aan burgerlijk Rijkspersoneel, als be
doeld in het vorig lid, hetwelk een hogere 
bezoldiging geniet dan de voor soortgelijke 
functies, met inachtneming van dit besluit, 
van R ijkswege vastgestelde of, zo deze norm 
ontbreekt, van de naar het oordeel van Onze 
Minister, Hoofd van het betrokken depar
tement van algemeen bestuur, en Onze Mi
nister van Binnenlandse Zaken voor soort
gelijke functies algemeen geldende norm, 
kan de in het eerste lid bedoelde verbetering 
slechts worden toegekend, voor zover door 
de toekenning daarvan de genoemde normen 
niet worden overschreden. 

6. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van de tweede dag, volgende op die van de 
dagtekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

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

Het Loo, de 13de Augustus 1947. 
WILHELMINA. 

De Minister-President, BEEL. 

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

De Min. v. Buiten[. z., W. VAN BOETZELAER. 

De Min. van Oorlog a.i., 
]. ]. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 
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De Min. van Marine, 
J. J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN, 

De Min. van Vl. en V. a.i., H. Vos. 
De Min. van V. en W., H. Vos. 
De Min. v. 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

De Min. van 0. G., J. A. JONKMAN. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN, 

De Min. v. E con. Zaken, HuvsMANS. 

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

(Uitgeg. 29 Aug. 1947.) 

S. H 304 

z6 Augustus z947. BESLUIT,- houdende 
nadere regeling van de aanspraken op 
kinderbijslag van enige groepen van 
burgerlijk Rijkspersoneel. 

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

van Binnenlandse Zaken en van Sociale 
Zaken van 12 Juni 1947, No. n433/R, af
deling Ambtenarenzaken, Bureau I, en van 
16 Juni 1947, No. 7453, afdeling Arbeid Il, 
daartoe gemachtigd door de Raad van Mi
nisters; 

Overwegende, dat het, mede in verband 
met de wijzigingen welke de Kinderbijslag
wet sedert haar totstandkoming heeft on
dergaan, wenselijk is voor sommige groepen 
van burgerlijk Rijkspersoneel de bestaande 
bijzondere regeling inzake de toekenning 
van kinderbijslag, vastgesteld bij beschik
king van de Secretarissen-Generaal van de 
D epartementen van Binnenlandse Zaken en 
van Financiën van 10'21 Januari 1941 (Ne
derlandse Staatscourant van 23 Januari 
1941, No. 16) te doen vervallen en te ver
vangen door nieuwe regelingen; 

Gelet op artikel 65 van de Grondwet, 
artikel 5 van de Kinderbijslagwet, artikel 
12 5, eerste lid, en artikel 134, eerste lid van 
de Ambtenarenwet 1929, artikel 21, eerste 
l id, en artikel 22, eerste lid van het Bezol
digingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1934 en artikel 12 van het Arbeidsovereen
komstenbesluit; 

D e R aad van State gehoord (advies van 
8 J uli 1947, No. 22); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nisters van Binnenlandse Zaken en van So
ciale Zaken van 30 Juli 1947, No. n668/R, 
afdeling Ambtenarenzaken, Bureau I, e n 
van 5 Augustus 1947, No. 7359, afdeling 
Arbeid Il; 

Hebben goedgevonden e n v e rstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I. a. De beschikkingen van de Se

cretarissen-Generaal van de Departementen 
van Binnenlandse Zaken en van Fina nciën 
van 10/21 Januari 1941 (Nederlandse Staats
courant van 23 Januari 1941, No. 16), 30 
September 1942 (Nederlandse Staatscou
rant van 29 October 1942, No. 2n) en 21 
D ecember 1943 (Nederlandse Staatscourant 
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van 4 J anuari 1944, No. 2), betreffende re
geling van de kindertoelage van sommige 
groepen van Rijkspersoneel, zijn vervallen. 

-b. De beschikking van Onze Ministers 
van Binnenlandse Zaken en van Financiën 
van 1'21 November 1945 (Nederlandse 
Staatscourant van 5 December 1945, No. 
126) wordt ingetrokken. 

Art. ll. Het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1934, zoals dit laat
stelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 12 
~ril 1Q47 (Staatsblad No. H n6) wordt 
aangevuld als volgt. 

In artikel 21, lid 1, eerste volzin, wordt 
tussen de woorden: ,,ambtenaren" en "bij" 
toegevoegd: ,.in vaste en tijdelijke dienst". 

Art. III. Het Arbeidsovereenkomsten
besluit wordt aangevuld in die zin, dat na 
artikel 12 wordt ingevoegd een nieuw arti
kel, luidende: 

Art. 12a. 1. De arbeider, wiens loon is 
bepaald overeenkomstig artikel 12, eerste 
lid, onder a, d of e, heeft boven en behalve 
zijn loon aanspraak op een kinderbijslag op 
de voet van de bepalingen van de Kinder
bijslagwet, zoals deze thans luidt of in de 
toekomst zal luiden, met dien verstande, 
dat de uitbetaling van de kinderbijslag ge
schiedt als bij artikel 14 met betrekking 
tot het loon is bepaald .en dat daarbij, in
dien het loon per maand wordt uitbet aald, 
de a rbeider per maand recht heeft op k in
derbijslag over 26 dagen, en, indien het loon 
per week wordt uitbetaald, per week over 
6 dagen. 

2. De arbeider, wiens loon is bepaald 
overeenkomstig artikel 12, eerste lid, onder 
b of c, heeft boven en behalve zijn loon 
aanspraak op een kinderbijslag op de voet 
van het bepaalde in artikel 2 1 van het Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1934. 

Art. IV. 1. Dit besluit wordt geacht in 
werking te zijn getreden met ingang van 1 
October 1946. 

2. De uitkeringen, welke na 1 October 
1946 krachtens de voormelde beschikking 
van de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Binnenlandse Zaken en 
van Financiën van 10/21 Januari 1941 (Ne
derlandse Staatscourant 1941, No. 16), als 
laatstelij k gewijzigd, zijn gedaan, worden 
niet teruggevorderd, met dien verstande, 
dat zij - voor zover mogelijk - in minde
ring worden gebracht op de bedragen van 
de kinderbijslag, op de uitbetaling waarvan 
bij dit besluit met terugwerkende kracht 
aanspraak wordt verleend. 

Onze Ministers, hoofden van de departe
menten van algemeen bestuur, zijn, ieder 
voorzoveel hem betre~t, belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

's- Gravenhage, de 16de Augustus 1947. 

WILHELMINA. 
De Minister-President, BEEL. 

De Min. v. Binnenlandse Zaken, BEEL. 
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De Minister van Sociale Zaken, W. DREES. 
De Min. van Justitie, J. H. V. MAARSEVEEN. 
De Min. van 0., K. en W. a.i ., 

J. H. V. MAARSEVEEN. 
De Minister van Financiën, P . LIEFTINCK. 
De Minister van Oorlog a.i., 

J. J. A. SCHAGEN VAN L EEUWEN. 
D e Minister van Marine, 

J. J. A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 
De Min. v. Wederopb. en Volkshuisv. a.i., 

H. Vos. 
De Min. v. V erkeer en Waterstaat, H . Vos. 
De Min. van Econ. Zaken, H UYSMANS. 
De Min. v. L ., V. en V ., S. L. MANSJ!OLT. 
D~ Min. van Overzeese Gebiedsdelen, 

J . A. J ONKMAN. 
De Min. v. Buiten]. z., W. V. BOETZELAER. 

(Uitgeg. 9 Sept. z9'47.) 

S, H 305 

z6 Augustus z947. BESLUIT, houdende 
verlenging van het Suikerbesluit Voed
selvoorziening 1933. 

· Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening en van F inanciën van 
19 Juli 1947, Afdeling Juridische Zaken, no. 
J. 3219 en 21 Juli 1947, no. 189, Afdeling 
Accijnzen; 

Overwegende, dat het wenselijk moet 
worden geacht het "Suikerbesluit Voedsel
voorziening 1933" voor de duur van een jaar 
te verlengen; 

Gelet op de artikelen 9, II en 14 van de 
Landbouwcrisiswet 1933 en het Voedselvoor_ 

• zieningsbesluit; 
Gehoord de Raad van State (advies van 

29 Juli ' 1947, no. 21); 
Gezien het nader rapport van onze voor

noemde Ministers van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening en van Financiën van 
6 Augustus 1947, no. J. 3425, Afdeling Ju
ridische Zaken en van 12 Augustus 1947, 
no. 256, Afdeling Accijnzen; 

· Hebben goedgevonden en verstaan: 
• Art. 1. Artikel 2, lid 1, van .het Suiker

besluit Voedselvoorziening 1933 wordt ge
wijzigd in dier voege, dat in plaats van "den 
eersten September 1947" wordt gelezen "één 
September 1948". 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 September 1947. 

Onze Ministers van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening en van Financiën zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Raad van State en aan de 
Algemene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, de 16de Augustus 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. L., V. en V., S. L. MANSHOLT. 
De Minister van Financiën, P. LtEFTINCK. 

(Uitgeg. :19 Aug. z947.) 
L. & S . 1947 
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S. H 306 

z6 Augu~~u.s 1947. BESLUIT, houdende 
aanwtJzmg van formaties, als bedoeld 
in artikel 39, lid 1, sub 3 en in artikel 
41 , sub 2 der Wet op de Krijgstucht. 

Wij WILHELMI NA, e nz.;' 
Overwegende, dat het gewenst is nadere 

voorzieningen te treffen met betrekking tot 
de uitoefening van strafbevoegdheid bij de 
Koninklijke L andmacht; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 7 Augustus 1947, Afdeling B 1-, 
bureau 2, nr. 200; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

I. Onder de formaties, bedoeld in artikel 
39, eerste lid, sub 3 ° van de Wet op de 
Krijgstucht wordt bij de Koninklijke Land
macht gerekend: 

het Demobilisatie-centrum; 
II. Onder de formaties, bedoeld in arti

kel 41, sub 2° van de Wet op de Krijgstucht 
worden bij de Koninklijke Landmacht gere
kend: 

het Demobilisatiekamp Huis ter Heide, 
het Demobilisatiekamp Woerden. 
Onze Minister van Oorlog is belast met 

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

's-Gravenhage, de 16de Augustus 1947. 

WILHELMI NA. 
De Minister van Oorlog a.i., 

J . J . A. SCHAGEN VAN LEEUWEN. 

(Uitgeg. s Sept. z947.) 

S. H 3 07 

z6 Augustus z947. BESL UIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
bijzondere Proclamatie tot instelling 
van een internationale militaire Recht
bank voor het Verre Oosten, Tokio 19 
J anuari 1946. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de op 19 Januari 1946 te Tokio 

door Generaal Douglas MacArthur, Opper
bevelhebber van de Geallieerde Mogendhe
den, krachtens de hem door deze Geallieer
de Mogendheden verleende bevoegdheden, 
uitgegeven bijzondere Proclamatie tot in
stelling van een internationale militaire 
Rechtbank voor het Verre Oosten, alsmede 
het daarbij behorende, op 26 April 1946 
nader gewijzigde Handvest van deze Recht
bank, van w e lke stukken ee n afdruk en een 
vertaling bij dit besluit zijn gevoegd; 1 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 6 Augustus 1947, 
Kabinet en Protocol no. 71285; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde Proclamatie, met het 

daarbij behorende Handvest, alsmede de 
vertaling daarvan, te doen bekendmaken 
door de plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. 

1 De Engelse tekst is niet opgenomen. 
28 
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Onze Ministers, H oofden van Departe
menten van Algemee n Bestuur, zijn, ieder 
voor zoveel hem aangaat, belast met de uit
voering van hetgeen ten deze wordt vereist. 

's-Gravenhage, 16 Augustus 1947. 

WILHELMINA. 
De M in. v. Buiten/. z., W. v. BOETZELAER. 

(Uitgeg. 24 October 1947.) 

VERTALING. 

BIJZONDERE PROCLA]l[ATIE. 

Instelling Yan een Internationale mlUtalre 
rechtbank mor het Verre Oosten. 

Aangezien de Verenigde Staten van Ame
rika en de daarmede Geallieerde Mogend
heden, stelling nemende tegen de onwettige 
aanvalsoorlogen der as-Mogendheden, van 
tijd tot tijd verklaringen hebben afgelegd 
omtrent hun bedoeling, dat oorlogsmisda
digers zouden worden berecht; 

Aangezien de Regeringen van de Gealli
eerde Mogendheden, die met Japan in oor
log waren, de 26ste Juli 1945 te Potsdam 
de verklaring aflegde n, dat, als één der 
voorwaarden van overgave, alle oorlogsmis
dadigers, waaronder zij, die wreedheden te
genover krijgsgevangenen hebben bedreven, 
streng zullen worden berecht; 

Aangezien de Japanse ondertekenaars, in 
opdracht en in naam van de Keizer en de 
Japanse Regering, in de akte van overgave 
van Japan, ondertekend in de Baai van To
kio, Japan, op 2 September 1945, de in die 
Verklaring van Potsdam vervatte voorwaar
den aanvaardden; 

Aangezien het gezag van de Keizer en de 
Japanse Regering om de Staat Japan te 
regeren door die akte van overgave is on
derworpen aan de Opperbevelhebber voor 
de Geallieerde Mogendheden, die bevoegd is 
die maatregelen te treffen, welke hij tot 
uitvoering der voorwaarden van overgave 
nuttig acht; 

Aangezien ondergetekende door de Geal
lieerde Mogendheden is aangewezen als Op
perbevelhebber voor de Geallieerde Mo
gendheden , t eneinde de algehele overgave 
van de Japanse strijdkrachten ten uitvoer 
te bre ngen; 

Aangezien de Regeringen van de Ver
enigde Staten van Ame rika, van Groot
Brittannië en van Rusland, het voldoen aan 
de voorwaarden van overgave door Japan in 
aanmerking genomen op de Conferentie van 
Moskou van 26 December 1945, met goed
keuring van China, zijn overeengekomen, 
dat de Opperbevelhebber alle bevelen zal 
uitvaardigen ten aanzien van de tenuitvoer
legging van de vororwaarden van overgave; 

Zo is het, dat ik, Douglas MacArthur, als 
Opperbevelhebber voor de Geallieerde Mo
gendheden, krachtens de mij als zodanig 
verleende bevoegdheid, teneinde uitvoering 
te geven aan de voorwaarden van overgave, 
welke de strenge berechting van oorlogs
misdadigers behelst, het volgende beveel en 
bepaal: 
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Artikel 1. Er zal een Internationale Mi
litaire Rechtbank voor het Verre Oosten 
worden ingesteld voor de berechting van 
personen, die individueel, of als leden van 
organisaties, ofwel in beide hoedanigheden, 
beschuldigd worden voor misdaden, waar
onder misdrijven tegen de vrede. 

Artikel 2 . De samenstelling, rechtsmacht 
en functies van deze Rechtbank zijn als uit
eengezet in het Handvest van de Interna
tionale Militaire Rechtbank voor het Verre 
Oosten, hetwelk heden door mij is goedge
keurd. 

Artikel 3. Niets in dit bevel zal inbreuk 
maken op de rechtsmacht van enige andere 
internationale, nationale of bezettingsrecht
bank, commissie of andere rechtbank, welke 
voor de berechting van oorlogsmisdadigers 
is opgericht of opgericht zal worden in Ja
pan of op het grondgebied van een der Ver
e nigde Naties, waarmede Japan in oorlog is 
geweest. 

Door mij gegeven en ondertekend te To
kio op 19 Januari 1946. 

DOUGLAS MacARTHUR. 
Ge nera! of the Army, United States Arrny, 
Supreme Commander for the Allied Power~. 

HANUVEST VAN DE IKTEUNATIO• 
NALE MILITAlUE .HE('HTBANl( VOOR 

HET YEURE OOS'fEN. 

Bij proclamatie van de Opperbevelhebber 
voor de Geallieerde Mogendheden van 19 
Januari 1946 werd een Internationale Mili
taire Rechtbank voor het Verre Oosten in
gesteld. Het Handvest van deze Rechtbank 
luidt als volgt: 

AFDELING 1. 

Samenstelling Ya.n de Rechtbank. 

Art. 1. Rechtbank ingesteld. De Inter
nationale Militaire Rechtbank voor het 
Verre Oosten wordt hierbij ingesteld voor 
de rechtvaardige en snelle berechting en be
straffing van de grote oorfogsmisdadigers in 
het Verre Oosten. D e permanente zetel van 
de Rechtbank is te Tokio. 

Art. 2. Leden. D e Rechtbank zal be
staan uit niet minder dan vijf en niet meer • 
dan negen leden, door de Opperbevelhebber 
voor de Geallieerde Mogendheden benoemd 
uit degenen, die door de Ondertekenaars 
van de Akte van Overgave worden voorge
dragen . 

Art. 3. Functionarissen en Secretariaat. 
a. Voorzitter. De Opperbevelhebber voor 

de Geallieerde Mogendhede n zal een lid tot 
Voorzitter van de Rechtbank benoemen . 

b. Secretariaat. 
1. Het Secretariaat van de Rechtbank 

zal bestaan uit een door de Opperbevelheb
ber voor de Geallieerde Mogendheden te 
benoemen Algemeen Secretaris en de nodig 
geachte adjunct-secretarissen, klerken, tol
ken en ander personeel. 

2. De Algemee n Secretaris zal het werk 
van het Secretariaat organiseren en leiden. 
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3. Het Secretariaat zal alle tot de RechL 
bank gerichte stukken ontvangen, het ar
chief van de Rechtbank verzorgen, der 
Rechtbank en haar leden de nodige schrijf
diensten ter beschikking stellen, en andere 
door de Rechtbank aan te wijzen diensten 
verrichten. 

Art. 4. Quorum en stemming. 
a. Quorum. D e aanwezigheid van een 

meerderheid van alle leden zal nodig zijn 
om een quorum te vormen. 

b. Stemming. Alle beslissingen en oor
delen van deze Rechtbank, schuldigbevin
dingen en vonnissen daaronder begrepen, 
zullen worden genomen en gedaan bij meer
derheid van stemmen van de aanwezige le
den van de Rechtbank. Indien de stemmen 
staken, is de stem van de Voorzitter beslis
send. 

AFDELING II. 
ltechtsmacht en algemene bepalingen. 

Art. 5. Rechtsmacht betreffende perso
nen· en mis<Jaden. De Rechtbank zal de be
voegdheid hebben tot berechting en bestraf
fing van de oorlogsmisdadigers in het Verre 
Oosten, die individueel of als leden van or
ganisaties beschuldigd worden van misda
den, waaronder misdrijven tegen de vrede. 
De volgende handelingen, of één van deze, 
zijn misdrijven, die vallen binnen de rechts
macht van de Rechtbank en waarvoor indi
viduele aansprakelijkheid zal bestaan: 

a. misdrijven teRen de vrede: namelijk 
het maken van plannen voor, het voorberei_ 
den van, het nemen van initiatief tot of het 
voeren van een al of niet verklaarde aan
valsoorlog, of een oorlog in strijd met het 
internationale recht, met internationale ver
dragen, overeenkomsten of verzekeringen, of 
deelneming aan een gemeenschappelijk plan 
of samenzwering voor het verrichten van 
een van de bovengenoemde handelingen; 

b. conventionele oorlogsmisdrijven: na
melijk schendingen van de wetten of gebruL 
ken van de oorlog; 

c. misdrijven tegen de menselijkheid: 
namelijk moord, uitroeiing, het in slavernij 
voeren , deportatie en andere onmenselijke 
handelingen, die vóór of gedurende de oor
log bedreven zijn tegen de burgerbevolking, 
of vervolging op grond van politiek of ras 
ter uitvoering van of in verband met enig 
misdrijf behorende tot de rechtsmacht van 
de Rechtbank, onverschillig of deze geschie
den al dan nie t in strijd met het nationale 
recht van het land, waar deze daden wer
den bedreven. Leiders. organisatoren, zij die 
hebben uitgelokt e n medeplichtigen, die 
hebben deelgenomen aan het opstellen of 
het uitvoeren van een gemeenschappelijk 
plan of samenzwering om een van de bo
vengenoemde misdrijven te begaan, zijn 
aansprakelijk voor alle daden, die door per
sonen ter uitvoering van dit plan zijn ver
richt. 

Art. 6. Aansprakelijkheid van beklaag
den. Noch de officiële positie, welke een 
beklaagde te enigertijd bekleedde, noch het 
feit, dat een beklaagde handelde krachtens 
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een bevel van zijn Regering of van een bo
ven hem gestelde is op zich zelf voldoende 
om de beklaagde te bevrijden van zijn 
aansprakelijkheid voor een misdaad, waar
van hij wordt beschuldigd, doch die omstan_ 
digheden kunnen beschouwd worden als re
den tot verzachting van zijn straf, indien de 
Rechtbank beslist, dat de rechtvaardigheid 
zulks vereist. 

Art. 7. Procedure-regels. De Rechtbank 
zal procedureregels opstellen en wijzigen in 
overeenstemming met de fundamentele be
palingen van dit Handvest. 

Art. 8. Aanklagers. 
a. Hoofdaanklager. De door de Opper

bevelhebber voor de Geallieerde M ogend
heden benoemde H oofdaanklager is aanspra
~elijk voor het onderzoek en de vervolging 
mzake aanklachten tegen oorlogsmisdadi
gers, die binnen de rechtsmacht van deze 
Rechtbank vallen, en verleent de Opperbe
velhebber de nodige rechtskundige bijstand. 

b. Toegevoegde aanklagers. De Ver
enigde Naties, waarmede Japan in oorlog is 
geweest, kunnen elk een toegevoegd Aan
klager benoemen om de Hoofdaanklager bij 
te staan. 

AFDELING 111. 

Rechtvaardlg·e berechting van beklaagden. 

Art. 9. Procedure voor rechtvaardige be
rechting. Teneinde aan de beklaagden een 
rechtvaardige berechting te verzekeren, zal 
de volgende procedure worden toegepast: 

a. Telastelegging. De telastelegging zal 
bestaan uit een duidelijke, beknopte en 
juiste vermelding van elke misdaad, waar
van beklaagde beschuldigd wordt. Aan ie
dere beklaagde zal tijdig genoeg voor zijn 
verdediging een a fschrift van de telaste
legging met eventuele wijzigingen, en van 
dit Handvest worden verstrekt in een taal, 
welke beklaagde begrijpt. 

b. Verhoor. Gedurende de terechtzit
ting of het vooronderzoek zal de beklaagde 
het recht hebben alle gewenste ve,rklaringen 
te geven met betrekking tot de tegen hem 
ingebrachte beschuldigingen. 

c. Taal. De terechtzitting en de daar
mede verband houdende werkzaamheden 
zullen in het Engels en in de taal van de 
beklaagde worden gevoerd. Vertalingen van 
documenten en andere stukken zullen wor
den verstrekt naar gelang zulks nodig is of 
gevraagd wordt. 

d. Raadsman van beklaagde. Iedere 
beklaagde zal vertegenwoordigd worden 
door een raadsman naar eigen keuze, on
verminderd de bevoegdheid van de Recht
bank zulk een raadsman, wanneer dan ook, 
niet toe te laten. De beklaagde zal de naam 
van zijn raadsman of van de raadsman, die 
hij door de Rechtbank wenst te worden 
aangewezen, aan de Algemeen Secretaris 
van de Rechtbank opgeven. Indien een be
klaagde niet door een raadsman is "erte
genwoordigd, zal de Rechtbank een raads
man voor hem aanwijzen. 

e. Bewijs ter verdediging. Een beklaag
de zal het recht hebben, hetzij zelf, hetzij 
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door tussenkomst van zijn raadsman, bij 
het proces bewijs aan te brengen tot steun 
van zijn verdediging, en iedere getuige, die 
door het Openbaar Ministerie is opgeroe
pen, aan een verhoor te onderwerpen, be
houdens de daaraan door de Rechtbank te 
stellen redelijke beperking. 

f. Aanbren,!en van bewijs ter verdedi-
8in8. Een beklaagde kan bij de Recht bank 
een schriftelijk verzoek indienen om bewijs 
door getuigen of schriftelijk bewijs aan te 
brengen. Het verzoek moet vermelden, waar 
de getuige of het geschrift geacht worden 
zich te bevinden. H et zal voorts de feiten 
vermelden, welke beklaagde zich voorstelt 
door getuigen of geschrifte te bewijzen, a ls
mede het belang van die feiten voor de ver
dediging. Indien de Rechtbank het verzoek 
inwilligt, zal der Rechtbank de naar om
standigheden vereiste medewerking worden 
verleend, voor wat betreft het verkrijgen 
van het aanbrengen van bewijs. 

Art. zo. Verzoekschriften en voorstel/en 
v66r de ter~htzitting. Alle voorstellen, 
verzoekschriften en andere aanvragen, wel
ke tot de Rechtbank worden gericht vóór 
de aanvang der terechtzitting, zullen schrif
telijk worden ingediend en aan de Alge
m een Secretaris van de Rechtbank worden 
opgegeven ter afdoening door de R echt
bank. 

AFDELING IV. 

BeYoeg·dheden van de Ueehtbank en het 
voi-ren van het proces. 

Art. zz. Bevoe8dheden. De Rechtbank 
zal de bevoegdheid hebben: 

a. getuigen op te roepen voor de te
rechtzitting, hun aanwezigheid alsmede ge
tuigenverklaringen te verlangen en vragen 
tot hen te richten; 

b. iedere beklaagde te ondervragen en 
uitlegging toe te staan nopens zijn weigering 
een vraag te beantwoorden; 

c. het overleggen van stukken en ander 
b ewijsmateriaal te verlangen; 

d. van iedere getuige een eed, belofte 
of verklaring als in het land van de getuige 
gebruikelijk is te verli:ngen en de eed te 
doen afleggen; 

e. ambtenaren aan te stellen voor de 
uitvoering van een of andere opdracht , die 
door de Rechtbank is omschreven, met in
b egrip van de bevoegdheid om bij rogatoire 
commissie bewijs te verkrijgen. 

Art. 12. Procesvoering. De Rechtbank 
zal: 

a. de terechtzitting strikt beperken tot 
een snel verhoor omtrent de punten, die 
door de beschuldigingen zijn opgeworpen; 

b. strenge maatregelen nemen om iedere 
actie te voorkomen, die onredelijk uitstel 
zou veroorzaken, en niet terzake dienende 
punten en verklaringen van welke aard ook 
buiten de orde stellen; 

c . • voor de handhaving van de orde ter 
terechtzitting zorgdragen en snel recht doen 
met betrekking tot iedere weerspannigheid, 
waarbij een passende straf kim worden op
gelegd m et inbegrip van het uitsluiten van 
een beklaagde of zijn raadsman van enige 
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of alle verdere zittingen, maar zonder dat 
inbreuk wordt gemaakt op het beslissen om
trent de beschuldigingen; 

d. de geestelijke en lichamelijke ge
schikthdd van beklaagde om terecht te 
staan, vaststellen. 

Art 13. Bewijs. 
a. T oelaatbaarheid. D e Rechtbank zal 

niet gebonden zijn aan technische regelen 
inzake bewijs. Zij zal in de grootst moge
lijke mate een snelle en niet-technische 
procedure aanvaarden en toepassen en zal 
ieder bewijs toelaten, waarvan zij oordeelt, 
dat het bewijs-waarde heeft. Alle afgelegde 
erkenningen of verklaringen van de be
klaagden worde n toegelaten. 

b B elang. De Rechtbank kan inlichtin
gen vragen omtrent de aard van ieder be
wijs, voordat dit wordt aangeboden, ten
einde te beslissen omtrent de vraag of het 
terzake dienende is. 

c. Specifiek bewijs toelaatbaar. D e vol
gende bewijsmiddelen worden zonder eniger
lei tekortdoening aan de draagwijdte der .vo
renstaande algemene regelen, in het bijzon
der toegestaan; 

r. Een document, ongeacht o f het als 
echt kan worden aangemerkt en zonder be
wijs omtrent oorsprong of ondertekening, 
hetwelk der Rechtbank voorkomt onderte
kend te zijn door of afkomstig te zijn van 
een ambtenaar, departement, orgaan of lid 
van de krijgsmacht van welke Regering ook; 

2. een rapport, hetwelk der Rechtbank 
voorkomt ondertekend te zijn door of af
komstig te zijn van het Internationale Rode 
Kruis of iemand, die daarvan deel u itmaakt, 
of een geneesheer, of personeel van een ge
neeskundige dienst, of een rapporteur of 
opsporingsambtenaar, of iemand anders, die 
der Rechtbank voorkomt persoonlijk op de 
hoogte te zijn van de in het rapport vermel
de feiten; 

3. een proces-verbaal, getuigenverklaring 
of andere ondertekende verklaring; 

4. een dagboek, brief of ander document, 
zoals beëdigde en niet beëdigde verklarin
gen, welke der Rechtbank voorkomen gege
v ens t e bevatten, die de beschuldiging tref
fen· 

s'. een afschrift van een document of 
ander bijkomstig bewijs van inhoud, indien 
het origineel niet terstond beschikbaar is. 

d. Kennisneming van rechtsweae. D e 
Rechtbank zal geen bewijs vragen van fei
ten, die algemeen bekend zijn noch van de 
authenticiteit van officiële regeringsstukken 
en rapporten van welk land ook, noch van de 
handelingen, processen-verbaal en uitspra
ken van militaire of andere organen van 
een van de Vereni-gde Naties. 

e. Processen-verbaal, bewijsstukken en 
documenten. Een afschrift van de hande
lingen, bewijsstukken en documenten, welke 
aan de Rechtbank zijn overgelegd, zal bij 
de Algemeen Secretaris van de Rechtbank 
worden gedeponeerd en zal deel uitmaken 
van het proces-verbaal. 

Art. 14. Plaats der terechtzitting. De 
eerste terechtzitting zal gehouden worden 
te T okio en alle volgende terechtzittingen 



4-37 

zullen worden gehouden in die plaatsen, 
welke de Rechtbank be paalt. 

Art. 15. Verloop van de procedure ter 
terechtzitting . De procedure tijdens de te
rechtzitting zal zijn als volgt: 

a. de telastelegging zal ter terechtzitting 
worden voorgelezen, tenzij alle beklaagden 
hiervan afzien; 

b. De Rechtbank zal iedere beklaagde 
vragen, of hij zich "schuldig" of "niet 
schuldig" a cht; 

c. het Openbaar Ministerie e n iedere be
klaagde mag een beknopte, inleidende ver" 
k laring afleggen; 

d. het Openbaar M inisterie en de ver
dediging mogen bewijs aanbieden en de toe
laatbaarheid ervan zal door de Rechtbank 
worden beslist; . 

e. het Openaar Ministerie en de raads
lieden van beklaagden mogen iedere getuige 
en iedere beklaagde, die getuigenis aflegt, 
ondervragen; 

f. de raadslieden van beklaagden mogen 
ter terechtzitting het woord voeren; 

g. het Openbaar Ministerie mag ter te
rechtzitting het woord voeren; 

h. de Rechtbank zal een oordeel uit
spreken en een vonnis vellen. 

AFDELING V. 

Oordeel en vonnis. 
Art. 16. Straf. De R echtbank zal be

voegd zijn een beklaagde, wanneer deze 
schuldig wordt bevonden, de doodstraf of 
ee n zodanige andere straf op te leggen als 
zij zal beslissen dat rechtvaardig is. 

Art.· 17. Oordeel en herziening. Het 
oordeel zal worden uitgesproken ter open
bare terechtzitting en zal de gronden be
vatten, waarop het berust. H et proces-ver
baal der terechtzitting zal onmiddellijk aan 
de Opperbevelhebber voor de Geallieerde 
Mogendheden te zijner afdoening worden 
toegezonden. Het vonnis zal worden ten
uitvoergelegd overeenkomstig het Bevel van 
de Opperbevelhebber voor de Geallieerde 
Mogendheden, die te allen tijde het vonnis 
kan verzachten of anderszins wijzigen, be
halve het verzwaren. 

Op bevel van Generaal MacARTHUR: 

RICHARD J. MARSH ALL, 
Major Genera!, Genera! Staff Corps, 

Chief of Staff. 

GEWIJZIGD HANDVEST VAN DE IN• 
TERNATJONALE MILITAIRE RECHT

BANK VOOR HET VERRE OOSTEN. 

(26 AJlril 1946) . 

AFDELI NG I. 
Samenstelling van de Rechtbank. 

Art. 1 . Rechtbank ingesteld. De Interna
tionale Militaire Rechtbank voor het Verre 
Oosten wordt hierbij ingesteld voor de 
rechtvaardige en snelle berechting en be
st raffing van de grote oorlogsmisdadigers in 
het Ver re Oosten. De permanente zetel van 
de Rechtbank is te Tokio. 
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Art. 2. Leden. D e Rechtbank zal be
staan uit niet minder dan zes leden en niet 
meer dan elf leden, door de Opperbev elheb
ber voor de Geallieerde Mogendheden be
noemd u it degenen, die door de Onderteke
naars van de Akte van Overgave, I ndia en 
het Gemeenebest der Philippijnen, worden 
voorgedragen. 

Art. 3. Functionarissèn en Secretariaat. 
a. Voorzitter. De Opperbevelhebber 

voor de Geallieerde Mogendheden zal een 
lid tot Voorzitter van de R echtbank be
noemen. 

b. Secretariaat. 
1 . Het Secretariaat van de Rechtbank 

zal bestaan uit een door de Opperbevelheb
ber voor de Geallieerde Mogendheden te 
benoemen Algemeen Secretaris en de nodig 
geachte adjunct-secretarissen, k lerken, tol
ken en ander personeel. 

2 . De Algemeen Secretaris zal het werk 
van het Secretariaat organiseren e n leiden. 

3. Het Secretariaat zal alle tot de Recht
bank gerichte stukken ontvangen , het ar
chief van de Rechtbank verzorgen, der 
Rechtbank en haar leden de nodige schrijf
diensten ter beschikking stellen, en andere, 
door de Recht bank aal} te wijzen diensten 
verrichten. 

Art. 4. Bijeenkomst en quorum, stem
ming en afwezigheid. 

a. Bijeenkomst en quorum. Zodra zes 
leden van de Rechtbank aanwezig zijn, kun
nen zij als Rechtbank in formele zitting 
bijeenkomen. De aanwezigheid van een 

· meerderheid van alle leden zal nodig zijn 
om een quorum te vormen. 

b. Stemming. Alle beslissingen en oor
delen van deze Rechtbank, schuldigbevin
dingen en vonnissen daaronder begrepen, 
zulle n worden genomen en gedaan bij meer
derheid van stemmen van de aanwezige le
den van de Rechtbank. Indien de stemmen 
staken, is de stem van de Voorzitter beslis
send. 

c. Afwezigheid. Indien een lid te eniger 
tijd afwezig is doch later in staat is aanwe
zig te zijn, zal hij deelnemen aan alle vol
gende procedures, tenzij hij ter openbare zit
ting verklaart, dat hij onbevoegd is wegens 
ongenoegzame bekendheid met de procedu
res, welke in zijn afwezigheid plaats ~adden. 

AFDELING I I. 

Ueclltsmacht en algemene bepallngen. 

Art. 5. Rechtsmacht betre ffende perso
nen en misdaden. De Rechtbank zal de be
voegdheid hebben tot be rechting en bestraf
fing van de oorlogsmisdadigers in het Verre 
Oosten, die individueel of als leden van 
organisaties beschuldigd worden van 1hisda
den, waaronder misdrijven tegen de vrede. 
De volgende handelingen, of één van deze, 
zijn misdrijven, die vallen b innen de rechts
macht van de Rechtbank en waarvoor iudi
viduele aansprakelijkheid zal bestaan: 

a. misdrijven tegen de vrede: namelijk 
het maken van plannen voor, het voorberei
den van, het nemen van initiatief tot of het 
voeren van een a l of n iet verklaa rde aan-
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valsoorlog, of een oorlog in strijd met het 
internationale recht, met internationale ver
dragen, overeenkomsten of verzekeringen, of 
deelneming aan een gemeenschappelijk plan 
of samenzwering voor het verrichten van 
een van de bovengenoemde handelingen; 

b. conventionele oorlogsmisdrijven: na
melijk schendingen van de wetten of gebrui
ken van de oorlog; 

c. misdrijven tegen de menselijkheid: 
namelijk moord, uitroeiing, het in slavernij 
voeren, deportatie en andere onmenselijke 
handelingen, die vóór of gedurende de oor
log bedreven zijn tegen de burgerbevolking, 
of vervolgingen op grond van politiek of ras 
ter uitvoering van of in verband met enig 
misdrijf behorende tot de rechtsmacht van 
de Rechtbank, onverschillig of deze geschie
den al dan niet in strijd met het nationale 
recht van het land, waar deze daden werden 
bedreven. L eiders, organisatoren, zij die 
hebbe n uitgelokt en medeplichtigen, die 
hebben deelgenomen aan het opstellen of 
het uitvoeren van een gemeenschappelijk 
plan of samenzwering om een van de boven
genoemde misdrijven te begaan, zijn aan
sprakelijk voor alle daden, die door personen 
ter uitvoering van dit plan zijn verricht. 

Art. 6. Aansprakelijkheid van beklaag
den. Noch de officiële positie, welke een 
beklaagde te e nigertijd bekleedde, noch het 
feit, dat een beklaagde handelde krachtens 
een bevel van zijn Regering of van een bo
ven hem gestelde is op zich zelf voldoende 
om de beklaagde te bevrijden van zijn aan
sprakelijkheid voor een misdaad, waarvan • 
hij wordt beschuldigd, doch die omstandig
heden kunnen beschouwd worden als reden 
tot verzachting van zijn straf, indien de 
Rechtbank beslist, dat de rechtvaardigheid 
zulks vereist. 

Art. 7. Procedure-regels. D e Recht
bank zal procedureregels opstellen en wijzi
gen in overeenstemming met de fundamen
tele bepalingen van dit Handvest. 

Art. 8. Aanklagers. 
a. Hoofdaanklager. De door de Opper

bevelhebber voor de Geallieerde Mogend
heden benoemde Hoofdaanklager is aan
sprakelijk voor het onderzoek en de vervol
ging inzake aan klachten tegen oorlogsmis
dadigers, die binnen de rechtsmacht van 
deze Rechtbank vallen, en verleent de Op
perbevelhebber de nodige rechtskundige bij
stand. 

b. Toegevoegde aanklagers. De Ver
enigde Naties, waarmede Japan in oorlog is 
geweest, kunnen elk een toegevoegd Aan
klager benoemen om de Hoofdaanklager bij 
te staan. 

AFDELING III. 

Rechtvaardige berechtlng- van beklaagden, 

Art. 9. Procedure voor rechtvaardige be
rechting. Tenein<ie aan de beklaagden een 
rechtvaardige berechting te verzekeren, zal 
de volgende procedure worden toegepast: 

a. Telastelegging. De telastelegging zal 
bestaan uit een duidelijke, beknopte en 
juiste vermelding van elke misdaad, waar
van beklaagde beschuldigd wotdt. Aan 
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iedere beklaagde zal tijdig genoeg voor zijn 
verdediging een afschrift van de telasteleg
ging met eventuele wijzigingen en van dit 
Handvest worden verstrekt in een taal, 
welke beklaagde begrijpt. 

b. Taal. De terechtzitting en de daar
mede verband houdende werkzaamheden 
zullen in het Engels en in de taal van de 
beklaagde worden gevoerd. Vertalingen van 
documenten en andere stukken zullen wor
den verstrekt naar gelang zulks nodig is of 
gevraagd wordt. · 

c. Raadsman van beklaagde. Iedere 
beklaagde zal het recht hebben vertegen
ltoordigd te worden door een raadsman naar 
eigen keuze, onverminder<i de bevoegdheid 
van de Rechtbank zulk een raadsman, wan
neer dan ook, niet toe te laten. De beklaag
de zal de naam van zijn raadsman aan de 
Algemeen Secretaris van de Rechtbank op
geven. Indien een beklaagde niet door een 
raadsman is vertegenwoordigd en ter open
bare zitting de benoeming van ee n raads0 

man verzoekt, zal de Rechtbank een raads
man voor hem aanwijzen. Bij gebreke van 
zodanig verzoek kan de Rechtbank een 
raadsman voor beklaagde aanwijzen, indien, 
naar haar oordeel, een zodanige aijnwijzing 
noodzakelijk is om in een rechtvaardige be
rechting te voorzien. 

d. Bewijs ter verdediging. Een beklaag
de zal het recht hebben, hetzij zelf, hetzij 
door tussenkomst van zijn raadsman (maar 
niet beiden) zich te verdedigen, daaronder 
begrepen het recht om iedere getuige aan 
een verhoor te onderwerpen, behoudens de 
daaraan door de Rechtbank te stellen rede
lijke beperking. 

e. Aanbrengen van bewijs ter verdedi
ging. Een beklaagde k an bij de Rechtbank 
een schriftelijk verzoek indienen om bewijs 
door getuigen of schriftelijk bewijs aan te 
brengen. Het verzoek moet vermelden, waar 
de getuige of het geschrift geacht worden 
zich te bevinden. Het zal voorts de feiten 
vermelden, welke beklaagde zich voorstelt 
door getuigen of geschrifte te bewijzen, als
mede het belang van die feiten voor de ver
dediging. Indie n de Rechtbank het verzoek 
inwilligt, zal der Rechtbank de naar om
standigheden vereiste medewerking worden 
verleend, voor wat betreft het verkrijgen van 
het aanbrengen van bewijs. 

Art. zo. Verzoekschriften l3n voorsteJJen 
vóór de terechtzitting. Alle voorstellen, 
verzoekschrifte n en andere aanvragen, welke 
tot de Rechtbank .worden gericht vóór de 
aanvang der terechtzitting, zullen schrifte
lijk worden ingediend en aan de Algemeen 
Secretaris van de Rechtbank worden opge
geven ter afdoening door de Rechtbank. 

AFDELING IV. 
Bevoegdheden van de Re«!htlmnk en het 

voeren van hot proces. 
Art. II. Bevoegdheden. De Rechtbank 

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

zitting, hun aanwezigheid alsmede getuigen
verklaringen te v erlangen en vragen tot hen 
te richten; 
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b. iedere beklaagde te ondervragen en 
uitlegging toe te staan nopens zijn weigering 
een vraag te beantwoorden; 

c. hèt overleggen van stukken en ander 
bewijsmateriaal te verlangen; 

d. van iedere getuige een eed, belofte of 
verklaring als in het land van de getuige 
gebruikelijk is te verlangen en de eed te 
doen afleggen; 

e. ambtenaren aan te stellen voor de uit
voering van een of andere opdracht, die 
door de Rechtbank is omschreven, met in
begrip varr de bevoegdheid om bij rogatoire 
commissie bewijs te verkrijgen. 

Art. 12. Procesvoering. De Rechtbank 
zal: 

a. de terechtzitting strikt beperken tot 
een snel verhoor omtrent de punten, die 
door de beschuldigingen zijn opgeworpen; 

b. strenge maatregelen nemen om iedere 
actie te voorkomen, die onredelijk uitstel 
zou veroorzaken, en niet terzake dienende 
punten e n verklaringen van welke aard ook 
buiten de orde stellen; 

c. voor de handhaving van de orde ter 
terechtzitting zorgdragen en snel recht doen 
met betrekking tot iedere weerspannigheid, 
waarbij een passende straf kan worden op
gelegd met inbegrip van het uitsluiten van 
een beklaagde of zijn raadsman van enige 
of verdere zittingen, maar zonder dat in
breuk wordt gemaakt op het beslissen om
trent de beschuldigingen; 

d. de geestelijke en lichamelijke geschikt
heid van beklaagde om terecht te staan, 
vaststellen. 

Art. 13. Bewijs. 
a. Toelaatbaarheid. De Rechtbank zal 

niet gebonden zijn aan technische regelen 
inzake bewijs. Zij zal in de grootst moge
lijke mate een snelle en niet-technische pro
dure aanvaarden en toepassen en zal ieder 
bewijs toelaten, waarvan zij oordeelt, dat 
het bewijs-waarde heeft. Alle afgelegde er
kenningen of verklaringen van de beklaag
den worden toegelaten. 

b. Belang. De Rechtbank kan inlich
tinge n vragen omtrent de aard van ieder 
bewijs, voordat dit wordt aangeboden, ten
einde te beslissen omtrent de vraag of het 
terzake dienende is . 

c. Specifiek bewijs toelaatbaar. D e vol
gende bewijsmiddelen worden, zonder eni
gerlei tekortdoening aan de draagwijdte der 
vore nstaande algemene regelen, in het bij
zonder toegestaan: 

1. Een document, ongeacht of het als 
echt kan worden aangemerkt en zonder be
wijs omtrent oorsprong of ondertekening, 
hetwelk der Rechtbank voorkomt onderte
kend te zijn door of afkomstig te zij n van 
een ambtenaar, departement, orgaan of lid 
van de krijgsmacht van welke Regering ook; 

2. een rapport, hetwelk der Rechtbank 
voorkomt ondertekend te zijn door of af
komstig te zijn van het Internationale Rode 
Kruis of iemand, die daarvan deel uitmaakt, 
of een geneesheer, of personeel van een ge
neeskundige dienst, of een rapporteur of 
opsporingsambtenaar, of iemand anders, die 
der Rechtbank voorkomt persoonlijk op de 
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hoogte te zijn v,m de in het rapport ver
melde feiten; 

3. een proces-verbaal, getuigenverklaring 
of andere ondertekende verklaring; 

4. een dagboek, brief of ander document, 
zoals b"eëdigde en niet beëdigde verklarin
gen, welke der Rechtbank voorkomen ge
gevens te bevatten, die de beschuldiging 
betreffen; 

5. een afschrift van een document of 
ander bijkomstig bewijs van zijn inhoud, 
indien het origineel niet terstond beschik
baar is. 

d. Kennisneming van rechtswege. De 
Rechtbank zal geen bewijs vragen van fei
ten, die algemeen bekend zijn noch van de 
authenticiteit van officiële regeringsstukken 
en rapporten van welk land ook, noch van 
de handelingen, processen-verbaal en uit
spraken van militaire of andere organen van 
een van de Verenigde Naties. 

e. Processen-verbaal, bewijsstukken en 
documenten. Een a fschrift van de Jlande
lingen, bewijsstukken en documenten, welke 
aan de Rechtbank zijn overgelegd, zal bij 
de Algemeen Secretaris van de Rechtbank 
worden gedeponeerd en zal deel uitmaken 
van het proces-verbaal. 

Art. 14. Plaats der terechtzitting. De 
eerste terechtzitting zal gehouden worden te 
Tokio en alle volgende terechtzittingen zul
len worden gehouden in die plaatsen, welke 
de Rechtbank bepaalt. 

Art. 15. Verloop van de procedure ter 
terechtzitting. De procedure tijdens de te
rechtzitting zal zijn als volgt: 

a. de telastelegging zal ter terechtzitting 
worden v oorgelezen, tenzij alle beklaagden 
hiervan afzien; 

b. De Rechtbank zal iedere beklaagde 
vragen, of hij zich "schuldig" of "niet schul
dig" acht; 

c. het Openbaar Ministerie en iedere 
beklaagde (indien vertegenwoordigd, alleen 
door zijn raadsman) mag een beknopte, in
leidende verklaring afleggen; 

d. het Openba,i.r Ministerie en de ver
dediging mogen bewijs aanbieden en de toe
laatbaarheid ervan zal door de Rechtbank 
worden beslist; 

e . het Openbaar Ministerie en iedere be
klaagde (indien vertegenwoordigd, alleen 
door zijn raadsman) mag iedere getuige en 
iedere beklaagde, die getuige nis aflegt, on
dervragen; 

/. beklaagde (indien vertegenwoordigd, 
alleen door zijn raadsman) mag ter terecht
zitting het woord voeren; 

g. het Openbaar Ministerie mag ter te
rechtzitting het woord voeren; 

h. de Rechtbank zal een oordeel uit
spreken en een vonnis vellen. 

AFDELING V. 

Oordeel on vonnis. 

Art. 16. Straf. De Rechtbank zal be
voegd zijn een beklaagde, wanneer deze 
schuldig wordt bevonden, de doodstraf of 
een zodanige andere straf op te leggen als 
zij zal beslissen dat rechtvaardig is. 
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Art. I7. Oordeel en herziening. Het 
oordeel zal worden uitgesproken ter open
bare terechtzitting en zal de gronden be
vatten, waarop het berust. Het proces-ver
baal der terechtzitting zal onmiddellijk aan 
de Opperbevelhebber voor de Geallieerde 
Mogendheden te zijner afdoening worden 
toegezonden. Het vonnis zal worden tenuit
voergelegd overeenkomstig het Bevel van de 
Opperbevelhebber voor de Geallieerde Mo
gendheden, die te allen tijde het vonnis kan 
verzachten of anderszins wijzigen, behalve 
het verzwaren. 

Op bevel van Generaal M acARTHUR: 

RICHARD J. MARHALL, 
Major Genera!, G eneral Staff Corps, 

Chef of Staff. 
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I8 Augustus I947• BESLUIT tot nadere 
wijziging van het R eglement voor de 
Rijkskweekschool voor vroedvrouwen 
te Rotterdam, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 9 Januari 1933 (Staats
blad No. 7). 

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

Sociale Zaken van 2 Juli 1947, no. 1804 
C/Dossier 3, Afdeling Volksgezo.ndheid; 

Overwegende, dat het gewenst is het Re
glement voor de Rijkskweekschool voor 
vroedvrouwen te Rotterdam, vastgesteld bij 
Ons besluit van 9 J anuari 1933 (Staatsblad 
No. 7), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 6 November 1939 (Staatsblad No. 872), 
andermaal te wijzigen; 

De R aad van State gehoord (advies van 
29 Juli 1947, No. 19); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van Sociale Zaken van 6 Augustus 
1947, no. 2131 C/Dossier 3, Afdeling Volks
gezondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen 
Art. 1. Te rekenen van I Februari 1947 

wordt in het zevende lid van artikel 5 van 
het Reglement voor de Rij kskweekschool 
voor vroedvrouwen te Rotte rdam, vastge
steld bij Ons besluit van 9 Jan. 1933 (Staats
blàd No. 7), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 6 November 1939 (Staatsblad 
No. 872), i n plaats van "f 5,-" gelezen 
,,f 7,-". 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van de tweede dag na die der dagte
kening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Sociale Zaken is be
last m et de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Raad van State, en aan de Algemene 
R ekenkamer. 

's-Gravenhage, 18 Augustus 1947. 
WILHELMINA. 

De Minister van Social,e Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg .. I2 September I947). 
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20 Augustus I947• BESLUIT, betreffende 
de hernieuwde inwerkingtreding van 
enige artikelen van de Distributiewet 
1939. 

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

Economische Zaken en van Landbouw, Vis
serij en Voedselvoorziening van 13 Augus
tus 1947, No. 57736 J .Z., Afdeling Juridi
sche Zaken; 

Gelet op artikel 24, tweede lid, van de 
Distributiewet 11939; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1, De in artikel 24, tweede lid, van 

de Distributiewet 1939 bedoelde artikelen 
dier wet treden opnieuw in werking met 
ingang van 27 September 1947. 

2. Dit besluit wordt in het Staatsblad 
en in de Nederlandse Staatscourant ge
plaatst. 

Onze Ministers van Economische Zaken 
e n van Landbouw, Visserij en Voedselvoor
ziening zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit. 

's-Gravenhage, 20 Augustus 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van Econ. Zaken, H UYSMANS. 

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

(Uitgeg. I9 September I947.) 
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20 Augustus I947- BESLUIT, betreffende 
de hernieuwde inwerkingtreding van de 
Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939. 

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

Economische Zaken en van Landbouw, Vis
serij en Voedselvoorziening van 13 Augus
tus 1947, No. 57736 J.Z., Afdeling Juridi
sche Zaken; 

Gelet op artikel 21, eerste lid, van de 
Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De Prijsopdrijvings- en hamster

wet 1939 treedt opnieuw in werking, met 
ingang van 27 September 1947. 

2. Dit besluit wordt in het Staatsblad 
en in de Nederlandse Staatscourant ge
plaatst. 

Onze Ministers van Economische Zaken 
en van Landbouw, Visserij en Voedselvoor
ziening zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit. 

's-Gravenhage, 20 Augustus 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van Econ. Zaken, HUYSMANS. 

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

(Uitgeg. I9 September I947.) 

/ 
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22 Augustus 1947. WET, houdende goed
keuring van de op 7 Augustus 1947 te 
Washington tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Internationale 
Bank voor Herstel en Ontwikkeling 
gesloten leningsovereenkomst. 

Bijl, Hand. Il 46/47, 538; 
Hand. Il 46/47, bladz. 2153-...... ; 
Bijl. Hand. 1 46/47, 538; 
Hand. 1 46/47, bladz. 998- 999. 

Wij WILHELMINA,enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen heb

ben, dat het nodig is, de op 7 Augustus 
1947 te ' Washington gesloten leningsover
eenkomst tussen het Koninkrijk der Ne
derlanden en de Internationale Bank voor 
Herstel en Ontwikkeling, van welke over
eenkomst een afdruk nevens deze wet is 
gevoegd, in verband met het bepaalde in 
Artikel XI. lid 1, van bedoelde overeen
komst, bij de wet goed te keuren; 

Zoo is het,datWij ,denRaadvanState,enz. 
Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan 

de op 7 Augustus 1947 te Washington tus
sen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Internation,1le Bank voor H erstel en Ont
wikkeling gesloten leningsovereenkomst. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag volgende op die harer af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, de 22ste 

Augustus 1947. 
W I LHELMINA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 22 Augustus 1947). 

Engelse tekst. 

LOAN AGREEMENT BETWEEN KING
DOM OF TUE NE'l'HERLANDS AND 
INTERNATIONAL BANK FOR RE CON. 

STRUCTION AND DEVELOPMENT 

DATED AUGUST 7, 1947 

Loan A greement 

Agreement, dated August 7, 1947, be
tween Kingdom of the Netherlands, party 
of the first part, and International Bank 
for Reconstruction and Development, party 
of the second part. 

Whereas the Kingdom of the Nether
lands has prepared a program for the ge
nera! reconstruction of the productive faci
lities and resources of the Netherlands; and 

Whereas the Kingdom of the Nether
lands has made application to the Bank 
for a loan to assist in the financing of a 
part of such program; and 

Whereas the Bank has agreed to grant 
such a Joan in the amount hereinafter spe
cified and on the terms and conditions 
hereinafter set forth; 

Now Therefore, the Kingdom of the Ne
therlands and the International Bank for 
Reconstruction and Development hereby 
agree as follows: 
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Article I. 

Definitions. 

Wherever used in this Agreement or in 
any Schedule annexed hereto, unless the 
context shall otherwise require, the follow
ing terms shall have the respective mean
ings hereinafter in this Article set forth: 

(1) The term Borrower means K rug
dom of the Netherlands, the party of the 
first oart hereto. 

(2) The term Bank means Internatio
nal Bank for Reconstruction and Develop
m ent , the party of the second part hereto. 

(3) The term metropolitan areas of the 
Borrower means the territory of the Borrow
er on the continent of Europe. 

(4) The term Loan means the loan pro
vided for in this Agreement. 

(s) The term Loan Account means the 
loan account to be opened as provided in 
Section I of Article I V of this Agreement. 

(6) The term United States means the 
Unit ed States of America. 

( 7) The term dollars and the sign $ 
mean dollars in such coin or currency of 
the United States as at the time referred 
to shall be legal tender for the payment of 
public and private debts in the United 
States. 

(8) The t erm Bond means a bond is
sued in accordance with Article V of this 
Agreement. · 

(9)The term principal office of the Bank 
means its principal office in the City of 
Washington, District of Columbia, United 
States. If the orincipal office of the Bank 
shall be changed and the Bank shall so 
notify the B orrower, the term principal of
fice of the Bank shall thereafter mean the 
principal office so notified to the Borrower. 

(10) The term goods mi:_ans equipment 
and supplies which are required for the 
purposes specified in Article III of this 
Agreement, and whenever reference is made 
in this Agreement to the cost of any goods 
such cost shall be deemed to include the 
cost of importing such goods into the me
tropolitan areas of the Borrower, but only 
to the extent that such cost shall be paid 
in currency other than guilders. 

(n) The term external debt means any 
debt payable m any currency other than 
guilders, whether such debt is payable ab
solutely or at the option of the creditor in 
such other currency. 

(12) The term Closing Date means 
March 31, 1948, or such other date as the 
Bank and the Borrower shall agree to as 
the Closing Date. 

(13) The term Effective Date means 
the date on which this Agreement shall 
come into force and effect as provided in 
Section , of Article XI of this Agreement. 

(14) The term this Agreèment includes 
the respective Schedules which are referred 
to herein and all o f which a re hereby in
corporated herein and are herein referred 
to by their r_espective letters and numbers. 
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Article II. 

The Loan. 

Section r. The Bank agrees to !end to 
the Borrower, on the terms a nd conditions 
in this Agreement set forth, the sum of 
$ 195.000.000, or the equivalent thereof in 
currencies other than dollars as hereinafter 
provi.ded. 

Section 2. The amount of the Loan m ay 
be withdrawn by the Borrower as prov;ded 
in Article IV of this Agreement. The Bor
rower shall pay to the Bank a commitment 
charge at the rate of one and one-half 
percent (1½ %) per annum on any amount 
of the Loan not so withdrawn from the Ef
fective Date to the respective dates on 
which the respective amounts shall be so 
withdrawn or the Bank shall have incurred 
firm obligatio11s to others than the Bor
rower to pay such amounts, whichever shall 
be the earlier. Such commitment charge 
shall be payable in dollars semi-annually 
on April I and October 1 in each year. 

Section 3. The Borrower shall pay inte
rest at the rate of three and one-quarter 
percent (3¼ %) per anm:m on the prin
cipal amount of the Loan outstanding and 
unpaid from the respective dates on which 
the respective amounts of the Loan shall 
be withdrawn by the Borrower as provided 
in Article IV of this Agreement or t he 
r espective dates on which the Bank shall 
incur firm obligations to others than the 
Borrower to pay such amounts, whichever 
shall be the earlier. Such interest shall be 
payable in dollars semi-annually on April 
1 and October 1 in each year, except that 
interest on any part of the Loan which 
shall be repayable in any curre ncy other 
than dollars shall be payable in such other 
currency. 

Section 4. The Borrower shall also pay 
to the Bank a commission at the rate of 
one percent (1 %) per annum on the prin
cipal amount of the Loan outstanding and 
unpaid from the respective dates on which 
th,Ç respective amounts o f the Loan shall 
be withdrawn by the Borrower as provided 
in Article IV of this Agreement or on which 
the Bank shall incur firm obligations to 
others than the Borrower to pay such 
amounts, whichever shall be the e,irlier. 
Such commission shall be payable in dol
lars semi-annually on April z and October 
1 in each year, except that such commis
s ion on any part of the Loan which shall 
be repayable in any currency other than 
dollars shall be payable in such other cur
rency. 

Section 5. In all cases in which it shall 
be nec~sary to compute the amount of 
commitment charge, interest or commission 
which shall have accrued under this Agree
ment for periods of less than six months, 

· such commitment charge, interest or com
mission shall be computed on a daily basis, 
using a 365 day factor. For even periods of 
six months such commitment charge, inte
rest and commission shall be computed on 
an annual basis. 
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Section 6. The Borrower shall repay the 
principal of the Loan in accordance with 
the amortization schedule set forth in Sche
dule 1 annexed hereto. 

Section 7. Except as shall be othc:J'wise 
specified in the Bonds, the principal of and 
interest and commission and commitment 
charge on the Loan and the premium on 
Bonds called for redemption prior to the 
maturity thereof shall be paid at the prin
cipal office of the Federal Reserve Bank 
of New York in The City of New York, 
State of New York, United States. 

Section 8. If any goods shall be pur
chased in any country other than the Uni
ted States, the Borrower shall make reason
able efforts to árrange to pay all or part 
of the cost of such goods in the currency 
of such other country. To the extent that 
the Borrower s hall so arrange to pay the 
cost of any goods in any currency other 
t han dollats, the Borrower shall give the 
Bank a reasonable opportunity to advance 
such other currency in lieu of dollars as 
part of the Loan. To that end, whenever 
any part of the proceeds of the Loan is to 
be used to purchase goods in any country 
other ·than the United States and the Bor
rower shall be able to arrangé to pay all. 
or part of the cost of such goods in the 
currency of such other country, the Bor
rower s hall so notify the Bank not less 
than 30 days (or such shorter period as 
shall be agreed upon between the Bank and 
the Borrower) prior to the date on which 
it shall apply for the withdrawal from the 
Loan Account of any amount for the pur
pose of paying, or reimbursing the Borrow
er fór the cost of such goods. If and to 
the extent that the Bank shall acquire any 
such other currency which it shall so ad
vance in exchange for dollars, the part of 
the Loan so advanced shall be repayable 
in dollars and the equivalent in dollars of 
the part of the Loan so advanced shall be 
the amount of dollars paid by the Bank 
in exchange for such other currency. If and 
to the extent that the Bank shall advance 
any such other currency out of its capita! 
held in such currency or out of its other 
holdings of such currency, the part of the 
Loan so advanced shall be repayable in 
such other currency and the equivalent in 
dollars of the part of the Loan so advanced 
shall be computed at the official rate for 
the exchange of dollars for such other cur
rency at the date of the advance as deter
mined by the Internatiónal Monetary 
Fund. 

Section 9. As to any part of the Loan 
which shall be repayable in any currency 
other than dollars. 

(a) the equivalent in dollars of such 
part of the Loan shall be determined as 
provided in Section 8 of this Article; 

(b) the amount of such other currency 
which the Borrower shall be required to 
pay on account of the principal of such 
part of the Loan shall be equal in value to 
the equivalent in dollars of such part of the 
Loan and shall be determined by valuing 
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such other currency in terms of dollars at 
the selling rate for cable transfers of such 
other currency against dollars in The City 
of New York, United States, at noon on the 
date when payment of such principal shall 
be due, as certified by the Federal Reserve 
Bank of New York or, if such bank shall 
not certify such rate, as determined by the 
International Monetary Fund; and 

(c) the amount of such other currency 
which the Borrower shall be required to 
pay on account of interest and commission 
on, or premium on redemption of, such part 
of the Loan shall be equal in value to inte
rest, commission or redemption premium in 
dollars at the respective rates spec'ified in 
this Agreement on the equivalent in dollars 
of such part of the Loan, and shall be de
termined by valuing such other currency 
in terms of dollars as hereinbefore in clause 
(b) of this Section provided. 

If and when it shall be finally decided 
in accordance with Article IX of the Ar
ticles of Agreement of the Bank that the 
provisions of Section g of Article II of such 
Articles are applicable to currencies of 
members paid in on account of their sub
scriptions to the capita! stGck of the B ank 
during any period for which such curren
cies have been loaned by the Bank, this 
Section shall cease to apply. 

The foregoing provisions of this Section 
shall apply in respect of any part of the 
Loan which shall be repayable in any cur
rency other than dollars notwithstanding 
any provision of this Agreement or of the 
Bond or Bonds representing such part of 
the Loan which shall specify the principal 
amount of such Bond or Bonds. The fore
going provisions of this Secfion shall not 
be applicable to any payment required to 
be made under the provisions of any Bond 
at a time when the Bank is not the benefi
cia! owner of such Bond. 

Article III. 

Use of Proceeds of the i..oan. 

Section 1. The Borrower covenants that 
the proceeds of the L oan will be applied 
to the payment of the cost of purchasing 
and importing into the metropolitan areas 
of the Borrower goods which will be re
quired and used exclusively for produc
tive purposes in the carrying out of the 
program of the Borrower, referred to in 
the preamble of this Agreement, for the 
genera! reconstruction and development of 
the _productive facilities and resources of 
the Netherlands. The specific goods to be 
purchased out of the proceeds of the L oan 
shall be determined by agreement between 
the Bank and the Borrower, and the list of 
such goods may be modified from time to 
time by agreement between them. 

Section 2. All goods purchased with the 
proceeds of the Loan shall be imported into 
the metropolitan areas of the Borrower and 
shall there be used exclusively for the pur
poses specified in Section 1 of this Article; 
and, except as shall be otherwise agreed 
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between the Bank and the Borrower, none 
of i,uch goods shall be re-exported. 

Article IV. 

Withdrawal of Proceeds of the Loan. 

Section 1. The Bank shall open an ac
count on its books in the name of the Bor
rower and shall credit to said account the 
amount of the Loan. The Borrower shall 
be entitled fro,m time to time to withdraw 
from the Loan Account such amounts as 
shall be required by the Borrower in order 
to reimburse it for expenditures made sub
sequent to the Effective Date (except as 
shall be otherwise specifically provided by 
agreement between the Bank and the Bor
rower) for the purpose of paying the cost 
of goods purchased in accordance with Ar
ticle III of this Agreement. The Borrower 
shall also be entitled from time to time to 
withdraw from the Loan Account such 
amounts as shall from time to time be ap
proved by the Bank and as s hall be rea
sonably required by the Borrower in order 
to enable it to pay the cost o f such goods 
not theretofore paid. 

Section 2. (A) Whenever the Borrow
er shall desire to draw on the Loan Ac
count, the Borrower shall deliver to the 
Bank an application in writing setting 
forth: 

( 1) The amount which the Borrower so 
desires to withdraw from the Loan Ac
count; 

(2) A statement that said amount is 
required to reimburse the Borrower for, or 
to enable the Borrower to meet, expendi
tures made or to be made for the purpose 
of paying the cost of goods as t herein set 
forth, which statement shall show, in such 
reasonable detail as the Bank shall request, 
the cost of such goods, the date on which 
such goods were ordered and the dates on 
which payment for such goods was made 
or will be due, the names and addresses of 
the purchasers and of the suppliers of such 
goods, and the known or intended destina
tion end-use of such goods; 

(3) A statement that the Borrower has 
not theretofore withdrawn, or applied for 
t he withdrawal, from the Loan Account of 
any amounts for the purpose of reimbursing 
the Borrower for or paying such expendi
tures, and that the Borrower has not ob
tained and will not obtain funds for such 
purpose out of the proceeds of any other 
loan or credit available to the Borrower 
other than a short-term loan or credit 
established in anticipation of the with
drawal applied for and to be repaid pro 
tanto with the funds to be withdrawn, 
which loan or credit shall be described in 
the application; 

(4) A statement that such expenditures 
were or will be made for the purposes spe
cified in Article III of this Agreement; 
that the goods purchased or to be pur
chased by means of such expenditures are 
appropriate for such purposes; and that 
the cost and terms of purchase tl1ereof are 
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n ot unreasonable; and 
( s ) A statement tha t at the date of the 

application t here is no existing default in 
the pe rformance of any of the obligations of 
the B or rower under this Agreement. 

( B) If such applicat:ion shall be to 
withdraw from the Loan Account amounts 
for the purpose of enabling t he Borrower 
to meet the cost of goeds not theretofo,re 
paid , it shall also set forth: 

( 6) A statem ent of the arrangements 
under which the amount t o be withdrawn 
from the Loan Account on such application 
will be applied to the payment of the cost 
of ·such goods; and 

( 7) An agreement by the Borrower that 
it will apply o r cause to be applied the 
amount to be withdrawn from the L oan 
Account on such application only to t he 
payment when and as due of the cost of 
such goeds and that, as promptly as pos
sib le t h ereafter, the Borrower will furnish 
to the Bank proef satisfactory to the Bank 
that such amount has been so applied. 

Sect:ion 3 . (A) Each application unde r 
this Article shall be in writing in the Eng
lish language and shall be signed on behalf 
o f t he Borrower by its representative or 
representatives duly authorized for the pur
pose. Each such application · shall be exe
cuted and delivered to the Bank in tripli
cate as the Bank shall from tim e to time 
d irect . Except as otherwise agreed between 
t he Bank and the Borrower, each such ap
plication ( except the final application fo r 
any currency) shall be for an amount of 
not less than $ 1 00,000, or the equivalen t 
t hereof, in any one currency. Each such ap
plication shall relate to a single currency 
a nd applications relating to each currency 
shall be serially numbered in a sepàra te 
series. 

(B) T)1e Borrower will make availa ble 
to the Bank at all reasonable times original 
o r duplicate receipted b ills or invoices or 
ether documents sufficient to show t hat t h e 
e xpendi,;ures covered by the application 
have been made fo r the goeds specified 
t herein, in order that such documents may 
be inspected by representatives of t h e 
B an k . I n genera!, each application a nd the 
accompan ying documents must be suffi
c ient to satisfy the Bank that the amount 
t o be withdrawn from the L oan Account 
is to be used only for the purposes for 
which the Loan is grantcd as specified in 
A rticle 111 of this Agreement. 

(C) If the expenditures to be re im
bursed or paid by the withdrawal applied 
for were or a re to be made in any currency 
other t ha n dollars, the application shall so 
state and shall a lso st ate the amount of 
such expenditures in such ether c urrency. 

Section 4. T he Borrower sha ll fumish 
t o t he Bank any and all such further docu
m ent s and other evidence in su pport of the 
applica tion as the Bank s hall at a ny time 
or from time to time reasonably request 
and whethe r be fore or a fter the Bank shall 
make a ny a dvance requested in the a ppli
ca~ion. A ll a pplica tions and e ther docu-
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men ts delive red t o the Bank unde r t his Ar
ticle shall be in fo rm and subst ance satis
factory to the Bank. 

Section 5. If the B a nk is satisfie d that 
the application fully complies with the pro
v isions of this Agreement a nd that the 
Borrower is entitled under t his Agreement 
to w it hdraw from the L oan Account the 
amount applied for, the Bank will prompt
ly pay such amount to or on t he o rder of 
the Borrower; provided, however, t ha t, if 
the expe nditures to b e reimbursed or paid 
by the withdrawal applied for were made 
or are to be made in any currency o ther 
than dollars, the Bank shall have a reason 
able· opportunity, as provided in Section 
8 of Article II of this Agreement , to m ake 
t he advance applied for in such other cur
rency. If the Borrower s ha ll require funds 
in order to enable it to pay t he cost o f 
goeds not theretofore paid and s hall not be 
able to fumish wit h its application for 
withdrawal of such funds from the L oan 
Account all of t he data specified in Sec
tion 2 of this Article so to be furnished and 
the Bank shall be satisfied t hat the B or
rower does so require such funds and can
not reasonably. obt ain and fumish such 
data and t hat such funds will be a pplied 
to t he payment of the cost of such goeds, 
the Bank may pernit the Borrower to with
draw such . funds from the Loan Account 
notwithstanding the inability of the B o r
rower so t o fumish such data. 

Section 6. The B orrower may at its op
tion by notice to the Bank cancel all or any 
part o f the principal of t he L oan which 
t he Borrower shall not have withdrawn 
prior to such notice. If the B orro~er shall 
n ot on or before t he Closing D ate have 
withdrawn from the Loan Account t he full 
amount of the Loan, the amount of the 
L oan not so withdrawn shall b e cancelled . 
Upon the cancelation of any part o f t he 
Loan as provi ded in this Section or in Sec
tion 8 of this Article the obligation of the 
Borrower to pay the commitment charge, 
provided for in Section 2 oJ Article II, on 
such part of the Loan shall cease. Except 
as otherwise agreed betwee n t he B ank and 
the Borrower, any such cancela tion shall 
be applied pro rata t o the respective ma
turit ies of the instalments of the principal 
o f the Loan as set forth in Schedule I an
nexed hereto. 

Section 7. The obligation of the Bank 
to make any payment to t he B orrower on 
account of the L oan as hereinbefore in this 
Article provided shall be subject to the 
condition that none of the events herein
after described shall at t he tim e when such 
payment would otherwise be due have oc
curred and be continuing, to wit: 

(a) An Event of Default shall have 
happen ed an d be existing under this Agree
ment. 

( b) Any extraordinary situation sha ll 
d evelop subsequent to the date of t his 
Agreement w hich shall make it improbable 
t hat the Borrower will be able to perform 
its opliga tions under this Agreement. 
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(c) The Borrower shall have becorne or 
b een declared ineligib le, 'un der Section 6 
of Article IV, Section 5 o f A rticle V, Sec
tion 1 of Article VI or Section 2 (a) of 
Article XV of the Articles of Agreement of 
the I nternational M onetary Fund, to use 
the resources of said F und or shall be sus
pended from membership in or cease to bè 
a member of the Bank. 

(d) The Bank shall have suspended 
oirerations either temporarily or perma
nently as provided in Section 5 of Article 
V I of its Articles of Agreement. 

Section 8. (A) Except as hereinafter 
in this Sçction provided, if any of the 
events described in Section 7 of this Article 
shall have happened and be continuing, the 
Bank may, at its option, by notice to the 
Borrower, terminate any and a ll obligations 
of the Bank to permit further withdrawals 
by the Borrower from the Loan Accoun t 
and, upon the giving of such notice, all 
such obligations and all rights of the Bor
rower to make further withdrawals frorn 
the Loan Account shall forthwith cease and 
determine. 

(B) If subsequent to the Effective Date 
and prior to the date of such termination 
t he Borrower shall have incurred any bind
ing obligation to apply any of the pro
ceeds of the Loan not theretofore with
drawn by the Borrower to the purchase of 
goeds as provided in this Agreement, the 
Bank shall, in so far as shall not be incon
sistent with any ether provisions of this 
Agreement and upon receiving assurances 
satisfactory to the Bank that the amounts 
so to be withdrawn will be applied to the 
satisfaction of such obligation on the part 
of the Borrower, permit the withdrawal 
from the Loan Account, upon compliance 
with the provisions of this Agreement, of 
such amounts as shall be necessary in order 
to enable the Borrower to satisfy such obli
gations on its part. 

(C) Upon the termination of the Bank's 
obligation to permit further withdrawals 
from the Loan Account as hereinbefore pro
vided, the amount of the Loan not there
tofore w ithdrawn from the Loan Account 
shall forthwith be canceled and, except as 
otherwise herein specifically provided, all 
the provisions of this Agreement shall con
tinue in full force and effect. 

Article V. 

Bonds. 
Section 1. Within 60 days after the 

Closing Date the Borrower shall execute 
and deliver to the Bank Bonds in the ag
gregate principal amount of the Loan which 
shall, at the time of delivery of such Bonds, 
be outstanding and unpaid. If any part of 
the Loan shall be repayable in any cur
rency ether than dollars, the Bonds re
presenting the amount so repayable shall 
be payable as to principal and interest in 
,5uch ether currency and the aggregate prin
-cipal amount of such Bonds shall be equal 
to the aggregate amo·unt of such currency 
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so a dvanced and not theretofore repaid . 
The respective maturities o f t h e B onds 
which shall be delivered hereunder shall 
correspond to the maturities specified in the 
a mortization schedule set forth in Sche
dule 1 annexed hereto. Such Bonds shall be 
in such denominations as the Bank shall 
specify, shall all be dated as of the C losing 
Date and shall bear interest at the rate o f 
three and one-quarter percent (3¼ %) per 
annum from the date thereof; provided, 
however, that if the Closing Date shall not 
be a semi-annual interest payment date, 
the Bonds shall be dated as of the semi
annual interest payment date next following 
the Closing Date. Bonds in dollars shall be 
substantially in the form set forth in Sche
dule 2-A annexed hereto. Bonds in any cur
rency ether than dollars shall be substan
tially in the form set forth in Schedule 2-B 
annexed hereto, with such p laces of p~
ment as the Bank shall specify and with 
such ether modifications as the Bank shall 
reasonably require in order to conform to 
the law of the country in whose currency 
such Bonds are payable. 

Sectioi, 2. At any time or from time 
to time the Bank shall have the right to 
sell, p ledge or otherwise dispose o f any o f 
the Bonds. Except as the Bank shall other
wise elect or as otherwise specifically pro
vided in this Agreement, the provisions of 
this ~reement shall contimie in full force 
and effect until the entire principal amount 
of the Loan shall be canceled as provided 
in Article IV of this Agreement or shall be 
repaid. No helder of any Bond ether than 
the Bank shall by virtue of being 'the hol
der thereof be entitled to any of the rights 
or benefits conferred, or be subject to any 
of the conditions or obligations imposed , 
upon the Bank under this Agreement ex
cept as shall be otherwise provided in such 
Bond. The Bank shall, before selling, pledg
ing or otherwise disposing of any of the 
Bonds, notify the Borrower of the inten
tion of the Bank so to do and shall afford 
to the Borrower a reasonable opportunity 
to express its views with regard thereto. 
The Bank shall not make any public offer
ing of all 01 any of the Bonds without the 
prior agreement of the Borrower to such 
public offering: If at any time the Bank 
shall desire to make a public offering o f all 
or any of the Bonds, the Bank shall so 
notify the Borrower. In any such case the 
Bank shall consult with the Borrower for 
the purpose of agreeing upon the form, 
terms and denominatiOns of the Bonds so 
to be offered for sale and any and all ether 
matters relating to the proposed offering 
and sale of such Bonds. The failure of the 
Bank to comply with any of the provisions 
of this Section shall not in anywise affect 
or impair the negotiability of the Bonds 
or the title or rights of any transferee of 
any of the Bonds. 

Section 3. If the Bank shall at any time 
sell, without recourse, any of the Bonds, 
the obligation of the Borrower to pay the 
commission specified in Section 4 of Ar-
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ticle II of this Agreement in respect of the 
principal of the Loan represented by such 
Bonds shall thereupon cease and determine. 

ARTICLE Vl. 

Redemption of Bonds. 

Section 1. The Borrower may, at its 
election, at any time or from time to time 
after the date of the Bonds, pay off and 
redeem all or any of the Bonds, at a re
demption price for each Bond equal to the 
principal amount thereof, plus the interest 
accrued and unpaid thereon to the date 
fixed for the redemption thereof, plus as a 
premium the following respective percen
tages of such principal amount: ½ or 1 %, 
if redeemed not more than five years prior 
to the date of maturity specified in such 
Bond; 1 %, if redeemed more than five 
years and not more than ten y.ears prior to 
said date; 1½ %, if redeemed more than 
ten years and not m ore than fifteen years 
prior to said date; 2 %, if redeemed more 
than fifteen years and not more than twenty 
years prior to said date; and 2½ %, if 
redeemed more than twenty years prior to 
said date. 

Such preminium shall be payable in the 
currency in which such Bond is payable. 

Section 2. lf the Borrower shall at any 
time elect to redeem less than all o f the 
Bonds at the time outstanding and unpaid, 
the Bonds so to be redeemed shall be 
designated by lot, or in such other manner, 
as the Bank and the Borrower shall agere 
upon. 

Section 3. The Borrower's election to 
redeem the Bonds or any thereof shall be 
exercised by giving notice to the Bank sta
ting such election, designating the Bond or 
Bonds to be redeemed, stating the redemp
tion price or prices thereof determined as 
in Section 1 of this Article provided, and 
stating the date (sometimes referred to in 
this Article as the date fixed for redemp
tion) on which such Bonds are to be 
redeemed. Such notice shall be given not 
less than go days prior to the date fixed 
for redemption. 

Section 4. Notice of electioq to redeem 
having been given as above provided, the 
Bonds to be redeemed shall on the date 
fixe d for redemption become due and 
payable at their respective redemption 
prices determined as in Section 1 of this 
Article provided. From and after the date 
fixed for redemption (unless the Borrower 
shall fail to make payment of the redemp
tion price or prices of such Bonds) interest 
on such Bonds shall cease to accrue and, 
upon presentation of such Bonds for pay
ment and redernption in accordance with 
said notice, such Bonds shall be paid by 
the Borrower at the redemption price or 
prices aforesaid. lf all or any of sucli 
Bonds shall not be so paid upon presen
tation thereof, they shall continue to bear 
interest as therein specified until paid. 
Upon the date fixed for redemption the 
Borrower shall pay to the Bank the amount 
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of the comm,ss,on accrued and unpaid on 
the part of the Loan represented by the 
Bonds to be redeemed. 

Section 5. It is the desire of the Bank 
to encourage the redemption of the Bonds 
prior to the dates of maturity s_pecified 
therein. Accordingly, if and to the extent 
that the amounts to be paid by the Bor
rower on the redemption of Bonds at t he 
time owned by the Bank can, and in the 
judgment of the Bank should, be used by it 
in the retirement of securities issued by it 
without the payment of a premium on the 
retirement thereof, or otherwise used in its 
operations, it is the intention of the Bank 
to permit the redemption of Bonds without 
the payment of a premium on such redemp
tion. If the Borrower shall, not less than 
four months prior to the date on which it 
shall, desire to redeem any of the Bonds 
in accordance with the provisions of this 
Article, request the Bank to permit the 
Borrower to redeem such Bonds without 
the payment of the premium provided for 
in Section 1 of this Article, the Bank 
will as promptly as possible notify the 
Borrower whether or · not the Bank wil! so 
permit the redemption of such Bonds. 

Article VII. 

Particular Covenants of the Borrower. 

The Borrower hereby covenants as fol
lows: 

Section 1. So long as any part of the 
Loan shall be outstanding. and unpai.d, the 
Borrower wil! not, without the prior con
sent of the Bank, cause or permit to be 
created any mortgage, pledge or other 
charge or priority on any property or as
sets, or any revenues or receipts of t he 
Borrower, or any of its politica! subdivi
sions in its metropolitan areas, or any of its 
agencies, or any agency of any politica! 
subdivision of the Borrower in its metro
politan areas, as security for any external 
debt of the Borrower, or of any such poli
tica! subdivision or agency, unless the 
L oan shaH be secured by such mortgage, 
pledge or other charge or priority equally: 
and ratably with such other external debt; 
provided, however, that this Article shall 
not apply to any of the following: (a) the 
creation of any mortgage~ pledge or other 
charge or priority on any property purchas
ed, at the time of the purchase, solely as 
security for the payment of the purchase 
price of such property; (b) any pledge of 
commercial goods to secure external debt 
maturing not more_ than one year after its 
date and to be paid out of the proceeds of 
sale of such commercial goods; or (c) any 
pledge of foreign securities, in connection 
with a program for their liquidation, to 
secure extemal debt maturing not more 
than two years after its date and to be paid 
ou of the proceeds of the sale of such se
curities. 

Section 2. So long as any part of the 
Loan shall be outstanding and unpaid, if 
the Borrower, or any its politica! subdivi-
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sions in its metropolitan areas, or any of its 
agencies, or any agency of any politica! 
subdivision of the Borrower in its metro
politan areas shall propose to incur, assume 
or guarantee any external debt or substan
t ially to modify the terms of payment of 
any then existing èxternal debt incurred, 
assumed or guaranteed by any of them, 
the Borrower will notify the Bank promptly 
of the particular proposal and prior to tak
ing the proposed action will afford to the 
Bank all opportunity which is reasonably 
practicable under the circumstances to 
exchange views with the Borrower with 
regard to such proposal; provided, however, 
that the foregoing provisions shall not ap
ply to either of the following: (a) the in
curring of additional external debt through 
utilization, in accordance with the terms 
of any credit established prior to the date 
of this Agreement, of any unused amounts 
available under such credit; or (b) the en
tering into international payme nts or si
milar agreements the term of which is not 
more than one year and under which the 
transactions on each side are expected to 
balance over the period of the agreement. 

Section 3. In order that the Bank and 
the Borrower may cooperate to the fullest 
extent in assuring that the purposes of the · 
Loan shall be accomplished, so long as any 
part of the L oan shall be outstanding and 
unpaid, the Borrower will afford to the 
Bank, from time to time as the Bank shall 
reasonably request: 

(a) All reasonable opportunity for ex
changes of views between accredited re
presentatives of the Bank and officials em
powered to represent the B orrower in such 
exchanges of views with regard to matters 
relating to the purposes of the Loan and 
the maintenance of the service thereof and 
other matters of mutual interest, it being 
understood that both the Bank and the 
Borrower will receive from one another 
suggestions and observations, in regard to 
all such matters in a spirit of mutual coo
peration; and 

(b) All reasonable opportunity for ac
credited representatives of the Bank to 
inspect any and all goods paid for out of 
the proceeds of the Loan and all contracts, 
orders, invoices and other documents and 
books of account relating to such goods and 
the end-use thereof; and 

(c) All reasonable opportunity for ac
credited representatives of the Bank to visit 
freely any part of the metropolitan areas 
of the Borrower for the purpose of per
forming the functions set forth in para
graphs (a) and (b) of this Section and for 
the purpose of studying the financial and 
economie conditions of the Borrower and all 
other matters relating tot the purposes of 
the Loan. 

Section 4. If at any time so long as any 
part of the Loan shall be outstanding and 
unpaid any condition shall arise which shall 
prevent, obstruct or interfere with, or 
threaten to prevent, obstruct or interfere 
with, the accomplishment of the purposes 

1947 

of the Loan or the maintenance of the ser
vice of the Loan, the Borrower will prompt
ly inform the Bank of such condition and 
will afford to the Bank a reasonable op
portunity to exchange views with the Bor
rower with regard thereto. 

Section 5. So long as any part of the 
Loan s hall be outstanding and unpaid, the 
B orrower will furnish to the Bank all such 
information, at such times and in such_ 
detail, as the Bank shall reasonably request 
relating . to the progress of the program 
referred to in the preamble of this Agree- • 
ment, t he expenditure of the proceeds of 
the Loan, industrial and economie condi
tions in the metropolitan areas of the Bor
rower and the international balance of pay
m ents position of the Borrower. 

Section 6. The principal of the Loan, 
the interest accruing thereon, and the pre
mium on the redemption thereof, as speci
fied in this Agreement and the Bands, and 
the commitment charge and the commis
sion specified in Article II of this Agree
ment shall be paid without deduction for 
and free from any taxes, imposts, levies or 
duties o f any nature now or at ,any time 
hereafter imposed by the Borrower or by 
any taxing authority thereof or therein and 
shall be paid free from all restrictions of 
the Borrower, its politica) subdivisions or 
its ae-encies; but this provision shall not 
be construed as exempting from taxation 
payments made under the provisions of any 
Bond when such Bond is beneficially owned 
by an individual or corporate resident of 
the Borrower. • 

Section 7. This Agreement and the 
Bonds issued hereunder shall be free of any 
issue, stamp or other tax imposed by the 
Borrower or any taxing authority thereof 
of therein. 

Article VIII. 

Remedies of the Bank on Default. 

Section 1. If any of the following events 
(hereinafter called Events of Default) shall 
happen, that is to say: 

(a) if d efault shall be made in the pay
ment of any instalment of interest on the 
Loan or on, any of the Bonds or any in
stalment of commission or commitment 
charge on the L oan when and as the same 
shall become payable and such default shall 
continue for 30 days; or 

(b) if default shall be made in the pay
ment of the principal of any of the Bands, 
whether upon the d ate of maturity of such 
Bonds or upon call for re demption or other
wise as provided in this Agreement; o r 

(c) if default shall be made in the per
formance of any other covenant of agree
ment on the part of the Borrower in the 
Bonds or in this Agreement set forth and 
such default shall continue for a period of 
60 days af ter wri tten notice thereof shall 
have bee n given by the Bank to the Bor
rower; 

then and in each such case during the 
continuance of such Event of Default the 
Bank, at its option, may deciare the prin-
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<:ipal of the Loan and of all the Bonds then 
outstanding (if not already due) to be due 
and payable immediately, and upon any 
such declaration such principal shall be
come and shall be due and payable -imme
diately, anything in this Agreement or in 
the Bonds contained to the contrary not
wi thstanding. 

Section 2. No delay or omission of the 
Bank to exercise any right or power ac
cruing to it under this Agreement upon 
any Event of Default shall impair any such 
right or power or be construed to be a 
waive r of any such Event of Default or any 
.acquiescence therein; nor shall the action 
of the Bank in respect of any default, or 
in respect of the waiver of any default, af
fect or impair any right or power of the 
Bank in respect of any other or subsequent 
default on tht> part of the Borrower and 
every right, power and remedy given here
under to the Bank may be exercised by 
it from time to time and as often as it may 
deern expedient. 

Article IX. 

lnterpretation of Agreement; Arbitration. 

Section 1. The respective rights and 
obligations of the parties under this Agree
ment and the Bonds shall be valid and en
forceable in accordance with their terms 
anything in any statute, law or regulation 
of any nation or state or politica! subdivi
.sion thereof to the contrary notwithstand
ing. Neither party to this Agreement shall 
be entitled in any proceeding under this 
Article to assert any claim that any provi
sion of this Agieement or of the Bonds is 
invalid or unenforceable because of any 
provision of the Articles of Agreement of 
the Bank or for . any other reason. 

Section 2. The provisions of this Agree
ment and of the Bonds shall be interpreted 
in accordance with the law of the State of 
New York, United States, as in effect at 
the date of this Agreement. 

S ection 3. (A) Any controversy be
tween the parties to this Agreement, and 
any claim by one such party against the 
other, arising under this Agreement or the 
Bonds which shall not be determined by 
agreement of the parties shall be submitted 
to arbitration by an Arbitral Tribunal in 
accordance with the provisions of Loan Re
gulations N o. 1 of the Bank dated May 9, 
1947 (hereinafter called Regulations), a 
"Copy of which has been fumished to the 
Borrower; provided, however, that Sections 
10 and II of such Regulations shall not ap
ply to this Agreement, except as herein
after in this Article specifically provided. 

(B) The provisions for arbitration set 
forth in such Regulations, except as herein
after in this Article provided, shall be ex
clusive of any other procedure for the de
termination of controversies between the 
parties to this Agreement, and of any claim 
by one such party against the other, arising 
unde r this Agreement or under the Bonds 
issued hereunder. 
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(C) The Bank and the Borrower agree 
to abide by and comply with any award 
rendered by the Arbitral Tribunal in ac
cordance with such Regulations. If, within 
30 days after counterparts of the award 
shall be delivered to the parties as provi.ded 
in such Regulations, the award shall not be 
complied with, any party may pursue such 
remedy or re medies as may be available to 
it for the enforcement, by execution o r 
otherwise, of the award and of the provi
sions of this Agieement and the Bonds. 

(D) Service of ar,y notice or process in 
connection with any arbitration proceeding 
under this Article or any proceeding to en
force any such award may be made in the 
manner provided in Section 1 of Article X 
of this Agreement. The respective parties 
hereby waive any and all other require
m ents for service of any such notice or 
process. 

Article X. 

Miscellaneous Provisions. 

Section 1. Any notice or demand re
quired or permitted to be given under this 
Agreement shall be deemed to have been 
duly give n when it shall be delivered in 
writing or by cable or radiogram to the 
party to which such notice or demand is 
required or permitted to be given at its 
address hereinafter specified, or at such 
other address as such party shall have de
signated by noticeïn writing to the party 
giving or making such notice or demand. 
The addresses so specified are: 

(a) F or the Bank: International Bank 
for Reconstruction and D evelopment, 1818 

H Street, N. W., Washington 6, District of 
Columbia, United States of America. • 

(b) For the Borrower: Ministry of Fi
nance, Kneuterdijk 22, The Hague, The 
Netherlands. 

Section 2. This Agreement may be exe
éuted in several counterparts, each of which 
shall be an original and all collectively but 
one instrument. 

Article XI. 
Ratification. 

Section 1. This Agreement is subject to 
ratification by the Borrower. The Borrower 
shall promptly aft er the ratification of this 
Agreement by it fu.rnish to the Bank evi
dence of such ratification. This Agreement 

· shall come into force and effect on the date 
when the Borrower shall fumish to the 
Bank evidence, satisfactory to the Bank, 
showing that the Borrower has ratified this 
Agreement. . 

Section 2. As part of the evidence of 
ratification of this Agreement the Borrower · 
shall fumish to the Bank an opinion of Ie
gal counsel, acceptable to the Bank, show
ing that this Agreement has bee n duly rati
fied by the Borrower and is legally binding 
upon it in accordance with the terms of 
this Agieement. Such opinion shall also 
show that the Bonds when signed and de
livered as provided in this Ae;reement will 
constitute valid and binding obligations of 
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the Borrower in accordance with their 
terms. 

Section 3. The Borrower shall also fur
nish to the Bank sufficient evidence of the 
authority of the person or persons who wil! 
sign the Bonds and the applications provid
ed for in Article IV of this Agreement 
and the authenticated specimen signature 
of each such person. 

Section 4. If the Borrower shall not ra
tify this Agreement and furnish such evi
dence of its ratification thereof to the Bank 
within 60 days after the date of this Agree
ment, the Bank may at its option by notice 
to the Borrower terminate this Agreement. 
Upon the giving of such .notice of termina
tion, this Agreement and all obligations of 
the parties hereunder, shall forthwith cease 
and determine. 

In Witness Whereof the Parties hereto 
have caused this Agreement to be signed 
in their respective names by their represen
tatives thereunto duly authorized as of the 
day and year first above written. 

Kingdom of the Netherlands 
by 

CH. J. M. DAUBANTON 
L. SOUTENDIJK 

International Bank for Reconstruction 
and Development 
by 

JOHN Me. CLOY, President. 

Schedule r. 

The following table shows the amounts 
of the semi-annual payments of amortiza
tion for the $ 195 ooo ooo principal amount 
of the Loan. Any part of the principal of 
the loan' aggregating less than $ 195.000.000 
or any part of the principal of the Loan 
repayable in any currency other than dol
lars shall be rèpayable at the same rate as 
is reflected in the following table: 

Date Payment Principal amount 
Payment of outstanding after 

Due Principal each payment 
Oct. 1, 1952 195 ooo ooo 
April 1, 1953 1 521 ooo 193 479 ooo 
Oct. 1, 1953 1 546 ooo 191 933 ooo 
April 1, 1954 1 571 ooo 190 362 ooo 
Oct. 1, 1954 1 597 ooo 188 765 ooo 
April 1, 1955 1 623 ooo 187 142 ooo 
Oct. 1, 1955 1 649 ooo 185 493 ooo 
April 1, 1956 1 676 ooo 183 817 ooo 
Oct. 1, 1956 1 703 ooo 182 rr4 ooo 
April 1, 1957 1 731 ooo 180 383 ooo 
Oct. 1, 1957 1 759 ooo 178 624 ooo 
April 1, 1958 3 309 ooo 175 315 ooo 
Oct. 1, 1958 3 363 ooo 171 952 ooo 
April 1, 1959 3 417 ooo 168 535 ooo 
Oct. 1, 1959 3 4 73 ooo 165 062 ooo 
April 1, 1960 3 529 ooo 161 533 ooo 
Oct. 1, 1960 3 587 ooo 157 946 ooo 
April 1, 196r 3 645 ooo 154 301 ooo 
Oct. 1, 1961 3 704 ooo 150 597 ooo 
April 1, 1962 3 764 000 146 833 000 
Oct. 1, 1962 3 826 ooo 143 007 ooo 
April 1, 1963 5 409 000 137 598 000 
Oct. 1, 1963 5 497 ooo 132 101 ooo 

L. & S. 1947 

April 
Oct. 
April 
Oct. 
April 
Oct. 
April 
Oct. 
April 
Oct. 
April 
Oct. 
April 
Oct. 
April 
Oct. 
April 
Oct. 

No. 
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l, 1964 5,586 000 126 515 000 
1, 1964 5 677 000 120 838 000 
1, 1965 5 769 000 rr5 069 000 
l, 1965 5 863 000 109 206 000 
l, 1966 .5 958 000 103 248 000 
1, 1966 6 055 000 97 193 000 
1, 1967 6 154 000 91 039 000 
1, 1967 6 254 000 84 785 000 
l, 1068 7 877 000 76 908 000 
1, 1968 8 095 000 68 903 000 
1, 1969 8 135 000 60 768 000 
1, 1969 8 267 000 52 501 000 
1, 1970 8 401 000 44 100 000 
1, 1970 8 538 000 35 562 000 
1, 1971 8 677 000 26 885 000 
1, 1971 8 818 000 18 067 000 
1, 1972 8 961 000 9 106 000 
1, 1972 9 106 000 

Schedule 2-A. 

Form of Dollar Bond. 
$ 000 .. $ 000 

000 No. 000 

Klugdom of the Netherlands 

Serlal Bond 

Due . ....... . 

Kingdom of the Netherlands, for value 
received, hereby promises to pay to, or on 
the order of, International Bank for Re
construction and Development, an inter
national institution established by Articles 
of Agreement among the respective Go
vernments signatory thereto (hereinafter 
cal led the Bank), on the 
day of 19 , at the 
principal office of the Federal Reserve Bank 
of New, York in the Borough of Manhattan 
in The City of New York, State of New 
York, United States of America, the sum of 

Dollars in such coin 
or curr en cy of the United States of Ame
rica as at the time of payment thereof 
shall be legal tender for the payment of 
public and private debts, and to pay in
terest thereon from , 19 , 
at said office in like coin or currency at 
the rate of oo per centum per annum, pay
able semi-annually on April 1 and October 
1 in each year. 

This Bond is one of an issue of honds 
of the aggregate principal amount of 
$ ooo ooo ooo (or the equivalent thereof 
payable in other currencies) known as the 
Serial Bonds of Kingdom of the Nether
lands, all issu ed under a Laan Agreement 
dated between the Bank 
and Kingdom of the Netherlands. 

The Bonds are subject to redemption at 
the election of Kingdom of the Nether
lands as a whole at any time or in part 
(designated by lot, or in such other marmer 
as may be agreed upon by the Bank and 
Kingdom of the Netherlands) from time to 
time upon at least go days notice to the 
Bank at its principal offig in the City of 
Washington, District of Columbia, United 
States of America, at a redemption price 

29 
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for each Bond equal to the principal amount 
thereof and interest accrued thereon to the 
date fixed for such redemption, plus as a 
premium the following respective percen
tages of such principal aroount: ½ of 1 %, 
if redeemed not more than five years prior 
to the date of maturity specified therein; 
1 %, if redeemed more than five years and 
not more than ten years prior to said date: 
1½ %, if redeemed more than ten years 
and not more than fifteen years prior to 
said date; 2 %, if redeemed more than 
fifteen years and not more than twenty 
years prior to said date, and 2½ %, if re
deemed more than twenty years prior to 
said date. After the redemption date speci
fied in said notice interest on the Bonds 
shall cease to accrue and, upon presenta
tion of the Bonds for payment and redemp
tion in accordance with said notice such 
B onds shall be paid by Kingdom of the 
Netherlands at the redemption price or pri
ces aforesaid. If all or any of such Bonds 
shall not be so paid upon presentation there
of, they shall continue to bear interest as 
therein specified until paid. 

In case an Event of Default as defined 
in the Loan Agreement between the Bank 
and Kingdom of the Netherlands shall hap
pen, then and in each such case during the 
continuance of such Event of Default the 
Bank, at its option, may deciare the prin
cipal of all the Bonds then outstanding (if 
not already due) to be due and payable 
immediatelv, and upon any such declara
tion such principe! shall become and shall 
be due and payable immediately. 

The principal of the Bonds, the interest 
accruing thereon, and the premium on the 
redemption thereof shall be paid without 
deduction for and free from any taxes, im
posts, levies or duties of any nature now 
or at any time hereafter imposed by King
dom of the Netherlands or by ány taxing 
authority thereof or therein and shall be 
paid free from a ll restrictions of Kingdom 
of the Netherlands, its politica! subdivi
sions or its agencies; provided, however, 
that payments made under the provisions 
of any Bond shell not be exempt from taxa
tion when such Bond is beneficially owned 
by an individual or corporate resident of 
the Kingdom of the Nètherlands. 

In Witness Whereof, Kingdom of the 
Netherlands has q1.used this Bond to be 
signed in its name by its 

thereunto duly authorized. 
Kingdom of the Netherlands. 

By 
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Schedule 2-B. 

;Form of Bond Payable in Currency 
other than Dollars. 

No. 
* 000 

000 No. 

Klngdom of the Netherlands 

Se rial Don d 

Due ........ . 

* 000 
000 

Kingdom of the Netherlands, for value 
received, hereby promises to pay to, or on 
the order of, International Bank for Re
construction and Development, an interna
tional institution established by Articles of 
Agreement among the respective Govem
ments signatory thereto (hereinafter called 
the Bank), on the day of 

, 19 , at the 
the sum of (insert amount 
of particular currency in which Bond is 
payable) in such coin or currency of 

as at the time of 
payment thereof shall be legal tender for 
the payment of public and private debts, 
and to pay interest thereon from 

, 19 , at said office in 
like coin or curre ncy at the rate of . . . .. . 
per centum per annum, payable semi
annually Of\ April 1 and October 1 in each 
year. 

This Bond is one of an issue of honds 
of the aggregate principal amount of 
$ ooo ooo ooo (or the equivalent thereof 
payable in other curre ncies) known as the 
Serial Bonds of Kingdom of the Nether
lands, all issued under a Loan Agreemen t 
dated between t he Bank 
and Kingdom of the Netherlands. 

The Bonds are subject to redemption at 
the election of Kingdom of the Nether
lands as a whole at any time or in part 
(designated by lot, or in such other menner 
as may be agreed upon by the Bank and 
Kingdom of the Netherlands) from time to 
time upon at least 90 days notice to the 
Bank at its principal office in the City of 
Washington, District of Columbia, United 
States of America, at a redemption price 
for each Bond equal to the principal a
mount thereof and interest accrued thereon 
to the date fixed for such redemption, plus 
as a premium the following respective_ per
centages of such principal amount: ½ or 
1 %, if redeemed not more .than five years 
prior to the date of maturity specified there
in; 1 %, if redeemed more than five years 
and not more than ten years- prior to said 
date; 1½ %, if redeemed more than ten 
years and not more than fifteen years prior 
to said date; 2 %, if redeemed more than 
fifteen years and not more than twenty 
years prior to said date; and 2½ %, if re
deemed more than twenty years prior to 
said date . After the redemption date speci
fied in said notice interest on the Bonds 
shall cease to accrue and, upon presente-

* Principal amount of bond in the par
ticular currency. 
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tion of' the Bonds for payment and redemp
tion in accordance with said notice such 
Bonds shall be- paid by Kingdom of the 
Netherlands at the redemption price or pri
ces aforesaid. If all or any of such Bonds 
shall not be so paid upon presentation 
thereof, they shell continue to bear inte
rest as therein specified until paid. 

In case an Event of D efault as defined 
in the Loan Agreement between the Bank 
and Kingdom of the Netherlands shell hap
pen, then and in each such case during the 
continuance of such Event of Default the 
Bank, at its option, may deciare the prin
cipal of all the Bonds then outstanding (if 
not already due) to be due and payable 
imrnediately, and upon any such declara
tion such principal shall become and shall 
be due and payable immediately. 

The principal of the Bonds, the interest 
accruing thereon, and the premium on the 
redemption thereof shall be paid without 
deduction for and free from any taxes, im
posts, levies or duties of any nature now 
or at any time hereafter imposed by King
dom of the Netherlands or by any taxing 
authority thereof ór therein and shall be 
paid free from all restrictions of Kingdom 
of the Netherlands its politica! subdivisions 
o r its agencies; provided, however, that 
payments made under the provisions of any 
Bond shall not be exempt from taxation 
when such Bond is beneficially owned by 
an individual or corporate resident of the 
Kingdom of the Netherlands. 

I~ Witness Whereof Kingdom of the 
Netherlands has caused this Bond to be 
signed in its name by its 

S. H 313 

thereunto duly authorized. 
Kingdom of the Netherlands 
By 

22 Augustus I947• . WET tot invoering van 
een buitengewoon pensioen voor deel
nemers aan het verzet, alsmede voor 
hun nagelaten betrekkingen (Wet bui
tengewoori pensioen I940-I945), 

Bijl. Hand. II 46/47, 449; 
Hand. II 46/47, bladz. I95I- I958, I982-

2000, 2002- 2003; 

Bijl. Hand. I 46/47, 449; 
Hand. l 46/47, bladz. 983-99I, 998. 
Wij WILHELMINA,enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is een regeling te treffen 
met betrekking tot recht op buitengewoon 
pensioen ten behoeve van hen, die tijdens 
de vijandelijke beze tting van het Rijk in 
Europa door daad of houding hebben deel
genomen aan het binnenlands verzet, als
mede van hun nagelat5!n betrekkingen; 

Zoo is het, dat Wij ,den Raad van State,e nz. 

EERSTE HOOFDSTUK. 

Art. 1. 
onder: 

Alge mf'nc bepalingen. 
In deze wet wordt verstaan 
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"Onze Minister": Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken; 

,,deelnemers aan het verzet": zij, die tij
dens de vijandelijke bezetting van het Rijk 
in Europa door daad of houding hebben 
deelgenomen aan het binnenlands verzet, 
met inbegrip van hen, die deel uitmaakten 
van de Binnenlandse Strijdkrachten. 

2. x. Ten laste van het Rijk wordt, on
der de v9orwaarden en naar de regelen, bij 
of krachtens deze wet gesteld, buitenge
woon pensioen verleend aan deelnemers 
aan het verzet, alsmede aan hun nagelaten 
betrekkingen. 

2. Voor toekenning van buitengewoon 
pensioen komen niet in aanmerking zij, die 
zich tijdens de vijandelijke bezetting van 
het Rijk in Europa uit Nederlands natio
naal oogpunt beschouwd onwaardig hebben 
gedragen. Evenmin komen in aanmerking 
de nagelaten betrekkingen - voor zover 
niet vallende onder de vorige zinsnede -
van de deelnemers aan het verzet op wie 
de vorenbedoelde omschrijving van toepas
sing is. 

3. De Buitengewone Pensioenraad en de 
Stichting 1940-1945 worden in de gelegen
heid gesteld omtrent de ontwerpen van al
gemene maatregelen van bestuur ter uit
voering van deze wet van advies te dienen. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 
Van het buitengewoon pensioen vau de 

deelnemers aan het verzet. 
§ 1. Van het recht op buitengewoon 

pensioen. 
4. D e deelnemer aan het verzet heeft 

recht op buitengewoon pe nsioen in geval 
van: 

a. verwonding of verminking, in ver
band met het verzet bekomen; 

b. ziekten of gebreken, welke geheel • of 
gedeeltelijk het gevolg zijn van verrichtin
gen of vermoeienissen aan dit verzet ver
bonden, of van de behandeling ondervon
den tijdens gevangenschap terzake van het 
verzet, of van bijzondere omstandigheden 
of . toestanden, ·welke zich bij het verzet 
hebben voorgedaan, dan wel welke tot 
uiting zijn gekomen onder overwegende in
vloed van die verrichtingen, vermoeienis
sen, behandeling, bijzondere omstandighe
den of toestanden; 

een en ander onder voorbehoud, dat de 
toestand van de belanghebbende tengevol
-ge van deze verwonding, verminking, ziek
te n of gebreken blijke een invaliditeit te 
veroorzaken van ten minste 10 procent. 

§ 2. Van de voet waarop buitengewoon 
pensioen wordt verleend. 

5. E en buitengewoon pensioen kan blij
vend of voorlooig worden toegekend. 

6. Het buitengewoon pensioen wordt 
blijvend toegekend, indien, hetzij bij eerste 
toekenning, hetzij bij vernieuwing van pen
sioen, verandering van het invaliditeitsper
centage voor de toekomst niet aannemelijk 
geaclît wordt, zomede wanneer bij het ver
strijken van de termijn van s jaren, ge-
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noemd in artikel 7, 2de lid, de invaliditeit 
tenminste 10 procent bedraagt. 

7. 1. Het buitengewoon pensioen wordt 
voorlopig toegekend, indien verandering van 
het invaliditeitspercentage voor de toe
komst aannemelijk wordt geacht, alsmede 
aan de pensioengerechtigde, bedoeld in ar
tikel 8, 3de lid. 

2. Het voorlopig buitengewoon pensioen 
wordt voor ten minste één en voor ten 
hoogste vijf jaren toegekend; het kan meer 
malen worden verleend. 

3. Indien, nadat een voorlopig buiten
gewoon pensioen niet is vernieuwd, op 
grond dat de invaliditeit van de belang
hebbende is gedaald beneden 10 procent, 
later blijkt, dat de invaliditeit wederom tot 
tenminste 10 procent is gestegen, wordt 
opnieuw voorlopig buitengewoon pensioen, 
of, indien verandering van invaliditeits
percentage voor de toekomst niet aanne
melijk wordt geacht, blijvend buitenge
woon pensioen toegekend. Het bepaalde 
omtrent de termijn van één jaar, bedoeld 
in het tweede lid van dit artikel, is in dit 
geval niet toepasselijk. 

§ 3. Van de pensioengrondslag. 

8. 1. Ingeval krachtens deze wet aan
spraak op buitengewoon pensioen ontstaat, 
wordt door de Buitengew0t1e Pensioenraad 
de pensioengrondslag vastgesteld, naar wel
ke het buitengewoon pensioen moet worden 
berekend. 

2. Onder pensioengrondslag wordt ver
staan het jaarbedrag, dat naar de redelijk
heid nodig is om de deelnemer .aan het ver
zet in staat te stellen te leven op de voet, 
waarop gelijksoortige valide personen, die 
in het jaar 1939 in overeenkomstige om
standigheden, als waarin toen ter tijd be
trokkene, leefden, in de gemeente zijner in
woning of in gelijksoortige gemeenten ge
middeld leven ten tijde van de inwerking
treding van deze wet, met dien verstande, 
dat bij de vaststelling van dit bedrag geen 
rekening wordt gehouden met de mogelijk
heid van bevordering, grotere vakbekwaam
heid, uitbreiding van bedrijf of anderszins, 
en voorts met bepaling, dat voor de vast
stelling van deze voet geen rekening wordt 
gehouden met het bedrag, waarmede lonen 
het maximum, dat daarvoor door het Col
lege van Rijksbemiddelaars is goedg_ekeurd, 
overschrijden. In plaats van het jaar 1939 
kan het jaar worden gesteld voorafgaande 
aan dat jaar, waarin het inkomen van de 
betrokkene tengevolge van zijn deelneming 
aan het verzet vermindering heeft onder
gaan, of het jaar van het intreden van de 

• inva liditeit, indien dit voor hem gunstiger 
zou zijn. 

3. De pensioensgrondslag van de pen
sioengerechtigde, die vóór het intreden van 
zijn invaliditeit anders dan tengevolge van 
werkloosheid nog geen zelfstandige inkom
sten genoot, wordt naar de omstandigheden, 
waarin belanghebbende thans verkeert, 
vastgesteld. 

4. De pensioensgrondslag bedraagt in 
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geen geval meer dan vier duizend vijf hon
derd gulden en minder dan duizend vijl 
honderd gulden. 

5. Omtrent de vaststelling van de pen
sioensgrondslag kunnen bij algemene maat
regel van bestuur nadere regelen worden 
gesteld. 

§ 4. Van het pensioensbedrag. 
9. 1. Het buitengewoon pensioen be

draagt zoveel procent van het bedrag van 
de pensioensgrondslag, als het voor de be
langhebbende vastgestelde invaliditeitsper
centage beloopt. 

2. Invaliditeitspercentages boven 10 
procent' worden naar boven afgerond in 
veelvouden van tien procent. 

3. Bij een percentage van minder dan 
10 procent wordt invaliditeit geacht niet te 
bestaan. 

10. Het buitengewoon pensioen wordt 
éénmaal met twintig procent van de pen
sioensgrondslag vermeerderd, wanneer ten
gevolge van de verwonding, verminking, 
ziekten of gebreken, in artikel 4 bedoeld: 

a. een der ledematen (handen of voe
ten) is verloren gegaan, of v.oorgoed geheel 
onbruikbaar is geworden , dan wel een t oe
stand is ontstaan, die met een zodanig ver
lies of een zodanige onbruikbaarheid is ge
lijk te stellen; 

b. twee of meer ledematen dermate in 
beweeglijkheid of bruikbaarheid zijn ver
minderd, dat de toestand van de belangheb
bende met die onder a beschreven is gelijk 
te stellen; • 

c. het gezichtsvermogen door organi
sche oorzaken zodanig is beperkt, dat het 
vermoge n om zich zelfstandig te bewegen 
er ernstig door wordt getroffen; 

d. een toestand is ontstaan, die op de 
duur een in verhouding tot de levensom
standigheden van de belanghebbende kost
bare verpleging of behandeling vereist; 

e. belangrijke misvorming van het ge
laat is ontstaan, welke door hulpmiddelen 
niet voldoende te verbergen is, zodat de be
langhebbende de omgang met zijn mede
mensen ernstig wordt bemoeilijkt; of 

/. een blijvend buitengewoon pensioen 
is verleend uit hoofde van een invaliditeit 
van Bo of 90 procent. 

11. H et buitengewoon pensioen wordt 
éénmaal met veertig procent van de pen
sioensgrondslag vermeerderd , wanneer ten
gevolge van de verwonding, verminking, 
ziekten of gebreken, in artikel 4 bedoeld: 

a. twee of meer ledematen (handen of 
voeten) zijn verloren gegaan of voorgoed 
geheel onbruikbaar zijn geworden, dan wel 
een toestand is ontstaan, welke met een 
zodanig verlies of een zodanige onbruik
baarheid is gelijk te stellen; 

b. het gezichtsvermogen voorgoed ge
heel verloren gegaan of een toestand is ont
staan, welke met blindheid is gelijk te stel
len; 

c. onherstelbare krankzinnigheid is ont
staan, of ee11 toestand welke daarmede is 
gelijk te stellen; of 

d. een blijvend buitengewoon pensioen 
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is verleend uit hoofde van een invaliditeit 
van 100 procent. 

12, 1. Bij algemene maattegel van be
stuur worden met inachtneming van de na
volgende bepalingen van dit artikel regelen 
vastgesteld betreffende de inkomsten, die 
voor verrekening met het buitengewoon 
pensioen in aanmerking komen. 

2. De over enig kalenderjaar genoten 
inkomsten van de betrokkene worden op 
het buitengewoon pensioen in mindering 
gebracht voor het bedrag, waarmede het 
buitengewoon pensioen,.--ongeacht de ver
hoging ingevolge de artikelen 10 en n, 
vermeerderd met die inkomsten de grond
slag, waarover het pensioen is berekend, 
overschrijdt. 

3. Indien tengevolge van het feit, waar
door recht op buitengewoon pensioen wordt 
verkregen, mede recht ontstaat op een pen
sioen of andere inkomsten ten laste van het 
Rijk, ten laste van Nederlandsch-Indië, van 
Suriname of van Curaçao, ten laste van 
een publiekrechtelijk lichaam in een dezer 
gebieden, of ten laste van een door het 
openbaar gezag ingesteld fonds, wordt het 
bedrag van het buitengewoon pensioen met 
deze inkomsten verminderd. 

4. Bij de toekenning van het buitenge
woon pensioen worden de inkomsten voor
lopig geschat. Na afloop van elk kalender
jaar worden zij definitief vastgesteld. Be
dragen zij minder dan is geschat, dan wordt 
het verschil alsnog uitgekeerd; in het te
genovergestelde geval wordt het verschil in 
gelijke termijnen op het nog niet uitbetaal
de pensioen over het volgende kalenderjaar 
in mindering gebracht. 

§ 5. Van het geneeskundig onderzoek. 

13. 1. Geen buitengewoon pensioen 
wordt verleend of gewijzigd, zonder dat 
over het ontstaan, de aard en de gevolgen 
van de verwonding, verminking, ziekten of 
gebreken, welke recht geven op buitenge
woon pensioen, op kosten van het Rijk een 
geneeskundig onderzoek heeft plaats gehad 
en daarbij de invaliditeitspercentages zijn 
vastgesteld, een en ander naar regelen te 
stellen bij algemene maatregel van bestuur. 

2. Het geneeskundig onderzoek zal, op 
last van de Buitengewone Pensioenraad 
éénmaal worden herhaald, indien de belang
hebbende daartoe de wens te kennen geeft 
in zijn bezwaarschrift, a ls bedoeld in arti
kel 37, en voorts in elk geval waarin een 
herhaling door de Raad wenselijk wordt 
geacht. 

DERDE HOOFDSTUK. 

, · an het ))ensloen der nagelaten 
betrekkingen. 

§ 1. Van het recht op buitengewoon 
pensioen. 

14. 1. Een weduwe van een deelnemer 
aan het verzet heeft recht op buitengewoon 
pensioen, ingeval haar echtgenoot in ver
band met het verzet het leven heeft ver
loren dan wel aan de rechtstreekse gevol
gen van verwonding, verminking, ziekte of 
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gebreken, als bedoeld in artikel 4, binnen 
één jaar na het ontstaan of tot uiting ko
men daarvan, is overleden, mits het huwe
lij k niet zij voltrokken na dat ontstaan of 
tot uiting komen. 

2. Van de termijn van een jaar, in het 
vorige lid bedoeld, wordt alleen afgeweken, 
indien uit een met redenen omklede ver
klaring van een geneesheer - waarvan zo 
mogelijk de inhoud door hem onder ede 
voor de kantonrechter zijner woonplaats zal 
zijn bevestigd - duidelijk blijkt, dat de 
dood het rechtstreekse gevolg was van een 
v erwonding, verminking, ziekte of gebrek 
als bedoeld in artikel 4. 

3. Buitengewoon pensioen, als in de 
voorafgaande leden van dit artikel bedoeld, 
komt eveneens toe aan de weduwnaar van 
een deelneemster aan het verzet, zo deze 
bijdroeg in zijn kosten van levensonderhoud. 

De bepalingen van de voorafgaande le
den van dit artikel zijn dan van overeen
komstige toepassing. 

15. 1. Bij het overlijdeI\ van een deel
nemer aan het verzet onder omstandigheden 
als in het eerste lid van artikel 14 bedoeld, 
ontstaat mede recht op buitengewoon pen
sioen voor: 

a. elk wettig kind van de overledene; 
b. elk natuurlijk kind, dat door de over

ledene wettig erkend was. 
Voorts onder de voorwaarden in artikel 

18 gesteld, voor: 
c. elk natuurlijk kind, ten behoeve 

waarvan de overledene onderhoudsplicht is 
opgelegd krachtens artikel 344a van het 
Burgerlijk Wetboek; 

d. de ouders, of bij ontstentenis van 
deze de grootouders van de overledene, in
dien deze hun kostwinner was; 

e . elk ouderloos kleinkind van de over
ledene, indien deze diens kostwinner was; 

t. de schoonouders van de overledene, 
indien deze hun kostwinner was. 

2. Indien een kind, van hetwelk de 
echtgenote van een .deelnemer aan het ver
zet bij het overlijden van haar man zwan
ger is, levend ter wereld komt, wordt het 
aangen;ierkt als reeds geboren, toen de va
der stierf. 

3. Recht op buitengewoon pensioen be
staat voor de onder a, b , c, en e van het 
eerste lid bedoelde kinderen, zolang zij be
neden de leeftijd van een en twintig jaren 
en ongehuwd zijn. 

4. Voor de toepassing van dit artikel 
worden met wettige kinderen gelijkgesteld 
kinderen, die op het tijdstip van het over
lijden op kosten van de deelnemer aan het 
verzet werden opgevoed en na diens over
lijden geen kostwinner hebben. 

5. De bepalingen van artikel 14 zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

16. 1. Aan de in de artikelen 14 en 15 
genoemde betrekkingen van een deelnemer 
aan het verzet kan tijdelijk een buitenge
woon pensioen worden verleend, indien die 
deelnemer aan het verzet vermist is ge
raakt en naar het oordeel van de Buitenge
wone Pensioenraad de vermissing in ver
band staat met het verzet. 
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2. Het bedrag van dit tijdelijk pensioen 
zal gelijk zijn aan het bedrag, waarop de 
belanghebbenden recht zouden hebben, 
wanneer de vermiste het leven had verlo
ren in verband met het verzet. 

3. Dit tijdelijk pensioen gaat van rechts
wege over in een blijvend buitengewoon 
pensioen, zodra het overlijden van de ver
miste vaststaat of indjen omtrent hem bij 
rechterlij k vonnis is verklaard, dat rechts
vermoeden van overlijden bestaat. 

4. De overige bepalingen van dit hoofde 
stuk zijn ook op het tijdelijk buitengewoon 
pensioen van toepassing. 

§ 2 . Van de berekening ván het 
buitengewoon pensioen. 

17. Het buitengewoon pensioen, bedoeld 
in de artikelen 14 en 15 bedraagt: 

a. voor een weduwe vijf en zestig pro
cent van de eerste twee duizend gulden en 
vij f en vijftig procent van het overige ge
deelte van de pensioensgrondslag, die op 
grond van het bepaalde in art. 8 voor de 
overledene, indien deze a ls deelnemer aan 
het verzet recht op buitengewoon pensioen 
zou hebben gehad, zou hebben gegolden; 

b.• voor elk kjnd van de overledene als 
bedoeld in artikel 15, eerste lid onder a, b, 
en c, welks moeder aan het overlijden van 
de vader aanspraak op buitengevvoon pen
sioen ontleent, tien procent van de boven 
onder a . bedoelde pensioensgrondslag en 
voor elk ander kind twintiil procent van 
die grondslag; 

c. voor de ouders of b ij ontstentenis 
van deze voor de grootouders van de over
ledene, a ls bedoeld in artikel 15, eerste lid, 
onder d, zoveel als hij in de regel t ot hun 
levensonderhoud bijdroeg, doch niet meer 
dan veertig procent van de boven onder a 
bedoe lde pensioensgrondslag, en wel tot 
een bepaalde datum of tot de dood van de 
langstlevende; 

d. voor elk ouderloos kleinkind van de 
overledene als bedoeld in artikel 1 5, eerste 
lid, onder e, zoveel als hij in de regel tot 
djens levensonderhoud bijdroeg, doch niet 
meer dan twintig procent van de boven 
onder a bedoelde pensioensgrondslag; 

e. voor de schoonouders van de overle
dene als bedoeld in artikel 15, eerste lid, 
onder f, zoveel als hu in de regel tot hun 
levensonderhoud bijdroeg, doch niet meer 
dan veertig procent van de boven onder a 
bedoelde pensioensgrondslag en wel tot een 
bepaalde datum of de dood van de langst
levende dan wel tot het tijdstip, bedoeld 
sub 1 en 2 van artikel 377 van het Burger
lijk Wetboek. 

18. x. De buitengewone pensioenen, toe
gekend aan de personen, bedoeld in artikel 
1 7, zullen te zamen niet meer mogen be
d ragen dan negentig procent van de pen
sioensgrondslag, waarnaar het buitenge
woon pensioen is berekend, met dien ver
stande, dat: 

de personen, genoemd in artikel 15, eer
ste lid, onder f, alleen aanspraak hebben 
op buitengewoon pensioen, indien de per
sonen, bedoeld in artikel 14 en in artikel 
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15, eerste lid, onder a, b, c, d en e hun 
volle buitengewoon pensioen ontvangen 
hebben; 

de personen, bedoeld in artikel 15, eerste 
lid, onder e, indien de personen, bedoeld in 
artikel 14 en in artikel 15, eerste lid, onder 
a, b, c en d hun volle buitengewoon pen
sioen ontvangen hebben; 

de personen, bedoeld in @rtikel 15, eerste 
lid, onder c en d, indjen de personen, be
doeld in artikel 14 en in artikel 1 s, eerste 
lid, onder a en b, allen hun volle buitenge
woon pensioen hebben ontvangen. 

2. Indien de buitengewone pensioenen 
van de personen, bedoeld in artikel 14 en 
in artikel 15, eerste lid, onder a en b, te
zamen meer zouden bedragen dan het in 
het eerste lid voor hen gestelde maximum, 
zal elk buitengewoon pensioen een even
redige vermindering ondergaan. 

3. Indien d e personen, bedoeld in artikel 
x s, eerste lid, onder c en d, niet het volle 
buitengewoon pensioen kunnen ontvangen, 
zal het buitengewoon pensioen van ieder 
hunner een evenredige vermindering on
dergaan. 

4. Het in het vorige lid bepaalde is ook 
van toepassing op de kleinkinderen als be
doeld in artikel x 5, eerste lid, onder e, in
dien van deze méér dan één in leven zijn 
en elk kleinkind niet zijn volle buitenge
woon pensioen kan ontvangen. 

5. Ingeval het bepaalde bij het tweede 
lid is toegepast, en in het aantal op buiten
gewoon pensioen rechthebbende kinderen 
wijziging komt, zal de toegepaste evenre-

. dige vermindering worden herzien en wel 
met ingang van het kalenderkwartaal, vol
gende op dat, waarin de wijziging is inge
treden. 

19. Indien het recht op buitengewoon 
pensioen van een der betrekkingen, bedoeld 
in de artikelen 14 e n 15, te niet gaat, of 
het recht op pensioen krachtens artikel 28 
eindigt, heeft zulks a lléén herziening ten
gevolge van de buitengewone pensioenen 
van de overblijvende rechthebbenden, be
doeld in artikel 14 en in artikel 15, eerste 
lid, onder a en b. 

20. 1. Op de buitengewone pensioenen, 
toegekend aan de personen, bedoeld in ar
tikel 17, is het bepaalde in artikel 12, eer
ste, derde en vierde lid, van overeenkom
stige toepassing. 

2. Voorzover de inkomsten door de we
duwe worde n genoten, worden deze voor 
vijftig procent van die over enig kalender
jaar verkregen inkomsten op het buitenge
woon weduwenpensioen in mindering ge
bracht, met dien verstande, dat, indien die 
inkomsten minder dan vijftien honderd gul
den per jaar bedragen, slechts een zodanig 
bedrag in mindering wordt gebracht als 
waarmede die inkomsten een som van ze
venhonderd vijftig gulden mochten t e bo
ven gaan. 

3. Indien personen, die zijn gepension
neerd op grond van het bepaalde in artikel 
17, onder c en e, inkomsten verkrijgen, 
wordt het buitengewoon pensioen vermin
derd met zeventig procent van die inkom-
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sten over enig kalenderjaar door bedoelde 
personen verkregen boven de inkomsten 
welke i~ aanmerking zijn genomen bij d~ 
beoo_rdeling van het recht op buitengewoon 
pensioen. 

VIER D E HOOFDS T U K. 
Van de Buitengewone Pensloenraa<l. 

21. r. De toepassing van deze wet be
rust bij een Buitengewone Pensioenraad. 
D eze is een ~ijdelijke b_uitengewone afdeling 
v_an de Pensioenraad, ingesteld bij de Pen
s10enwet 1922, Staatsblad no. 240, bestaan
de u(t de Voorzitter van deze raad als 
voorzitter en twee buitengewone leden, die 
door Ons worden benoemd, geschorst en 
on tslagen. 

2 •• De Voorzitter van de B uiteI}gewone 
P e_ns1oenraad kan zich ( in d ie hoedanig
heid) doen vervangen door een der beide 
a n~ere g~wone leden van de Pensioenraad. 
Buiten dit geval wordt hij vervangen op de 
voet van het bepaalde in a rtikel 10 tweede 
lid, der Pensioenwet 1922 , Staatshlad no. 
240. 

3. Wij wijzen plaatsvervangende buiten
gewone leden van de Pensioenraad aan, die 
door Ons worden geschorst en ontslagen. 
Hun kan door Ons voor hun werkzaamhe
den een vergoe~ing worden toegekend. 

4. De Voorzitter van de P ensioenraad 
re~elt het optreden der plaatsvervangende 
buitengewone leden als zodanig. 

5. Aan de beslissingen van de Buiten
gewone Pensioenraad werken tenminste 
twee leden mede. 

6. De Buitengewone Pensioenraad brengt 
jaarlijks van zijn werkzaamheden aan Ons 
een verslag uit, dat aan de Staten-Gene
raal wordt medegedeeld. 

22. r. D e Buitengewone Pensioenraad 
wordt bijgestaan door de secretaris en door 
de geneeskun dige adviseur v an de P en
sioenraa~. en diens plaatsvervanger. 

2. W1J kunnen op de voet van artikel 
12, derde lid, der Pensioenwet 1922, Staats
blad no. 240, meerdere plaatsvervangers van 
de genees)rnndige adviseur aanwijzen; het 
bepaalde in het voorgaande lid is op hen 
toepasselijk. 

3. Het Centraal Bureau Verzorging Oor
logsslachtoffers verricht de werkzaamheden 
welke hem door de Buitengewone Pensioen: 
raad worden opgedragen. 

4. De Buitengewone P ensioenraad kan 
voor de toepassing van deze wet een in
structie voor het Centraal Bureau Verzor
ging Oorlogsslachtoffers vaststellen. 

23. Wij regelen de vergoeding voor de 
werkzaamheden van de buitengewone leden 
van de P ensioenraad. Deze, alsmede de ver
dere kosten, aan de werkzaamheden van de 
Buitengewone P ensioenraad verbonden, ko
men ten laste van het Rijk. 

VIJFDE HOOFD STUK. 
Van de aanvrage en t-0eken nl11g van 

buitengewoon pensioen. 

24. r. Deelnemers aan het verzet, als
mede hun nagelaten betrekkingen, die hun 
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recht op bu itengewoon pensioen v olgens 
deze ~et wensen te doen gelden , d ienen bij 
de B uitengewone Pensioenraad een aanv ra
ge om bu!~engewoon pensioen in. Zij moe
ten d_aar1?1J overleggen een verklaring van 
de Stichting 1940--1945, dat zij of de over
ledene behoord hebben t ot de deelnemers 
aan het verzet in de zin van d eze wet en 
dat een omstandigheid als bedoeld in a rti: 
kei 2 , 2e lid, niet aanwezig is. 

2. Indien de Sti~h ting 1940--1945 de in 
h~t voorafgaande lid bedoelde verkla ring 
met kan afgeven_, kan in bijzondere geval
len !er beoordehng van de Buitengewone 
1'.ens10enraad niettemin buitengewoon pen
s10en worden v erleend. 
. 3. Het recht op buitengewoon pensioen 
1s ve_rbeurd, wanneer de belan ghebbende 
het met __ hee~t doen gelden binnen één jaar 
na het tlJdsbp, waarop het recht op buiten
gewoon pensioen is ontstaan of kon worden 
geldend gemaakt. 

4. De voorlopig gepensionneerden die
nen binnen twee jaren na het einde van de 
term!jn, waarover voorlopig buitengewoon 
pensioen ~erd toegekend, een aanv rage in 
om weder in het genot van zodanig buiten
gewoon pensioen te worden gesteld. 

5. Person~n, die verkee_rden in het ge
v~l, bedoeld in het __ derde h d van artikel 7, 
dienen, wanneer ZIJ menen opnieuw aan
spraak op buitengewoon pensioen te kun
nen doen gelden, een aanvrage in . 

6. Wanneer als gevolg van omstandig
heden, waaraan belanghebbende geen schuld 
draa~, de regeling van zijn buitengewoon 
pensioen wordt vertraagd, kan h em, indien 
de Buitengewone P ensioenraad zulks nodig 
oordeelt, een voorschot op zijn b uitenge
woon pensioen worden verleend. 

25. . r. Omtrent elke aanv rage, als be
doeld in het eerste. lid van het vorige a rti
kel, wordt door de Buiten gewone P ensioen
raad schriftelijk een met redenen omklede 
besl!ss!ng genomen. Voorzov er een zodanige 
beshssing strekt tot toekenning van een 
buitengewoon pensioen, worden daarin in 
elk geval vermeld de gronden, waarop het 
buitengewoon pensioen wordt verleend de 
artikelen der wet, welke daarbij toepas'sing 
hebben gevonden, en de grondslag, waar
naar het buitengewoon pensioen is bere
kend. 

2. De met redenen omklede beslissing 
wordt door de Buitengewone P ensioenraad 
aan de belanghebbende alsmede aan de 
Stichting 1940--1945 medegedeeld. 

ZESDE HOOFDSTUK. 
Van Ingang en einde der buitengewone 

1musloenen. 

26. r. Behoudens afwijkende bepalingen 
gaat het buitengewoon pensioen in op de 
eerst~ dag van de maand , volgende op die, 
waarin deze wet is afgekondigd of, indien 
het recht op buitengewoon pensioen later is 
ontstaan, op de dag van ontstaan van dat 
recht. I ndien degene, aan wie het buiten
gewoon pensioen wordt ontleend, later over
leden is, gaat het buitengewoon pensioen in 
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op de eerste dag, volgende op die van het 
overlijden. 

Het tijdelijk buitengewoon pensioen, ver
leend op grond van artikel 16, gaat in op 
de dag, volgende op die der vermissing, 
doch niet eerder dan op de eerste dag van 
de maand, volgende op die, waarin deze wet 
is afgekondigd. 

2. Wanneer de aanvtage tot het ver
krijgen van buitengewoon pensioen niet 
binnen twee jaren nà de dag, waarop het 
ingevolge het bepaalde in het vorige lid zou 
kunne n ingaan, is ontvangen, gaat het bui
tengewoon pensioen in op de eerste dag der 
maand, volgende op die, waarin de aan
vrage is binnengekomen, behoudens het be
paalde in het derde lid van artikel 24. 

3 . E e n voorlopig pensioen, dat bij ver
nieuwing wordt toegekend, alsmede een bl ij
vend buitengewoon pensioen, dat verleend 
wordt ter vervanging van een voorlopig 
buitengewoon pensioen, gaat in op de dag, 
volgende op die, waarop het vorige bui
tengewoon pensioen heeft opgehouden, be
halve in de gevallen, genoemd in artikel 7, 
derde lid, in welke gevallen het buitenge
woon pensioen ingaat, op de dag, waarop 
de aanvrage daartoe is binnengekomen. 

4. Ingeval de aanvrage, bedoeld in ar
tikel 24, derde lid, niet is ontvangen binnen 
de daar gestelde termijn van twee jaren, 
zal de vervanging of verlenging van voorlo
pig buitengewoon pensioen ingaan op de 
dag, waarop de aanvrage is binnengekomen, 
t enzij de Buitengewone. Pensioenraad ter
men aanwezig acht anders te beslissen. 

27. 1. Het buitengewoon pensioen ein
digt met het einde van het kwartaal, in de 
loop waarvan het overlijden heeft plaats 
gevonden, het pensioen van de onder a, b, c 
en e van artikel 15 bedoelde kinderen te
vens met het einde van het kwartaal, in de 
loop waarvan de rechthebbende de leeftijd 
van 2 1 jaar heeft bereikt of in het huwe
lijk getreden is. 

2. Een vervallen verklaard of ingetrok
ken buitengewoon pensioen eindigt met het 
einde van het kwartaal, in de loop waarvan 
het besluit tot vervallenverklaring of in
trekking is genomen. 

28. 1. Het buitengewoon pensioen ein
d igt voorts bij een volgend huwelijk der 
weduwe en wel met het einde van het kwar
taal, in de loop waarvan het huwelijk heeft 
p laats gehad. Deze ontvangt dan als af
koopsom van haar buitengewoon pensioen 
een bedrag in eens van tweemaal het jaar
bedrag van haar buitengewoon pensioen. 

2. H et bepaalde in het eerste lid is van 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de weduwnaar, bedoeld in artikel 14, derde 
lid, alsmede ten aanzien van de moeder, 
grootmoeder en schoonmoeder van een over
leden deelnemer aan het verzet. 

29. Het buitengewoon weduwenpensioen 
wordt niet uitbetaald over de tijd, gedu
rende welke een weduwe in concubinaat 
leeft. 

30. Een tijdelijk buitengewoon pensioen, 
verleend op grond van artikel 16, eerste lid , 
of een blijvend ,buitengewoon pensioen, 
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verleend op grond v an a rtikel 16, derde 
lid, houdt op met de door de Buitengewone 
Pensioenraad te bepalen datum, wanneer 
de vermiste of hij, te wiens aanzien bij 
rechterlijk vonnis verklaard is rechtsver
moeden van overlijden te bestaan, in leven 
blijkt te zijn. 

ZEVENDE HOOFDSTUK. 
Bijzondere be1mUugeu aan alle buiten

gewone 11ensloeuen gemeen. 
31. De buitengewone pensioenen worden 

naar boven afgerond tot volle guldens. 
32. 1. De buitengewone pensioenen 

worden maandelijks voldaan. 
2. De eerste termijn wordt zo spoedig 

mogelijk na de toekenning u itgekeerd. 
3. De termijnen van een buitengewoon 

pensioen, welke niet zijn ingevorderd bin
nen een jaar na de eerste maand, waarin 
de uitkering daarvan had mogen plaats 
hebben, worden niet meer uitbetaald. 

4. De uitbetaling van een buitengewoon 
pensioen geschiedt op de wijze bij alge
mene maatregel van bestuur te bepalen. 

33. 1. De gepensionneerde, die is ver
oordeeld tot een vrijheidsstraf van drie 
maanden, tot plaatsing in een Rijkswerk
inrichting, tot plaatsing in een tuchtschool 
voor drie maanden, of tot enige zwaardere 
straf, of op bevel van de rechter ter be
schikking van de Regering is gesteld, m ist 
over de tijd gedurende welke hij zijn straf 
ondergaat of van Regeringswege in zijn op
voeding wordt voorzien, of gedurende wel
ke hij zich · door de vlucht aan de ten uit
voerlegging' van het vonnis onttrekt, het ge
not van buitengewoon pensioen. 

2. Onze Minister is bevoegd het pen
sioenbedrag over die tijd geheel of ten dele 
aan of ten behoeve van de echtgenoot, m in
derjarige afstammelingen in de rechte linie 
of bloedverwanten in de opgaande linie van 
de gepensionneerde te doen uitbetalen. 

3. Onze Minister is tevens bevoegd om, 
voor zover van de bevoegdheid, in het vo
rig lid bedoeld, geen misbruik is gemaakt, 
de gepensionneerde, die al of niet voor
waardelijk uit de gevangenis, uit de Rijks
werkinrichting of uit de tuchtschool is 
ontslagen, of wiens opvoeding van Rege
ringsweg_e is geëindigd, in het genot te stel
len van een uitkering, ten bedrage van ten 
hoogste de helft van het niet uitgekeerde 
bedrag, tot een maximum van de helft van 
het jaarlijkse bedrag van het buitengewoon 
pensioen. 

34. 1. Het buitengewoon pensioen wordt 
door de Buitengewone Pensioenraad ver
vallen verklaard: 

1°. wanneer gedurende vijf achtereen
volgende jaren na de eerste dag, waarop 
een termijn daarvan kan worden geïnd, 
iedere invordering is achterwege gebleven; 

2°. wanneer de gepensionneerde: 
a. wordt genaturaliseerd in een vreemd 

land; 
b. zonder Onze toestemming zich in 

vreemde krijgsdienst begeeft of een o pen
bare bediening aanneemt, door een vreemde 
regering opgedragen. 
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2. In bijzondere gevallen kan een op 
grond van dit artikel vervallen buitenge
woon pensioen na door Ons te verlenen 
machtiging door de Buitengewone Pensioen
raad opnieuw worden toegekend. 

35. r. I ndien een gepensionneerde in 
een gesticht of een instelling va n weldadig
heid , door het openbaar gezag erkend, is 
ogenomen, of op' welke wijze ook, door zo
d anige instelling of door een burgerl ijke 
gemeente wordt verpleegd, wordt ,voor de 
duur van het onderhoud of de verpleging, 
zijn buitengewoon pensioen uitbetaald aan 
h et bestuur van dat gesticht, die instelling 
of die gemeente, dat z ich in het bezit stelt 
van het pensioenbewijs. 

2. I ndien het bedrag van het buitenge
woon pensioen dat der onderhouds- of ver
plegingskosten overtreft, wordt het verschil 
door het daarbij betrokken bestuur aan of 
ten behoeve van de gepensionneerde uitge
keerd. 

36. De buitengewone pensioenen, die 
zijn toegekend met inachtneming van de bij 
de wet gestelde regelen, worden door de Al
gemene Rekenkamer verevend tot de be
dragen, waaroJ) zij zijn toegekend, tenzij 
ingevolge het óepaalde bij de artikelen 32 
en 34 dezer wet de betaling achterwege 
moet blijven. 

ACHTSTE HOOFDSTUK. 

Van het Jndlcnen van een bezwaarschrift 
eu van berocJJ. 

37. 1. Hij, die bezwaar heeft tegen een 
te zijnen aanzien genomen beslissing van 
de Buitengewone P ensioenraad, kan binnen 
een maand na de datuin van verzending 
van die beslissing bij de Buitengewone Pen
sioenraad een bezwaarschrift indienen. 

2. H ij, die het bezwaa111chrift indien t 
na de daarvoor bepaalde termijn, wordt niet 
op grond daarvan· niet-ontvankelijk ver
klaard, indien h ij ten genoegen van de Bui
tengewone Pensioenraad aantoont, het be
zwaarschrift te hebben ingediend binnen 
een maand na de dag, waarop hij van de 
aangevochten beslissing redelijkerwijs heeft 
kunnen kennis dragen. 

3. De beslissing van de Buitengewone 
Pensioenraad wordt genomen binnen zes 
maanden na de datum, waarop het be
zwaarschrift bij de Buitengewone Pensioen
raad is ingekomen, en is met redenen om
kleed. Afschrift wordt door de Buitenge
wone .Pensioenraad aan de reclamant ge
zonden bij aangetekende brief. 

4. Beslist d e Centrale Raad van Be
roep, in afwijking van de Buitengewone 
Pensioenraad, dat het bezwaa11!chrift tijdig 
is ingediend, dan stelt de Centrale Raad 
van Beroep de stukken in handen van de 
Buitengewone Pensioenraad, ten einde op 
het bezwaarschrift alsnog een beslissing te 
geven. 

38. r. Hij, die bezwaar heeft tegen de 
beslissing op een bezwaarschrift als in het 
vorig artikel bedoeld, kan binnen een 
maand, nadat het afschrift ingèvolge h et 
derde lid van dat artikel ter post is be-
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zorgd, in beroep komen bij de Cent rale 
Raad van Beroep, bedoeld in artikel 1 der 
Beroepswet. 

2. Het tweede lid van artikel 37 is van 
overeenkomstige toepassing. 

39. 1. Onze M inister kan bij de Cen
trale Raad van Beroep beroep instellen: 

a. tegen alle ingevolge artikel 3 7, derde 
l id, genomen beslissingen van de Buiten
gewone Pensioenraad, tot toekenning van 
een buitengewoon pensioen of tot herzie
ning, anders dan ingevolge artikel 42, derde 
lid, van een beslissing in zake buitenge
woon pensioen in het voordeel van de bij 
die beslissing betrokkene; 

b. ind ien een bezwaarschrift, als be
doeld in evengenoemde bepaling, binnen de 
daarvoor gestelde termijn niet bij de Bui
tengewone P ensioenraad is ingediend, te
gen alle beslissingen van de Buitengewone 
P ensioenraad tot toekenning van een bui
tengewoon pensi'oen of tot herziening, an
de111 dan ingevolge artikel 42, derde lid, 
van een beslissing in zake buitengewoon 
pensioen in het voordeel van de bij die 
beslissing betrokkene. 

z. Onze Minister kan een persoon aan
wijzen, die namens hem beroep kan instel
len en in het proces kan optreden. Die aan
wijzing kan algemeen zijn of voor bijzon
dere gevallen geschieden. 

3. Beroep, ingesteld door Onze Minister, 
is niet aan een termijn gebonden. Is dat be
roep echter ingesteld later dan drie maan
den na de dag, waarop de bestr eden be
slissing is gedagtekend of na de dag, waar
op de in artikel 37, tweede lid, bedoelde 
niet-ontvankelijk verkla1 ing onherroepelijk 
is geworden, dan kan de uitspraak van de 
Centrale Raad van Beroep niet van na
delig gevolg zijn voor hem, wiens belangen 
bij de uitspr~ak zijn betrokken. 

40. r. Het instellen van beroep heeft 
geen schorsende werking ten aanzien van 
de beslissing, waartegen in beroep is geko
men. 

2. Worden de- bezwaren geheel of ge
deeltelij k gegrond verklaard, dan treedt de 
beslissing, in beroep gegeven, in de plaats 
van die, waartegen beroep werd ingesteld. 

3. De bepalingen van de Beroe pswet 
omtrent de behandeling van het geding en 
de bepalingen van de ter uitvoering van 
die wet genomen besluiten vinden overeen
komstige toepassing, behoudens de afwij
kingen en aanvullingen, bij algemene maat
regel van bestuur vast te stellen. 

NEG E NDE HOOFDSTUK. 

Yan h erziening van ge nomen beslissingen. 

41. Indien de verwonding, verminking, 
ziekten of gebreken, a ls bedoeld in artikel 
4, de deelnemer aan het verzet in een toe
stand brengen, die, had deze op het tijdstip 
van de toekenning van het buitengewoon 
pensioen bestaan, hem recht zou gegeven 
hebben op een hoger buitengewoon pen
sioen dan verleend werd, wordt hij alsnog 
in het genot gesteld van dat hogere buiten-

, gewoon pensioen. 
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42. 1. Een beslissing van de Buitenge
wone Pensioenraad kan door hem in het 
nadeel van de bij die beslissing betrokkene 

. alleen worden herzien op grond van geble
ken onjuistheid van aan die beslissing ten 
grondslag gelegde feiten. 

2. Uitspraken van de Centrale Raad 
van Beroep kun, en in het nadeel van de 
betrokkene alleen worden herzien in de 
gevallen en volgens de regelen van de arti
kelen 127-132 der Beroepswet. 

3. De Buitengewone Pensioenraad is be
voegd, op daartoe door of vanwege de be
langhebbende gedane aanvrage een door 
die raad of door de Centrale Raad van 
Beroep gegeven beslissing in het voordeel 
van de bij de beslissing betrokkene te her
zien. 

4. Indien een ingevolge deze wet geno
men beslissing in het nadeel van de belang
hebbende wordt herzien, wordt - tenzij 
in de herzieningsbeslissing is uitgesproken, 
dat de gebleken onjuistheid van aan de 
oorspronkelijke beslissing ten grondslag ge
legde feiten was te wijten aan zijn opzet -
hetgeen hem tot op de dag der herziening 
volgens die beslissing aan buitengewoon 
pensioen toekomt niet teruggevorderd, of, 
zo de uitbetaling daarvan nog niet heeft 
plaats gehad, alsnog uitgekeerd. 

TIENDE HOOFDSTUK. 

Straf- en Slotbe11allngen. 

43. Hij die weigerachtig of nalatig is te 
voldoen aan een tot hem gericht verzoek, 
v an of vanwege de Buitengewone Pensioen
raad, om inlichtingen in verband met de 
uitvoering van deze wet of krachtens deze 
wet vastgestelde alg~mene maatregelen van 
bestuur, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste drie maanden of geldboete van 
ten hoogste f 300. 

Het feit wordt beschouwd als overtre
ding. 

44. Hij die in een van hem gevraagde 
inlichting als bedoeld in het voorgaande 
artikel opzettelijk een valse mededeling of 
opgave doet, dan wel opzettelijk een om
standigheid verzwijgt, die op de behande
ling der betrokken aangelegenheid van in
vloed kan zijn, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste twee jaren. 

D ezé feiten worden beschouwd als mis
drijven. 

45. Indien een der feiten, strafbaar ge
steld in de artikelen 43 of 44, wordt begaan 
door of vanwege een rechtspersoon, wordt 
de strafvervolging ingesteld en de straf of 
maatregel uitgesproken tegen hem, die tot 
het feit opdracht gaf of die de feitelijke 
leiding had bij het verboden handelen of 
nalaten. 

46. De ter uitvoering van deze wet no
dige bepalingen worden bij algemene maat
regel van bestuur vastgesteld. 

47. D eze wet kan worden aangehaald 
onder de titel "Wet buitengewoon pensioen 
1940-1945", met vermelding van het jaar
tal en het nummer van het Staatsblad, 
waarin zij is geplaatst. 

458 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, de 22ste Au- -

gustus 194 7 . 
WILHELMINA. 

De Min. v. Binnenlandse Zaken, BEEL. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Minister van Sociale Zaken, W. DREES. 
(Uitgeg. 9 September 1947). 

s. H 314 

n Augustus 1947. BESLUIT, houdende 
wijziging van het Kaasbesluit (Staats
blad 1927, No. 396). 

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

Sociale Zaken van 7 Juli 1947, no. 548 
D/dossier 44, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Wa-
renwet (Staatsblad 1935, no. 793); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staats
blad 1935, no. 793); 

De· Raad van State gehoord (advies van 
s Augustus 1947, No. 15); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van Sociale Zaken van 14 Augustus 
1947, No. 663 D/dossier 44, Afdeling Volks
gezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
Art. 1. In het Kaasbesluit (Staatsblad 

1927, no. 396) worden de volgende wijzigin
gen aangebracht: 

I. 
Artikel 1, tweede lid, wordt gelezen als 

volgt: 
"2. Aangeduid moet worden met een der 

namen korstloze kaas of smeerkaas het pro
duct gesmolten kaas, dat uit kaas is bereid 
onder toevoeging van één of meer der stof
fen, bedoeld in artikel 5bis, onder 1°.". 

II. 
In artikel 3, vierde lid, wordt in plaats 

van "zwarte of blauwe" gelezen "zwarte, 
blauwe of blauw-violette". 

III. 
De aanhef in artikel 5bis wordt gelezen 

als volgt: 
.,Korstloze kaas, smeerkaas en de als zo

danig aangeduide of kennelijk als zodanig 
voorhanden waar moeten voldoen aan de 
_volgende eisen:". 

IV. 
Artikel 5bis, onder 2°., wordt gelezen als 

volgt: 
2°. het watergehalte mag niet meer be

dragen dan 50 pct. voor de waar, die aan
geduid of kennelijk voorhanden is als korst
loze kaas, en niet meer dan 60 pct. voor de 
waar, die aangeduid of kennelijk voorhan
den is ~s smeerkaas;" 

v. 
In artikel 5bis onder 3°. en 4 ° ., worden 

telkenmale voor de woorden "gesmolten 
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kaas of" gelezen de woorden: .,korstloze 
kaas en". 

2, H et besluit van de Secretaris-Gene
raal van het Departement van Sociale Za
ken van 20 Februari 1941 (Nederlandse 
Staatscourant van 10 Maart 1941, no. 48) 
tot wijzigin17- van het Kaasbesluit (Staats
blad 1927, no. 396) vervalt. 

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

's-Gravenhage, de 22ste Augustus 1947. 

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

(Uitgeg. 12 September 1947). 

S. H 315 

27 Augustus 1947. BESLUIT van 27 Au
gustus 194 7, tot vaststelling van nieu
we bepalingen ter uitvoering van de 
artikelen 108, u8 en 123 der provin
ciale wet (Provinciale Comptabiliteits
voorschriften 194 7). 

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

Binnenlandse Zaken van 8 Juli 1947, No. U. 
43065 afdeling Binnenlands Bestuur, Bureau 
Financiën; 

Gelet op de aritklen 108, u8 en 123 der 
provinciale wet; 

Gedeputeerde Staten der provinciën en 
de Algemene Rekenkamer gehoord; 

De Raad van State gehoord (advies van 
15 Juli 1947, No. 19); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 20 Augustus 1947, 
No. 43734, afdeling Binnenlands Bestuur, 
Bureau Financiën; 

Hebben goedgevonden e n verstaan: 
vast te stellen de navolgende voorschrif

ten: 
EERSTE AFDELING. 

Van de begroting. 

Art. 1. De begroting der provinciale in
komsten en uitgaven wordt ingericht over
eenkomstig het bij dit besluit behorend mo
del A. 

2. 1. H et model der begroting wordt ge
volgd zonder enige verandering te brengen 
in het aantal, de omschrijving en de volg
orde der hoofdstukken, in de omschrijving . 
en de volgorde der paragrafen, of in de 
volgorde der posten, welke daarin voor
komen. 

2. Paragrafen en posten, welke het mo
del vermeldt, kunnen worden weggelaten 
indien en zolang daaraan geen behoefte be
staat. De in het model vermelde posten 
kunnen desgewenst worden onderverdeeld 
en gesplitst. 

3. Voor inkomsten en uitgaven, welke 
niet onder één der posten van het model 
kunnen worden gerangschikt, worden nieu
we poste.t '"'e:esteld. Zij worden onderge-
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bracht in de in de afdeling, het hoofdstuk 
en eventueel in de paragraaf en tussen de 
po&ten, waar zij naar haar aard thuis be
horen. 

4._ De omschrijving dezer posten moet 
aard en oorsprong van de inkomst of aard 
en strekking van de uitgaaf duidelijk aan
geven. 

5. Onze Ministe r van Binnenlandse Za
ken is bevoegd, nadere voorschriften te ge
ven omtrent de rangschikking en omschrij
ving van aan het model toe toe voegen 
posten, alsmede omtrent de verantwoording 
van ontvangsten en uitgaven op de posten 
der begroting. 

3. 1. De posten van inkomst en uit
gaaf terzake van de takken van dienst, ten 
aanzien waarvan artikel 116 der provinciale 
wet is toegepast worden voor elke tak van 
dienst afzonderlijk ingesteld bij het hoofd
stuk waar deze uit hoofde van de aard van 
de tak van dienst thuis behoren. 

2. Indien een tak van dienst , als be
doeld in het voorgaande lid, is belast met 
voorzieningen, waarvan de inkomsten en 
uitgaven, in het geval, dat deze in de al
gemene dienst der provincie zouden worden 
opgenomen op verschillende hoofdstukken 
der begroting zouden moeten worden ge
raamd, worden voor elk ·dezer voorzienin
gen afzonderlijke posten ingesteld. 

4. 1. Wanneer een provinciale dienst, 
welke niet is aangewezen als tak van dienst 
als bedoeld in artikel 116 der provinciale 
wet, werkzaamheden verricht, waarvan de 
kosten naar haar aard behoren tot verschil
lende hoofdstukken van de begroting, kun
nen de uitgaven en eventueel de inkomsten 
van deze dienst op hoofdstuk III van de 
reserve-, kas- en verrekendienst worden ge
ra,i.md. 

2. De in het vorig lid bedoelde kosten 
worden in zodanig geval zo juist mogelijk 
verdeeld en door overboeking gebracht ten 
laste van de posten van de gewone dienst 
of van de kapitaaldienst, waazop zij naar 
haar aard behoren. 

5. 1. De posten der begroting worden 
doorlopend genummerd, met dien . verstan
de, dat de inkomsten oneven, te beginnen 
met 1, de uitgaven even, te beginnen met 
2, worden genummerd. 

2. Later toegevoegde posten dragen, met 
inachtneming van het bepaalde in het eerste 
lid, het volgnummer van de voorafgaande 
post, doch met vermelding van de letters 
a, b, c, enz. naar gelang van het aantal pos
ten dat tussengevoegd wordt. 

6. ,. In de begroting worden, behalve 
de geraamde inkomsten en uitgaven voor 
het dienstjaar waarvoor de begroting geldt, 
opgenomen: 

in de derde kolom de werkelijke inkom
sten of uitgaven volgens de rekening van de 
voor-vorige dienst, of het vermoedelijk be
loop der inkomsten en uitgaven van die 
dienst; 
in de vierde kolom de geraamde inkomsten 
of u itgaven volgens de goedgekr.urde oor
spronkelijke begroting voor het vorige 
dienstjaar. 
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2. Bij posten, welke in de groting zijn 
onde rverdeeld, wordt het bedrag van elk 
onderdeel vermeld. 

7. D e raming van de inkomsten en uit
gaven geschiedt met inachtneming van de 
regelen, welke voor de verantwoording 
daarvan in de derde afdeling van dit be
sluit zijn gegeven. 

8. 1. B ij de aanbieding ter goedkeuring 
wordt van de begroting, alsmede van de 
memorie van toelichting een door Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken te bepa
len aantal exemplaren overgelegd. 

2. Voorts worden overgelegd: 
a. een door Onze Minister van Binnen

landse Zaken te bepalen aantal exemplaren 
van de begroting met memorie van toelich
ting voor de overeenkomstig artikel u6 
der provinciale wet aangewezen takken van 
dienst; 

b. de stukken, betrekking hebbende op 
de behandeling der begroting in de Staten. 

Indien het verslag van de Statenverga
deringen, waarin de begroting is behandeld, 
niet tijdig gereed is, geschiedt de inzen
ding dezer stukken zo spoedig mogelijk na 
de verschijning. 

3. Gedeputeerde Staten zenden de in 
de voorgaande leden bedoelde stukken aan 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken. 

9. Indien de Staten bij de begroting 
zelve machtiging wensen te verlenen tot 
het doen van af- en overschrijvingen, beho
ren bij het IXe hoofdstuk (Onvoorziene 
uitgaven) van de gewone dienst te worden 
aangewezen en uitdrukl<elijk opgenoemd de 
posten, waarop de afschrijving naar of de 
overschrijving uit de post voor onvoorziene 
uitgaven zal mogen plaat hebben. Op de 
posten. bij dit hoofdstuk aangegeven, mag 
ook onderling af- en overschrijving plaats 
vinden. 

10. 1. Besluiten tot wijziging der be
groting en tot af- en overschrijving op de 
posten dier begroting, a ls bedoeld in artikel 
113 der provinciale wet, worden ingericht 
volgens het bij dit besluit behorend model 
B, onderscheidenlijk C. 

2 . D e· in het vorige lid bedoelde beslui
ten worden met de nodige toelichtende be
scheiden, binnen een maand na de datum 
waarop zij zijn genomen, ter verkrijging 
van Onze goedkeuring, onderscheidenlijk 
toestemming, in drievoud toegezonden aan 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken. 

ll. 1. De in artikel 8 bedoelde memo
rie van toelichting bevat voor elke post, en 
zo nodig voor elk onderdeel, de gronden, 
waarop de raming der inkomsten en uit
gaven berust en wijst, in geval van verschil 
met de raming van het vorige jaar, de oor
zaken van dat verschil aan. 

2. De toelichting tot de begroting kan, 
in plaats van in een afzonderlijk stuk, wor
den O'li?'enomen in de begroting bij de 
posten, welke worden toegelicht, mits deze 
samenvoeging de overzichtel ijkheid van het 
geheel niet schaadt. 

3. Ten aanzien van de posten van hoofd
stuk 111 van de reserve-, kas en verreken
dienst worden in de memorie van toelich-
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ting opgenomen of afzonderlijk overgelegd 
staten van verdeling, aangevende het naar 
elke post over te boeken bedrag. 

12, 1. Voor zover de m e morie van toe
lichting de nodige gegevens niet reeds op 
overzichtelijke wijze bevat, worden jaarlijks 
bij het inzenden ter goedkeuring van de 
begroting, overgelegd: 

a. staten van opgenomen en verstrekte 
geldleningen, voorschotten, waarborgsom
men en gewaarborgde geldleningen; 

b. een staat van vaste vorderingen, 
schuldbrieven en aandelen; 

c. een staat van ongedekte kapitaals
uitgaven; 

d. een staat van onroerende goederen, 
welke opbrengsten leveren; 

e. een staat van het personeel in dienst 
der provincie met vermelding van rangen 
en wedden. 

2. Onze Minister van Binnenlandse Za
ken kan voor net doen van de in het vorig 
lid bedoelde opgaven modellen vaststellen. 

TWEED AFDELING. 

Van het dienstjaar. 
13, 1. Het dienstjaar is het kalenderjaar. 
2. Elke dienst wordt afgesloten op 31 

D ecember van het onmiddellijk op het 
diesntjaar volgende jaar. 

3. Daarna wordt op de d ienst geen ont
vangst of uitgaaf m eer toegelaten, tenzij 
ter uitvoering van een besluit tot wijziging 
of aanvulling van de begroting of tot af
en overschrijving op de posten der begro
ting, hetwelk, indien het een besluit der 
Staten betreft, uite rlijk in de laatste zitting 
van dat jaar en indien het een besluit van 
Gedeputeerde Staten betreft, uiterlijk op 
de voormelde laatste December is geno
men en overeenkomstig artikel 10, tweede 
lid binnen een maand ter verkrijging van 
de vereiste goedkeuring, onderscheidenlijk 
toestemming is ingezonden. 

14. 1. De inkomsten en uitgaven wor
den verantwoord in de rekening over het 
dienstjaar, waarop zij geheel of voor het 
grootste gedeelte betrekking hebben. 

2. Indien dit gedeelte niet kan worden 
vastgesteld, dan wel de delen gelijk zijn, 
worden zij verantwoord in de rekening over 
het dienstjaar, dat het laatst is aangevan
gen. 

3. Inkomsten en uitgaven van de ge
wone dienst, betrekking hebbende op een 
afgesloten dienst, worden verantwoord op 
hoofdstuk I van de reserve-, kas- en ver
rekendienst. 

4. Inkomsten en uitgaven van de kapi
taaldienst, welke betrekking hebben op een 
afgesloten dienst, worden verantwoord op 
de posten waar zij naar haar aard behoren. 

15. De verantwoording van de uitkerin
gen van het Rijk wegens ten behoeve van 
de provincie geïnde belastingen, alsmede 
van de teruggaaf aan het Rijk van hetgeen 
terzake teveel is ontvangen, geschiedt vol
gen& de door Onze Minister van Binnen
landse Zaken te geven voorschriften. 
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D E RDE AFDELING. 

Van de rekening. 

16. Het model van de rekening der pro
vinciale inkomsten en uitgaven komt over
een met het bij dit besluit behorend model 
der begroting (model A), met dien ver
stande, dat dit model slechts twee geld
kolommen bevat en de OJXlSChrijving dezer 
kolommen luidt als volgt: 

kolom 3: bedrag, geraamd bij de begro
ting, na wijziging en/of af- e n overschrij
ving; 

kolom 4, voor de inkomsten: bedrag der 
werkelijke inkomst; voor de u itgaven: be
clarg der werkelijke uitgaaf. 

17. De rekening vermeldt de inkomsten 
en uitgaven in volgorde van de afdel ingen, 
hoofdstukken, paragrafen en poste n der be
g roting, m et inbegrip van de posten van 
inkomst e n u itgaaf, welke aan de begroting 
zijn toegevoegd. 

18. De in h et model A op hoofdstuk I 
v an de reserve-, kas- en verrekendienst 
voorkomende posten: .,Inkomsten, behoren
de tot vorige dienstja ren" e n "Uitgaven, 
behorende tot vorige dienstjaren" worden 
zodanig onderverdeeld, dat voor elke op 
deze posten verant woorde inkomst of' uit
gaaf, voor welke, indien zij tot het die nst
jaar der rekening behoorde, een afzonder
l ijk e post zou zijn gebezigd, een afzonder
lijk onderdeel wordt ingesteld. 

19. r. De inkomsten e n uitgaven wor
den in de rekening verantwoord tot haar 
onzuiver bedrag. 

2 . Het bepaalde in het vorig lid lijdt 
uitzondering in de gevallen, waarin krach
tens wetten, algemene maatregelen van be
stuur of provinciale verordeningen een ver
rekening plaats vindt van door de provincie 
verschuldigde en door haar te ontvangen 
bedragen vari dezelfde aard. Voorts wordt 
van inkomsten en uitgaven wegens verze
k ering, pensionnering en dergelijke, welke 
op hoofdstuk 111 van de reserve-, kas- en 
verrekendienst zijn verantwoord, het ver
schil overgeboekt naar de gewone of de 
kapitaaldienst. 

20. Het saldo van de gewone dienst over 
een dienstjaar wordt overgebracht naar 
hoofdstuk I, paragraaf x, van de reserve-, 
kas- en verrekendienst v an het onmiddellijk 
volgende die nstjaar. 

21. Indien de tot een dienstjaar beho
rende inkomsten en uitgaven, met inbegrip 
van de overboekingen van het vorige dienst
jaar, welke worden verantwoord op onder
ling samenhangende posten van de reserve-, 
kas- en verrekendienst, niet met e lkaar in 
evenwicht zijn, wordt het v erschil tussen 
deze inkomsten en uitgaven afzonderlijk, 
door overboeking gebracht ten bate of ten 
laste van het onmiddellijk daarop volgende 
dienstjaar. 

22. Tenzij de provincie voor de admini
stratie van de geldleningen een tak van 
dienst als bedoeld in artikel n6 der pro
v inciale wet heeft ingesteld, geschiedt de 
verantwoording van de inkomsten en uit
gaven inzake geldleningen e n kapitaalsuit-
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gaven, in de rekening met inachtneming 
van de artikelen 23, 24 en 25. 

23. x. De nadelige saldi van de hoofd
stukken I tot en met VII van de kapitaal-

' dienst worden, onverminderd de eventuele 
bijdragen van de desbetreffende hoofdstuk
ken van de kapitaaldienst van het volgende 
die nstjaar, van de gewone dienst of van de · 
reserve-, kas- of verrekendienst, jaarl ijks 
aangezuiverd door bijdragen van hoofdstuk 
VIII van de kapitaaldienst van het desbe
treffende dienstjaar. 

2. Eventuele batige saldi - van een of 
m eer der hoofdstukke n I tot en met VII 
van de kapitaaldienst worden, tenzij de 
Staten onder Onze goedkeuring anders be
sluiten, naar het VIIIe hoofdstuk van de 
kapitaaldienst overgebracht. , 

3 . . T en laste van de onderscheidene pos
ten van de gewone dienst worden jaarlijks 
bijdragen verleend aan hoofdstuk VIIII van 
de kapitaaldienst ter dekking van de door 
de provincie gedane kapitaalsuitgaven. 

24. r. De inkomsten wegens opbrengst 
van geldleningen en de uitgaven wegens ge
wone en buitengewone aflossing van geld
leningen, a lsmede de kosten vallende op het 
sluiten en de buitengewone aflossing van 
geldleningen worden verantwoord op hoofd
stuk VIII van de kapitaaldienst. 

2. Een eventueel nadelig of batig saldo 
van dit hoofdstuk wordt vóór het sluiten 
van de rekening van het desbetreffende 
dienstjaar overgeboekt naar het overeen
komstige hoofdstuk van het volgende dienst
jaar. 

25, r. De uitgaven wegens rente en de 
kosten, vallende op de uitbetaling van rente 
en aflossing, worden verantwoord op hoofd
stuk III van de reserve-, kas- e n verreken
dienst. 

2. Disagio, kosten van provisie en an
dere kosten vallende op het sluiten, ver
vroegd aflossen en converteren van geld
leningen worden verantwoord op hoofdstuk 
VIII van de kapitaaldienst teneinde in een 
nader te bepalen aantal jaren ten laste van 
de gewone dienst te worden gebracht. Voor 
het jaarlijks ten laste van de gewone dienst 
te brengen bedrag wordt een bijdrage ver
leend van hoofdstuk III van de reserve-, 
kas- en verreke ndienst aan hoofdstuk VIII 
van de kapitaaldienst, zulks hetzij voor het 
disagio of deze kosten opnieuw geleend is 
of niet. 

3. Het totaal van de overeenkomstig de 
beide voorgaande leden op hoofdstuk III 
van de reserve-, kas- en verrekendienst 

1 verantwoorde uitgaven wordt vóór het slui
ten van de dienst door middel van over
boeking gebracht ft!n laste van de desbe
treffende posten van de gewone dienst, in 
evenredigheid van de nog niet ten laste van 
de gewone dienst gedekte kapitaalsuitgaven. 

26. Binnen zes weken na afloop van 
iedere maand zenden Gedeputeerde Staten 
aan de Algemene Rekenkamer een rekening 
in tweevoud van de in die maand gedane 
ontvangsten, betalingen e n overboekingen. 

27. r. Bij deze maandrekening worden 
overgelegd: 
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a. de overeenkomstig artikel 122 van de 
provinciale wet afgegeven bevelschriften en, 
indien daarop niet voor voldaan is gete
kend, de kwitanties wegens gedane betaling. 
Hiervan zijn uitgezonderd de met bevel
schriften gelijkgestelde betalingsopdrachten 
aan bank- en giroinstellingen, bedoeld in 
artikel 28; 

b. de in de betrokken maand uitbetaal
de obligaties en coupons, welke stukken on
bruikbaar dienen te zijn gemaakt; 

c. de bewijzen van bijschrijving en van 
afschrijving op de postrekening der pro
vincie; 

d. de bewijzen van debitering en credi
tering van de bankinstellingen waarmede de 
provincie in relatie staat; 

e. een 17especificeerde staat, ter toelich
ting van de in de betrokken maand ver
richte overboekingen; 

f. de laatst ontvangen afrekening van de 
postchèque- en girodienst over de maand, 
waarop de maandrekening betrekking heeft; 

g. de rekening-courant van de bankin
stellingen,• waarmede de provincie in relatie 
staat, aangevende de gedurende de betrok
ken maand voor de provincie ontvangen 
en betaalde bedragen, de verschuldigde · 
rente of provisie, alsmede het saldo der 
rekening; 

h. borderellen in tweevoud, getekend 
door de voorzitter of een der leden van Ge
deputeerde Staten en de Griffier, waarop 
de ontvangsten, betalingen en overboekin
gen betreffende het die nstjaar per afdeling, 
hoofdstuk, paragraaf en post van de be
groting zijn vermeld. 

2. Op de in het vorige lid onder c en d 
vermelde stukken moet het volgnummer 
van de begrotingspost worden vermeld. 

28. Als bevelschriften tot betaling, be
doeld in artikel 122 der provinciale wet, 
worden mede aangemerkt de door Gedepu
teerde Staten verstrekte opdrachten aan 
bank- e n giroinstellingen. Op deze opdrach
ten kan vermelding van de posten der be
groting achterwege blijven. 

29. Nadere algemene regelen omtrent de 
aan de Algemene Rekenkamer te verstrek
ken gegevens worden voor zoveel nodig door 
de Algemene -Rekenkamer in overleg met 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
vastgesteld. 

30. De Algemene R ekenkamer onder
zoekt de maandrekening en stelt het saldo 
daarvan vast. Zij doet van haar l:,esluit tot 
vaststelling mededeling aan Gedeputeerde 
Staten. 

31. Bestaat bij de Algemene Rekenka
mer bezwaar tegen de maandrekening, dan 
geeft zij hiervan kennis aan Gedeputeerde 
Staten met verzoek het nodige tot ophef
fing van hare bedenkingen te verrichten. 

32. Blijven Gedeputeerde Staten wei
gerachtig de door de Algemene Rekenka
mer nodig geoordeelde verbeteringen aan te 
brengen, dan is zij bevoegd de bestreden 
posten te schrappen, nieuwe posten op te 
nemen en in verband daarmede het saldo te 
wijzigen. 

33. x. Ter betaling van aflosbaar ge• 

462 

stelde obligaties en coupons van provin
ciale geldleningen worden door Gedepu
teerde Staten, vóór of op de vervaldata, 
bevelschriften opgemaakt tot het totaal be
drag van het deswege verschuldigde. 

2. Wanneer uitgelote obligaties of ver
schenen coupons bij de sluiting van d e 
dienst van het dienstjaar, waartoe de ver
schuldigde uitgaaf behoort, niet ter betaling 
zijn aangeboden, wordt het betrekkelijke be
velschrift tot betaling in de rekening ge
leden tot het volle bedrag. 

3. Gedeputeerde Staten stellen in zo
danig geval op het bevelschrift een verkla
ring, inhoudende: 

a. welk bedrag aan houders van obliga
ties of coupons is uitbetaald en: 

b. welk bedrag op hoofdstuk I, para
graaf 2, van de reserve-, kas- en verreken
dienst in ontvangst is verantwoord wegens 
niet uitbetaalde obligaties o f coupons. 

4. De in het eerste lid bedoelde bevel
schriften worden, in afwijking van het be
paalde in artikel 2 7, gevoegd bij de laatste 
maandrekening van het dienstjaar, welke 
door Gedeputeerde Staten na de sluiting 
van de dienst van dat dienstjaar aan de 
Algemene Rekenkamer wordt ingezonden. 

34. x. Indien niet alle tot het dienst
jaar der rekening of tot vorige dienstjaren 
behorende uitgaven zijn gedaan, wordt bij 
de jaarrekening bedoeld in a rtikel u9 der 
provinciale wet een staat overgelegd, waar
in de niet voldane uitgaven in volgorde van 
de poste n de r rekening worden vermeld. 

2. E en overeenkomstige staat wordt 
overgelegd met betrekking tot de inkom
sten, behorend tot het dienstjaar der reke
ning of tot vorige dienstjaren, welke niet 
zijn ontvange n. 

VIERDE AFDELING. 

Slot- en overgantisbepalinllen. 
35. x. D eze voorschriften worden voor 

de eerste maal toegepast op de begroting 
voor, e n de rekening over het dienstjaar 
1948. 

2. Onze Minister van Binnenlandse Za
ken kan, wanneer bijzondere omstandighe
den in een provincie daartoe aanleiding ge
ven en onder nader te stellen voorwaarden, 
op verzoek van Gedeputeerde Staten toe
stemming verlenen, dat de voorschriften 
voor de eerste maal worden toegepast op de 
begroting voor en de rekening over het 
dienstjaar 1949. 

36. In afwijking van het bepaalde in ar
tikel 6, 1e lid, worden in de begroting voor 
het dienstjaar ,948 slechts de geraamde in
komsten en uitgaven voor dat dienstjaar 
opgenomen terwijl in de begroting voor het 
die ns1:jaar ,949, behalve de geraamde in
komsten en uitga ven voor dat dienstjaar, 
slechts de geraamde inkomsten en uitgaven 
volgens de goedgekeurde oorspronkelijke 
begroting voor het vorige dienstjaar behoe
ve n te worden opgenomen. 

37. x. Het bepaalde in artikel 14 belet 
niet, dat inkomsten e n uitgaven, volgens het 
thans bestaande gebruik ten bate, onder-
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scheidenlijk ten laste van 1948 komende, 
doch welke volgens dat artikel ten bate of 
ten laste van 1947 zouden moeten zijn ge
bracht, in de dienst 1948 worden verant
woord. 

2. Indien de toepassing van artikel 14, 
in verband met het bepaàlde in het vorige 
lid een verschuiving van ontvangsten en 
uitgaven tussen twee dienstjaren ten ge
volge heeft, welke naar het oordeel van de 
Staten bezwaarlijk geheel ten bate of ten 
laste van de dienst 1q48 kan worden ge
bracht, kan het saldo van de voor- of na
delige verschillen door overboeking over ten 
hoogste drie dienstjaren worden verdeeld. 

38. Het bedrag der bij de sluiting van 
de diènst van het dienstjaar 1947 niet uit
betaalde obligaties en coupons wordt, voor
zover deze niet zijn verjaard, in ontvangst 
verantwoord op hoofdstuk I, paragraaf 2, 
van de reserve-, kas- en verrekendienst. 

39. Deze voorschriften kunnen worden 
aangehaald onder de naam van "Provinciale 
Comptabiliteitsvoorschriften 194 7". · 

40. 'J:. Dit besluit treedt in werking op 
de tweede dag na die der dagtekening van 
het Staatsblad, waarin het geplaatst is. 

2. Op die datum vervallen de bij Onze 
besluiten van 31 Juli 1905 (Staatsblad no. 
248) en van 13 Maart 1928 (Staatsblad no. 
5 7) vastgestelde voorschriften, met dien 
verstande, dat zij van kracht blijven voor 
de begrotingen en rekeningen over de aan 
1948 voorafgaande dienstjaren, en bij toe
passing van het bepaalde in artikel 35, 
tweede lid, voor de begrotingen en reke
ningen over de aan 1949 voorafgaande 
dienstjaren. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat, met de daarbij behorende modellen A, 
B en C 1 in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Raad van State en aan de 
Algemene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, de 27ste Augustus 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v . Binnenlandse Zaken, BEEL. 

(Uitgeg. 9 September 1947.) 
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29 Augustus 1947. BESLUIT, houdende 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
5 April 1932 (Staatsblad no. 138), tot 
uitvoering van de artikelen 33, 36 en 
41. tweede lid, van de Wegenwet. 

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

Verkeer en Waterstaat van 30 Juni 1947, 
no. 702, Afdeling Waterstaatsrecht; 

Gelet op de Wegenwet; 
De Raad van State gehoord, advies van 

29 Juli 1947. No. 17; 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Minister van 22 Augustus 1947, No. 
702, Afdeling Waterstaatsrecht; 

1 Deze modellen zijn niet opgenomen. 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat Ons besluit van 5 April 

1932 (Staatsblad No. 138), tot uitvoering 
van de artikelen 33, 36 en 41, tweede lid, 
van de Wegenwet, wordt gewijzigd in dier 
voege, dat lid 5 van artikel 12 wordt ver
vangen door het navolgende: 

.,5. De wijzigingen worden in de WlJZl

gingslegger aangegeven door daarin te ver
melden de volledige nieuwe toestand van 
het desbetreffende nommer, zoals die na de 
wijziging wordt, of indien het desbetreffen
de nommer in welonderscheiden delen is 
gesplitst, door daarin te vermelden de vol- -
ledige nieuwe toestand van 't desbetreffen
de deel van het betrokken nommer, zoals 
die na de wijziging wordt. Wanneer de wij
ziging de invoeging van een nieuw nommer 
betreft, moet dit duidelijk worden aange
geven." 

Onze Minister van Verkeer en Water
staat is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst 
en in afschrift aan de Raad van State ge
zonden zal worden. 

's-Gravenhage, 29 Augustus 194 7. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
(Uitgeg. 23 Sept. 1947). 
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3 September 1947. BESLUIT, houdende 
wijziging van het Koninklijk besluit 
van 27 D ecember 1934 (Staatsblad No. 
677), tot vaststelling van de bepalingen 
betreffende de publieke verkoop van 
vis binnen de grenzen van de terreinen 
van het Staatsvissershavenbedrijf te 
IJmuiden. 

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

Verkeer en Waterstaat van 14 April 1947, 
La.C., afdeling P., Directie van de Water
staat; 

Overwegende, dat het wenselijk is Ons be
sluit van 27 December 1934 (Staatsblad no. 
677) tot vaststelling van de bepalingen be
treffende de publielfe verkoop van vis bin
nen de grenzen van de terreinen van het 
Staatsvissershavenbedrijf te IJmuiden op 
enige punten te wijzigen. 

De Raad van State gehoord (advies van 
15 Juli 1947, no. 15); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van Verkeer en Waterstaat van 25 
Augustus 1947, La.A., afdeling P., Directie 
van de Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Artikel 16 van vorengenoemd be

sluit wordt gelezen als volgt: 
1. Als koper wordt toegelaten ieder, die 

overeenkomstig het bepaalde bij of krach
tens enig wettelijk voorschrift daartoe ge
rechtigd is, en 

a. die, ter voldoening van de door hem 
te besteden koopsommen, een bedrag in ge
reed geld, tenminste gelijk aan die koop-
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sommen, bij de kassier heeft gestort, welk 1 

bedrag bij de aanvang van iedere dag, dat 
er afslag gehouden wordt, tenminste f 200, 
moet bedragen, of 

b. te wiens behoeve een door de D irec
teur goedgekeurde bankgarantie ten kantore 
van het Staatsvissershavenbedrijf is gedepo
n eerd. 

2. De Directeur is bevoegd zonder op
gave van redenen een aangeboden bankga
rantie te weigeren of een reeds door hem 
verleende goedkeuring van een bankgarantie 
in te trekken. 

3. Bij twijfel omtrent overschrijding van 
h et in het eerste lid van dit artikel onder a 
bedoelde bedrag of van het bedrag, waar
voor de onder b genoemde bankgarantie ge
steld is, is het afslagpersoneel bevoegd te 
vorderen, dat de koper het alle gewenste 
inlichtingen omtrent de stand van zijn af
slagrekening verstrekt. 

Ingeval hij deze inlichtingen niet ver
strekt, wordt de koop niet toegewezen en 
wordt de koper die dag verder a ls bieder 
geweerd. Bij geschillen beslist de halchef. 

2. Het derde lid van artikel 1 7 van vo
rengenoemd besluit vervalt. 

3. Het eerste lid van artikel 20 van vo
rengenoemd besluit wordt gelezen als volgt: 

D e uitbetaling van de opbrengst van de 
verkochte vis geschiedt onder aftrek van 
de bruto-opbrengst van: 

a. 3 pct. a ls retributie voor het Staats
vissershavenbedrijf tenzij de verkoop be
trekking heeft op in vaten ten verkoop aan
geboden gezouten haring, waarvoor een re
tributie van I pct. voor het Staatsvissers
havenbedrijf afgetrokken wordt, 

b. 1 pct. ten behoeve van de factor in
geval deze werkzaam is geweest; 

c. a lle belastingen of lasten welke op 
deze verkoop krachtens enig wettelijk voor
schrift vallen of zullen vallen. 

4. Dit besluit treedt in werking op de 
tweede dag na die zijner afkondiging in het 
Staatsblad. 

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en aan de Raad van State in af
schrift zal worden med~gedeeld. 

's-Gravenhage, 3 September 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 

(Uitgeg. 23 Sept. I947). 

s. JC 318 
5 September I947• BESLUIT tot intrek

king van het Koninklijk besluit van 22 
Juni 1944, Staatsblad No. E 46, be
treffende vaststelling van een gewijzig
de monsterrol voor aanmonstering van 
schepelingen. 

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

van Justitie en van Verkeer en Waterstaat 
van 16 Augustus 1947, 6e Afdeling, No. 
:r697; 
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Gelet op artikel 1 van Ons besluit van 12 

Juni 1944 (Staatsblad No. E 46); 
Overwegende dat het wenselijk is voor

meld besluit, houdende tijdelijke vaststel
li1;1g van een gewijzigd model monsterrol in 
te trekken; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit vah 22 Juni 1944 (Staatsblad 

No. E 46) vervalt. . 
Dit besluit treedt in werking op de dag 

na die zijner a fkondiging. 
Onze Minister van Justitie is belast met 

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

's-Gravenhage, 5 September 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van Justitie, J. H. v. MAARSEVEEN. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
(Uitgeg. I6 September I947.) 

S. H 319 

8 September x947. BESLUIT tot her
nieuwde aanwijzing overeenkomstig ar
tikel 157 der hogeronderwijswet van de 
afdeling gymnasium van het "Onze 
Lieve Vrouwe Lyceum" te Breda, uit
gaande van de Stichting ter bevorde
ring van R.K. Hoger-, Voorbereidend 
Hoger- en Middelbaar Onderwijs, ge
vestigd aldaa,. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
28 J uni 1947, no. 10988 Il, afdeling Voorbe
reidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hogeronderwijs
wet; 

Gezien het besluit van de Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 24 Septem
ber 1940, no. 93, O.K.W.; 

De Raad van State gehoord (advies van 
12 Augustus 1947, no. 17); 

' Gezien het nader rapport van onze voor
noemde Minister van 29 Augustus 1947, no. 
14829, afdeling Voorbereidend Hoger- en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 September 1946 de af

deling Gymnasium van het "Onze Lieve 
Vrouwe Lyceum" te Breda, uitgaande van 
de Stichting ter bevordering van het R.K. 
Hoger-, Voorbereidend Hoger- en Middel
baar Onderwijs gevestigd te Breda, aan te 
wijzen als bevoegd om met inachtneming 
der desbetreffende wettelijke voorschriften, 
aan zijn leerlingen, die het onderwijs tot aan 
het einde hebben bijgewoond, een getuig
schrift van bekwaamheid tot Universitaire 
studiën af te geven, dat met het getuig
schrift in artikel II der hogeronderwijswet 
vermeld, wordt gelijkgesteld. 

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

's-Gravenhage, 8 September 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 30 Sept. 1947). 

s. H 320 

II September 1947. BESLUIT tot regeling 
van de toekenning van een uitkering in 
eens aan gepensionneerden, weleer in 
dienst van de voormalige "Nederland
sche Rhijnspoorweg M aatschappij". 

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

Verkeer en Waterstaat van II Juli 1947, 
No. 606, Afdeling Comptabiliteit, Bureau 
Personeelszaken en de Minister van Finan
ciën van 31 Juli 1947, no. 107, afdeling Eco
nomische en Sociale Zaken; 

Gelet op artikel 5 van de Wet van 28 
Februari 1947 (Staatsblad No. H 73); 

De Raad van State gehoord (advies van 
12 Augustus 1947, no. 22); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde M inisters van 26 Augustus 1947, 
afdeling Comptabiliteit, Bureau P ersoneels
zaken no. 610 en van 4 September 1947, no. 
176, afd. Economische en Sociale Zaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De bepalingen vervat in de arti

kelen 1, 2 en 3 van de Wet van 28 Februari 
1947 (Staatsblad No. H 73) zijn van over
eenkomstige toepassing op de gepension
neerden, weleer in dienst bij de voormalige 
.,Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschap
pij", die hun aanspraak op pensioen ontle
nen aan de tussen de Staat der Nederlanden 
en de N.V. Maatschappij tot E xploitatie 
van Staatsspoorwegen gesloten overeen
komsten van 20 November/18 October 1901, 
bekrachtigd bij de Wet van 13 Juni 1902 · 
(Staatsblad No. 401) en van II December/ 
29 November 1920, bekrachtigd bij de Wet 
van II Juni 1921 (Staatsblad No. 791), of 
hun aanspraak op een uitkering ontlenen 
aan de tussen laatstbedoelde partijen ge
sloten overeenkomst van 12 September 1914 
waarvan het ontwerp was gevoegd bij de 
Wet van 13 Juli 1914 (Staatsblad No. 321), 
zoals die overeenkomst is gewijzigd bij arti
kel 3 der bovengenoemde overeenkomst van 
II December/29 November 1920. 

2. De uit dit besluit voortvloeiende kos
ten zullen komen ten laste van Hoofdstuk 
IX B der Rijksbegroting. 

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
is belast met de uitvroering van dit b esluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden ge~nnden 
aan de Raad van State en aan de /.Jgemene 
Rekenkame r. 

's-Gravenhage, 11 September 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 30 Sept. 1947). 
L. 1947 
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II September 1947. BESLUIT tot wijzi
ging van het Zuidhollandse Stromen
visserijreglement (Staatsblad 1932, No. 
317). 

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

Landbouw,_ Visserij en Voedselvoorziening 
v_~n 24 Juli 1947, No. 5253, Afdeling Visse
nJen; 

Gelet op de Visserijwet (Staatsblad 1931, 
No. 410); 

D e Raad van State gehoord (advies van 
19 Augustus 1947, No. 21)· 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 2 September 1947 
No. 8537, afdeling Visserijen; ' 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Na artikel g van het Zuidhol

lllndse stromenvisserijreglement (Staatsblad 
1932, No. 317), zoals dit laatstelijk is ge
wijzigd bij Ons besluit van 8 Augustus 1946 
(Staatsblad No. G 204) wordt ingevoegd 
een nieuw artikel ga, luidende: 

"Art. 99. 1. H et is verboden in het 
Hollandsch Diep, het Haringvliet, het Vuile 
Gat, het Goereesche Gat, het Spui, het Hel
legat, het Volkerak en de Krammer te vis
sen met enig vistuig, niet zijnde een vistuig 
als bedoeld in artikel 9, tussen Zaterdag~ 
avond zes uur en Zondagavond twaalf uur. 

2. Het bepaalde in het eerste l id is niet 
van toepassing op het vissen met één of 
~eer hengels of met één hengel geaasd met 
VIS. 

3. Met a fwijking van het bepaalde in 
het eerste lid is het geoorloofd in de aldaar 
g~noemdl: wateren, staande vistuigen, met 
uitzondenng van de kuil, hoe ook bevestigd, 
te water te hebben.". 

2. Artikel 20 van het Zuidhollandse stro
menvisserijreglement (Staatsblad 1932, No. 
317) wordt gelezen: 

"Art. 20. 1. Het is verboden op of in 
de nabijheid der Zuidhollandse stromen enig 
geoorloofd vistuig bij zich te hebben of dit, 
anders dan in een openbaar middel van ver
voer, over de Zuidhollandse stromen te ver
voere n. 

2. Dit verbod geldt niet: 
a. wanneer het gebruik van dit vistuig 

in het water, waarop of in welks nabijheid 
het wordt aangetroffen, op dat tijdstip niet 
verboden is en degene, die het vistuig bij 
zich heeft of vervoert, op de eerste vorde
ring kan aantonen, dat hij in dat water tot 
vissen met èat vistuig bevoegd is; 

b. wanneer degene, die het vistuig bij 
zich h eeft of vervoert, op de eerste vorde
ring kan aantonen, dat hij op weg is naar 
een water, waarin hij tot vissen met dat vis
tuig bevoegd is, of dat hij zich van een zo
danig water op weg naar huis bevindt en 
het gebruik van dat vistuig op dat tijdstip 
niet v erboden is. 

c. voor de in artikel ga genoemde wate
ren en de aldaar bedoelde vistuigen tussen 
Zaterdagavond zes uur en Zaterdagavond 
twaalf uur, wanneer degene, die het vistuig 
bij zich heeft of vervoert, op de eerste vor-

30 
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dering kan aantonen, dat hij zich van een 
water, waarin hij tot vissen bevoegd is, op 
weg naar een haven bevindt; 

d. in de open havens voor de in artikel 
ga bedoelde vistuigen van Zaterdagavond 
zes uur tot Zondagavond twaalf uur.". 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van de tweede dag na die der dagte
kening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

's-Gravenhage, II Sept. 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. L., v. en v .. s. L. MANSHOLT. 

(Uitgeg. 3 October 1947). 

S. H 322 

u September 1947. - BESLUIT tot wijzi
ging en aanvulling van het Rijkswegen
plan 1938. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 
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Verkeer en Waterstaat van 26 Augustus 
1947, La. K., Afd. Directie van de Water
staat; 

Gelet op artikel 33 van de Motorrijtui
genbelastingwet en op Ons besluit van 12 
November 1937 (Staatsblad No. 595) tot 
herziening van het Rijkswegenplan; . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. het Rijkswegenplan 1938, vastgesteld 

bij Ons besluit, te wijzigen en aan te vul
len, zoals op de bij dit besluit behorende 
staat en kaart is aangegeven; 

II. te bepalen, dat het besluit van de 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat van 17 April 1942, La. N., 
Afd. W., Directie van de Waterstaat (Ne
derlandse Staatscourant van 20 April 1942, 
no. 75) blijft gehandhaafd; 

III. te bepalen, dat dit Ons besluit in 
werking zal treden met ingang van de dag 
na die van zijn afkondiging. 

Onze Minister voornoemd is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad en in de Nederlandse Staats-
courant zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, Y2 September 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H . Vos. 

(Uitgeg. ?7 October 1947). 

RIJKSWEGENPLAN 1938. 
A. Staat van de bestaande en aan te leggen wegen, welke hoofdverbindingswegen zullen 

vormen voor het doorgaand verkeer met motorrijtuigen, met toelichting. 

e De bestaande wegen, bO 
die waarschijnlijk ., C 

.!(,_ ., il: ., 
geheel of gedeeltelijk bO 

C: ~ gevolgd zullen wor- ·c IJ t! C 

No. Omschrijving van de weg "" > o-c o ~ ., ., den, zijn: bO II O ... 
t, ~ 

., 0 .<: ., 
in beheer ~t!~ e co in eigen- u" C, ., en onder- ., 0 .....1 dom bij: houd bij i!: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Af te voeren: 
31 Zwolle-Berkum-Meppel-Pijlebrug-

Assen-Haren-Groningen 93,5 het Rijk het Rïk s+c 
en anderen en anderen 

34 (Zwolle)- Berkum-Hardenberg-Em-
men-Gieten-Haren (-Groningen) 112,0 de prov. de prov. C 

Overijssel Overijssel 
en anderen en anderen 

Toe te voegen: 
31 Zwolle-Berkum-Meppel-Pijlebrug 

Assen-Eelderwolde-Groningen 93,6 het Rijk het Rijk s+c 
en anderen en anderen 

3Ia Verbinding van weg no. 31 met weg n°. 34 
bij Glimmen. . . . . . . . . . . . het Rijk he_t Rijk C 

34 (Zwolle-) Berkum-Hardenberg-Em- 2,2 
men-Gieten-Haren-Groningen 117,5 het Rijk het Rijk . en anderen en anderen C 

Behoort bij Koninklijk besluit van 12 September 1947 n°. 47. 
Mij bekend, 

De Minister van Verkeer en Water.staat, H. Vos 
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RIJKSWEGENPLAN 1938. 
B. Staat van de tengten der bestaande en aan te leggen w.egen, welke hoofdverbindings

wegen zullen vormen voor het doorgaand verkeer met motorrijtuigen met provinciale 
indeling. 

No. 

(1) 

Groningen 
Af te voeren: 

' Omschrijving van de weg 

(2) 

31 Zwolle-Berkum-Meppel-Pijlebrug-Assen-Haren-Groningen. 
34 (Zwolle-) Berkum-Hardenberg-Emmen-Gieten-Haren (-Gronin-

gen) ........ ............ .. ..... . 

Toe te voegen: 
31 Zwolle-Berkum-Meppel-Pijlebrug-Assen-Eelderwolde-Gronin-

gen .. . ..... · .................... . 
3za Verbinding van weg no. 31 met weg no. 34 bij Glimmen . . . . . . 
34 (Zwolle-) Berkum-Hardenberg-Emmen-Gieten-Haren-Gronin-

31 
34 

31 

31a 
34 

31 
34 

31 

34 

gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 

Drtnthe 
Af te voeren : 
Zwolle-Berkum-Meppel-Pijlebrug-Assen-Haren-Groningen. 
(Zwolle-) Berkum-Hardenberg-Emmen-Gieten-Haren (Gronin-

gen) ........................ . · .. . 

Toe te voegen: 
Zwolle-Berkum-Meppel-Pijlebrug-Assen-Eelderwolde-Gronin-

gen ........................... . 
Verbinding van weg no. 31 met weg no. 34 bij Glimmen ...... . 
(Zwolle-) Berkum-Hardenberg-Emmen-Gieten-Haren-Gronin-

gen ........ . 

Overijssel 
Af te voeren: 
Zwolle-Berkum-Meppel-Pijlebrug-Assen-Haren-Groningen. . . 
(Zwolle) Berkum- Hardenberg-Emmen-Gieten-Haren-(Groningen) 

Toe te voegen: 
Zwolle-Berkum- Meppel-Pijlebrug-Assen-Eelderwolde-Gronin-

gen ............................ . 
(Zwolle-) Berkum-Hardenberg-Emmen-Gieten-Haren-Gronin-

Lengte in km 
v. h. gedeelte 
van de weg, 

gelegen in de 
provincie 

(3) 

12,-

7,-

3,9 
0 18 

13,5 

61,1 

62,8 

68,9 
1,4 

61,8 

20,4 
42,4 

20,4 

gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,4 

\ 

Behoort bij Koninklijk besluit van 12 September 1947 no. 47. 
Mij bekend, De Minister van Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 

\ 
\ 

j 
i 

/ 

l!O~iZ!iZ!il!liilO~~ -iiiil!!!!~<l~S K ; C><AAL 1 ; 400.000 
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• lf 2 82 

zz Augustus z947. WET, houdende goed
keuring en uitvoering van de op 5 Sep
tember 1944 te Londen tusschen de Re
geeringen van Nederland, België en 
Luxemburg gesloten douane-overeen
komst met nader gesloten protocol. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 433; 
Hand. Il 46/47, bladz. z841-z875; 
Bijl. H and. 1 46/47, 433; 
Hand. 1 46/47, bladz. 892-9z3. 

Wij WILHELMINA,enz .... doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging hebben geno

men, dat wetelijke voorzieningen moeten 
worden getroffen, in verband met de goed
keuring en de uitvoering van de op 5 Sep
tember 1944 te Londen tusschen de Regee
ringen van Nederland, België en Luxem
burg gesloten douane-overeenkomst met na
der gesloten protocol; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State enz. 
Art. 1. De op 5 September 1944 te 

L onden tusschen de Regeeringen van Ne
derland, België en Luxemburg gesloten 
douan e-overeenkomst, met het daartoe be
hoorende, op 14 Maart 1947, te 's-Graven
hage, nader gesloten protocol, van welke 
overeenkomst met protocol een afdruk bij 
deze wet is gevoegd, wordt goedgekeurd. 

2. 1. Wij behouden Ons voor, wijzigin
gen en aanvullingen van het tarief, hetwelk 
deel uitmaakt van de in artikel I bedoelde 
douane-overeenkomst, voorloopig in wer
king te stellen. 

2. Wij behouden Ons voor te bepalen, 
dat van door Ons aan te wijzen goederen 
gedurende een daarbij vastgesteld tijdvak 
het invoerrecht, vermeld in het tarief, het
welk deel uitmaakt van de in artikel I ge
noemde douane-overeenkomst, niet of 
slechts tot een door Ons te bepalen ver
minderd bedrag, zal worden geheven. 

3. Na het in werking stellen van een wij
ziging of aanvulling, als in het eerste lid is 
bedoeld, of van een besluit, door Ons krach
tens het tweede lid genomen, wordt onver
wijld een voorstel van wet tot goedkeuring 
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
gezonden. 

3. 1. Wij behouden Ons voor, bij alge
m eenen maatregel van bestuur, voorzienin
gen te treffen, strekkende tot uitvoering van 
de in artikel I genoemde douane-overeen
komst. Deze voorzieningen kunnen mede 
behelzen de intrekking, de wijziging of de 
aanvulling van de Tariefwet 1934 en van 
andere wettelijke bepalingen, betreffende 
den in-, uit- en doorvoer van goederen en 
de accijnzen. 

2. In geval van wijziging of aanvulling 
van de krachtens artikel I goedgekeurde 
douane-overeenkomst, vindt het vorig lid 
overeenkomstige toepassing. 

4. Wij behouden Ons voor, bij algemee
nen maatregel van bestuur bepalingen vast 
te stellen, ingevolge welke bij invoer van 
door Ons daarin aan te wijzen goederen een 
aan den accijns op gedistilleerd, houtgeest, 
suiker of zout aequivalent invoerrecht en bij 
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invoer van koffie een bijzonder invoerrecht 
zal worden geheven. 

5. 1. Hij, die bij de toepassing van de 
Waardewet 1927 (Staatsblad no. 17), de 
Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 

(Staatsblad no. 38) of de door Ons ter uit
voering van de in artikel 1 ge noemde dou
ane-overeenkomst krachtens artikel 3 van 
deze wet bij algemeenen maatregel van be
stuur vastgestelde bepalingen, een valsch of 
vervalscht geschrift vertoont, doet vertoo
nen, overlegt of doet overleggen, wordt ge
straft met een geldboete van ten hoogste 
twee duize nd gulden, of - indien het na te 
noemen bedrag hooger is dan twee duizend 
gulden - ten hoogste twintig maal de belas
ting, d ie tengevolge van de in dat geschrift 
vervatte gegevens te weinig geheven of te 
veel teruggegeven is of had kunnen zijn. 
De goederen ten aanzien waarvan het straf
bare feit is gépleegd, kunnen tot verhaal van 
de geldboete worden aangehouden en geëxe
cuteerd. 

2. Indien de schuldjge weet of redelij
kerwijze moet vermoeden, dat het geschrift 
valsch of vervalscht is, kan h ij bovendien 
worden gestraft met een gevangenisstraf van 
ten hoogste een jaar. 

3. De in djt artikel omschreven feiten 
zijn strafbaar, ook indien zij buiten het R ijk 
in Europa worden begaan. · . 

4. De bepalingen van dit artikel blijven 
buiten toepassing, indien het feit uitsluitend 
is geschied met het oogmerk om invloed uit 
te oefenen op de toepassing van de Wet op 
het Statistiekrecht (Staatsblad 1932, no. 
231). 

6. 1. Overtreding van voorschriften, vast
gesteld bij of krachtens een a lgemeenen 
maatregel van bestuur, gegrond op artikel 3 
of a rtikel 4 van deze wet, word t gestraft 
met een gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of een geldboete van ten hoogste 
tienduizend gulden of - indien het na t e 
noemen bedrag hooge r is dan tienduizend 
gulden - ten hoogste tienmaal het bedrag 
van de ontdoken be lasting. De goederen, 
ten aanzien waarvan het strafbare feit wi:rd 
gepleegd, kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing, 
indien het feit valt onder een andere wette
lijke bepaling betreffende de invoerrechten 
en accijnzen , in voorkomende gevalle n ge
wijzigd of aangevuld ingevolge artikel 3 van 
deze wet. 

7. 1. De bij artikel 5, tweede ljd en arti
kel 6, eerste lid, van deze wet strafbaar ge
stelde feiten worden beschouwd als misdrij
ven, behalve voor de toepassing van de ar
tikelen 57 en 58 van het Wetboek van 
Strafrecht, in de plaats waarvan wordt toe
gepast, hetgeen bij artikel 62, eerste lid en 
tweede lid van dat wetboek voor overtre
dingen is bepaald. 

2 . Het in artikel 5, eerste lid, van deze 
wet strafbaar gestelde feit wordt beschouwd 
als overtreding. . 

3. De inzake van invoerrechten en ac
cijnzen geldende bepalingen voor het geval 
van wanbetaling van geldboete zijn zoowel 
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voor het verhaal van een krachtens artikel 
5 of artikel 6 van deze wet opgelegde geld
boete als van de geldswaarde der op grond 
van artikel 6, eerste lid, van deze wet ver
beurd verklaarde goederen van kracht. 

4. Indien de bij deze wet strafbaar ge
stelde feiten.. worden begaan door een rechts
persoon, wordt de strafvervolging ingesteld 
'en de straf uitgesproken tegen de leden van 
het bestuur. Geen straf wordt uitgesproken 
tegen een lid van het bestuur, van wien 
blijkt , dat het strafbare feit buiten zijn toe
doen is gepleegd. 

5. Wegens de feiten, strafbaar gesteld bij 
artikel 5, eerste lid en artikel 6, eerste lid, 
van deze wet kan de bekeurde door of van
wege Onzen Minister van Financiën tot 
transactie worden toegelaten, onverminderd 
zijn recht om overeenkomstig artikel 74, 
vierde lid, van het Wetboek vap Strafrecht 
de vervolging te voorkomen. 

8. De artikelen I tot en met 4 van deze 
wet treden in werking op den dag, volgende 
op dien van haar afkondiging in het Staats
blad. 

De artikelen s tot en met 7 van deze wet 
treden in werking op een door Ons te bepa
len tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het L oo, den ,sten 

Augustus 1947. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Buiten/. z., W. v. BOETZELAER. 

De Min. van Econ. Zaken, H UYSMANS. 

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

De Min. van Overzeesche Gebiedsdeelen, 
J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. IS Aug. 1947.) 

:XEDEilLAKDSCH-BELGISCH
LUXEMBURGSCHE DOUANE-OYER

OYEREKNKOMST. 

De Regeering van Hare Majesteit de Ko
ningin der Nederlanden, eenerzijds; 

D e Regeeringen van Zijne Majesteit den 
Koning der Belgen en van Hare Konink
lijke Hoogheid de Groothertogin van Luxem
burg, anderzijds ; 
bezield door den wensch om op het oogen 
blik van de bevrijding van het gebied van 
Nederland en van de Belgisch-Luxemburg
sche Economische Unie de meest gunstige 
voorwaarden te scheppen voor de uitein
delijke verwezenlijking van een volledige, 
duurzame douane-unie en voor het herstel 
van de economische bedrijvigheid, hebben 
b esloten zulks te bevorderen door het vast
st ellen van een gemeenschappelijk tarief 
van invoerrechten en door het onderling 
verleenen van een vrijstelling van invoe.r
rechten en zijn te dien einde het volgende 
overeengekomen: · 

Art. 1. Nederland en de Belgisch
Luxemburgsche Economische Unie heffen 
bij den invoer van goederen gelijke invoer
reèhten, omschreven in het tot deze over-
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eenkomst behoorende tarief dat deel van 
deze overeenkomst uitmaakt. 

Buiten de rechten, voorzien in dit tarief, 
kunnen zij bij den invoer accijnzen heffen 
op gedistilleerd, wijn, bier, suiker en tabak, 
en alle andere heffingen dan deze accijnzen, 
volgens het regime van kracht respectie
velijk in Nederland en in de Bel gisch
Luxemburgsche Economische Unie; zij be
houden zich het recht voor het bedrag daar
van te wijzigen. 

Art. 2 . Er worden geen invoerrechten 
geheven bij t den invoer in Nederland van 
goederen herkomstig uit de Belgisch
Luxemburgsche Economische Unie, en · bij 
den invoer in de Belgisch-Luxemburgsche 
Economische Unie van goederen herkomstig 
uit Nederland. 

Nederland en de Belgisch-Luxemburgsche 
Economische Unie kunnen bij den invoer 
accijnzen heffen op gedistilleerd, wijn, bièr, 
suiker en tabak, en alle andere heffingen 
dan deze accijµzen, volgens het regime van 
kracht in het respectievelijke gebied; zij 
behouden zich het recht voor het bedrag 
daarvan te wijzigen. 

Art. 3. Er wordt ingesteld een Admi
nistratieve Raad voor de Douaneregelingen 
samengesteld uit drie gedelegeerden van 
Nederland en drie gedelegeerden van de 
Belgisch-Luxembutgsche Economische Unie. 
Het voorzitterschap van den Administratie
ven Raad voor de Douaneregelingen wordt 
om beurten uitgeoefend door den eersten ge
delegeerde van Nederland en den eersten 
gedelegeerde van de Belgisch-Luxemburg
sche Economische Unie. 

De Administratieve Raad voor de Douane
regelingen heeft, onverminderd het bepaal
de in het tot deze overeenkomst behooren
de tarief, tot taak maatregelen voor te stel
len ter verzekering van gelijkheid in de wet
telijke en uitvoerende bepalingen op de hef
fing van de invoerrechten en accijnzen in 
Nederland en de Belgisch-Luxemburgsche 
Economische Unie, en aanpassing daarvan 
aan de bepalingen van deze overeenkomst. 

Art. 4. De Administratieve Raad voor 
de Douaneregelingen wordt terzijde gestaan 
door een Commissie voor Douanegeschillen, 
samengesteld uit twee gedelegeerden van 
Nederland en twee gedelegeerden van de 
Belgisch-Luxemburgsche Economische Unie. 

De Commissie voor Douanegeschillen 
spreekt zich bindend uit over bezwaar
schriften inzake beslissingen in laatste res
sort van de bevoegde instantie in Nederland 
of de Belgisch-Luxemburgsche Economische 
Unie betreffende de toepassing van de wet
telijke en uitvoerende bepalingen voort-
vloeiende uit deze overeenkomst. . 

De Commissie voor Douanegeschillen 
brengt haar beslissingen ter k ennis van de 
bevoegde Ministers die, ieder binnen de per
ken van zijn bevoegdheid, voor de uitvoe-
ring zorgdragen. · . 

Art. 5. Er wordt ingesteld een Admini
stratieve Raad voor de r egeling van den 
buitenlandschen handel, ·samengesteld uit 
drie gedelegeerden van Nederland en drie 
gedelegeerden van de Belgisch-Luxemburg-
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sche E conomische U n ie. H et voorzitterschap 
van den Administratieven Raad voor de re
geling van den buitenlandschen handel wordt 
om beurten uitgeoefend door den eersten 
gedelegeerde van Nederland en den eersten 
gedelegeerde van de Belgisch-Luxemburg
sche Economische Unie. 

De Administratieve Raad voor de rege
ling van den buitenlandschen handel heeft 
tot taak: 

a. het uitbrengen van advies aan de be
voegde autoriteiten van Nederland en van 
de Belgisch-Luxemburgsche Economische 
Unie over alle maatregelen die Nederland 
en de Belgisch-Luxemburgsche Economische 
Unie voornemens zouden zijn' te treffen 
v oor de regeling, met of zonder aanvullen
de rechten en belastingen, van den invoer, 
uitvoer en doorvoer in het bijzonder door 
de instelling van economische handelsbe
perkingen, door vergunningen, door contin
genteeringen of door bijzondere vergun
ningsrechten en administratieve heffingen; 

b. het met elkaar in overeenstemming 
b rengen van de bovenbedoelde maatregelen 
t eneinde zooveel mogelijk te geraken tot 
een gemeenschappelijk regiem voor Neder
land en voor de Belgisch-Luxemburgsche 
E conomische Unie. 

c. het verzekeren van de administratie 
van de voor Nederland en de Belgisch
L uxemburgsche Economische Unie gemeen
schappelijk e contingenten van invoer, uit
voer en doorvoer; 

d . het uitbrengen van adV1es aan de be
v oegde autoriteiten van Nederland en de 
Belgisch-L uxemburgsche Economische Unie 
over alle maatregelen betreffende premiën 
en steunverleeningen aan de voortbrenging, 
die de contracteerende parijten voornemens 
zouden zijn te nemen. 

A rt. 6. Er wordt ingesteld een Raad 
voor de H andelsacè:oorden, samengesteld uit 
drie gedelegeerden van Nederland en drie 
gedelegeerden van de Belgisch-Luxemburg
sche Economische Unie. Het voorzitterschap 
va n den Raad voor de Handelsaccoorden 
wordt om beurten uitgeoefend door den 
eersten gedelegeerde van Nederland en den 
eersten gedelegeerde van de Belgisch
Luxemburgsche Economische Unie, 

D e Raad voor de Handelsaccoorden ver
zekert zooveel mogelijk overeenstemming 
t usschen de bepalingen betreffende de be
t rekkingen overeengekomen met derde Sta
ten. 

A rt. 7. De gemeenschappelijke maatre
gelen bedoeld in de artikelen 3, s en 6 van 
deze overeenkomst worden vastgesteld door 
de bevoegde Ministers, die eenerzijds voor 
N ederland en anderzijds voor de l3elgisch
L uxemburgsche Economische Unie zitting · 
hebben. Zij worden door hen onderworpen 
aan de goedkeuring van de bevoegde be
sturende of wetgevende instantiën. 

Art. 8. Deze overeenkomst zal worden 
bekrachtigd en zal in werking treden acht 
dagen na de uitwisseling van de bekrach
tigingen. 

M et inachtneming van een opzeggings- . 
termijn van een jaar kan de overeenkomst 

470 

te allen tijde worden beëindigd. 
Zij zal in ieder geval ophouden te wer

ken op het oogenblik dat de doaune-unie 
van duurzamen aard, welke de contractee
rende partijen zich voorstellen te sluiten, in 
werking treedt. 

Art. 9. In afwachting van de uitwisse
ling van de bekrachtigingen zal de overeen
komst voorloopig worden toegepast zoodra 
de Nederlandsche en B elgische Regeeringen 
weder op hun grondgebied zijn terugge
keerd; ieder der beide Regeeringen zal ech
ter de bevoegdheid hebben haar op elk 
oogenblik te beëindigen met inachtneming 
van een opzeggingstermijn van zes maan
den. 

Ten blijke waarvan de gevolmachtigden , 
daartoe met de noodige volmachten bekleed, 
deze overeenkomst hebben onderteekend en 
van hun zegel voorzien. 

Gedaan te Londen, den 5den September 
1944, in drie exemplaren, in het Neder
landsch en in het Fransch, welke beide 
teksten rechtsgeldig zijn. 

w.g. E. N. VAN KLEFFENS. 
J. VAN D EN BROEK . 
P. H. SPAAK. 
GUTT. 
JOS. BECH. 
PIERRE DUPONG. 

PROTOCOL. 

De Regeering van H are Majesteit de Ko
ningin der Nederlanden, 

ter eene zijde, 
De Regeeringen van Zijne M ajesteit de 

K oning der Bc;lgen en van H a re K oninklijke 
Hooghe id de Groothertogin van L uxemburg, 

ter andere zijde, · 
de noodzaak erkennen de, zekere bepalin

gen van de overeenkomst, welke zij den 
5den September 1944 te L onden hebben 
onderteekend, te verduidelijken en uit te 
leggen, zoomede het aan die overeenkomst 
toegevoegde tarief volledig te maken en het 
een aan die huidige omstandigheden aan
gepasten vorm te geven, hebben besloten 
tot dat doel een protocol te sluiten, dat een 
integreerend deel van de overeenkomst zal 
uitmaken. In dezen geest en met dit doel 
hebben zij de navolgende bepalingen vast-
gesteld: · 

1. De tekst van de te Londen den 5den 
September 1944 onderteekende overeen
komst dient te worden verduidelijkt en u it
gelegd overeenkomstig den tekst, in de hier
aan toegevoegde bijlage I vervat. 

II. Het in de hieraan toegevoegde bij
lage II vervatte tarief, voorafgegaan door d e 
inleidende bepalingen. vormt het gemeen
schappelijke tarief. 

111. Het is de bedoeling van het tweede 
lid van de artikelen 1 en 2 van de overeen
komst om - behoudens bijzondere overeen
komst tusschen Partijen - een verbod te 
vestigen om bij den invoer andere rechten 
en heffingen te innen dan die, welke in de 
overeenkomst uitdrukkelijk zijn genoemd, 
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alsmede die, welke ten tijde van het sluiten 
van de overeenkomst reeds bestonden, daar
onder begrepen rechten en heffingen, welke 
tijdens de vijandelijke bezetting van het 
grondgebied der Verdragsluitende Partijen 
zijn geschorst. D e bepalingen van de arti
kelen 1 en 2 staan evenwel niet de instel
ling van nieuwe retributiën (vergoedingen 
voor werkelijk verleende diensten) in den 
weg. Nochtans zullen deze eventueele nieu
we maatregelen niet in werking treden dan 
na voorafgaande raadpleging van de Ad
ministratieven Raad voor de Douanerege
lingen. 

IV. Het is wel te verstaan, dat een bij
zonder recht, hetwelk het karakter van een 
accijns draagt, bij den invoer van koffie, pe
troleum, benzine en zekere benzolkoolwater
stoffen in Nederland zal kunnen worden 
geheven. Evenwel zullen de bijzondere re
gelingen terzake slechts van kracht blijven 
tot het oogenblik, waarop beide Partijen 
een gemeenschappelijk stelsel van accijnzen 
zullen hebben aanvaard. 

V. Beide Partijen behouden zich de be
voegdheid voor, de Raden naar behoefte 
uit te breiden, met dien verstande dat de 
beide delegaties iiteeds gelijk in aantal zul
len zijn. 

Vl. Er wordt te Brussel gevestigd een 
Secretariaat-Generaal van de Raden der 
overeenkomst, waarvan het statuut is neer
gelegd in de hieraan toegevoegde bijlage 111. 

Ten blijke waarvan de Gevolmachtigden, 
daartoe met de noodige volmachten bekleed, 
dit protocol hebben onderteekend. 

Gedaan te 's-Gravenhage, den 14 Maart 
1947, in drie exemplaren, in het Neder
landsch en in het Fransch, welke beide teks
ten rechtsgeldig zijn. 

(w.g.) W. VAN BOETZELAER. 
LEON NEMRY. 
COLLART. 

BIJLAGE 1. 

TEKST van de Nederlandsch-Belgisch
Luxeml---,,rgsche douane-overeenkomst getee
kend te Londen op 5 September 1944, ver
duidelijkt en uitgelegd overeenkomstig het · 
protocol, geteekend te 's-Gravenhage, op 
14 Maart 1947. 

De Regeering van Hare Majesteit de Ko
ningin der Nederlanden, 

eenerzijds, 
De Regeeringen van Zijne Majesteit den 

Koning der Belgen en van Hare Koninklijke 
-Hoogheid de Groothertogin van Luxemburg, 

anderzijds, 
bezield door den wensch om op het oogen

blik van de bevrijding van het gebied van 
Nederland en "an de Belgisch-Luxemburg
sche Economische Unie de meest gunstige 
voorwaarden te scheppen voor de uiteinde
lijke verwezenlijking van een economische 
unie en voor het herstel van de economische 
bedrijvigheid, hebben besloten zulks te be
vorderen door een douanegemeenschap en 
zij'n te dien einde het volgende overeenge
komen: 
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Art. 1, Nederland en de Belgisch-Luxem
burgsche Unie heffen bij den invoer van 
goederen gelijke invoerrechten, omschreven 
in het tot deze overeenkomst behoorende 
tarief dat deel van deze overeenkomst uit
maakt. 

Buiten de rechten, voorzien in vorenbe
doeld tarief, mogen zij bij den invoer ac
cijnzen - daaronder begrepen aan de ac
cijnzen equivalente invoerrechten - en alle 
andere rechten heffen, volgens het regime 
van kracht in hun respectievelijk gebied; 
zij behouden zich het recht voor het bedrag 
daarvan te wijzigen. 

Art. 2. Er worden geen invoerrechten 
geheven bij den invoer in Nederland van • 
goederen herkomstig uit de Belgisch-Luxem
burgsche Economische Unie en bij den in
voer in de Belgisch-Luxemburgsche Econo
mische Unie van goederen herkomstig uit 
Nederland. 

Nederland en de Belgisch-Luxemburgsche 
Economische Unie mogen bij den invoer ac
cijnzen - daaronder begrepen aan de ac
cijnzen equivalente invoerrechten - en alle 
andere rechten heffen, volgens het regime 
van kracht in hun respectievelijk gebied; zij 
behouden zich het recht voor het bedrag 
daarvan te wijzigen. 

Art. 3. Er wordt ingesteld een Admini
startieve Raad voor de Douaneregelingen, 
samengesteld uit drie gedelegeerden van 
Ns:derland en drie gedelegeerden van de 
Belgisch-Luxemburgsche Economische Unie. 
Het voorzittereschap van den Administra
tieven Raad voor de Douaneregelingen 
wordt om beurten uitgeoefend door den 
eersten gedelegeerde van Nederland en . den 
eersten gedelegeerde van de Belgisch
Luxemburgsche Economische Unie. 

De Administratieve Raad voor de Douane
regelingen heeft tot taak maatregelen voor 
te stellen ter verzekering van gelijkheid in 
de wettelijke en uitvoerende bepalingen be
treffende de heffing van de invoerrechten 
en accijnzen in Nederland en in de Bel
gisch-Luxemburgsche Economische Unie, en 
aanpassing daarvan aan de bepalingen van 
deze overeenkomst, zulks onvermintlerd de 
inleidende bepalingen van het hierbijge
voegde tarief. 

Art. 4. De Administratieve Raad voor 
de Douaneregelingen wordt ter zijde ge
staan door een Commissie voor Douanege
schillen, samengesteld uit twee gedelegeer
den van Nederland en twee gedelegeerden 
van de Belgisch-Luxemburgsche Economi
sche Unie. 

De Commissie voor Douanegeschillen 
spreekt zich, op verzoek van de bevoegde 
Ministers, bindend uit over de gechillen om
trent de toepassing van de wetelijke en uit
voerende bepalingen voortvloeiende uit deze 
overeenkómst. 

De Commissie voor D ouanegeschillen 
brengt haar beslissing ter kennis van de 
bevoegde Ministers, die, ieder binnen de 
perken van zijn bevoegdheid, voor de uit
voering zorg dragen. 

Art. 5. Er wordt ingesteld een Raad van 
de Economische Unie, samengesteld uit drie 
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gedelegeerden van Nederland en drie gedele
geerden van de Belgisch-Luxemburgsche 
Economische Unie. Het voorzitterschap van 
den Raad van de Economische Unie wordt 
om beurten uitgeoefend door den eersten 
gedelegeerde van Nederland en den eersten 
gedelegeerde van de Belgisch-Luxemburg
sche Economische Unie. 

De Raad van de Economische Unie heeft 
tot taak: 

a. het uitbrengen van advies aan de be
voegde autoriteiten van Nederland en van 
de Belgisch-Luxemburgsche Economische 
Unie over alle maatregelen, die Nederland 
en de Belgisch-Luxemburgsche Economische 
Unie voornemens zouden zijn te treffen voor 
de regeling, met of zonder aanvullende rech
ten en belastingen, van den invoer, uitvoer 
en doorvoer, in het bijzonder door de in
stelling van economische handelsbeperkin
gen, door vergunningen, door contingentee
ring of door bijzondere vergunningsrechten 
en administratieve heffingen; 

b. het met elkaar in overeenstemming 
brengen van de bovenbedoelde maatregelen, 
teneinde zooveel mogelijk te geraken tot 
een gemeenschappelijk regime voor Neder
land en voor de Belgisch-Luxemburgsche 
Economische Unie; 

c. het verzekeren van de administratie 
van de voor Nederland en de Belgisch
Luxemburgsche Economische Unie gemeen
schappelijke contingenten van invoer, uit-
voer en doorvoer; · 

d. het uitbrengen van advies aan de be
voegde autoriteiten 'Van Nederland en de 
Belgisch-Luxemburgsche Economische Unie 
over alle maatregelen betreffende prerniën 
en steunverleeningen aan de voortbrenging, 
die de Verdragsluitende Partijen voorne
mens zouden zijn te nemen. 

Art. 6. Er wordt ingesteld een Raad 
voor de Handelsaccoorden, samengesteld uit ! 
drie gedelegeerden van Nederland en drie ·

1 gedelegeerden van de Belgisch-Luxemburg- , 
sche Economische Unie. Het voorzitterschap · 
van den Raad voor de Handelsaccoorden 
wordt om beurten uitgeoefend door den eer
sten gedelegeerde van Nederland en den 
eersten gedelegeerde van de Belgisch
Luxemburgsche Economische Unie. 

De Raad voor de Handelsaccoorden ver
zekert zooveel mogelijk overeenstemming 
tusschen de bepalingen betreffende de be
trekkingen overeengekomen met derde Sta
ten. 

Art. 7. De gemeenschappelijke maatre
gelen bedoeld in de artikelen 3, s en 6 van 
deze overeenkomst worden vastgesteld door 
de bevoegde Ministers, die eenerzijds voor 
Nederland en anderzijds voor de Belgisch
Luxemburgsche Economische Unie zitting 
hebben. Zij worden door hen onderworpen 
aan de goedkeuring van de bevoegde be
sturende of wetgevende instanties. 

Art. 8. Deze overeenkomst zal worden 
bekrachtigd; zij zal in werking treden op 
den eersten dag der derde maand na de 
uitwisseling van de bekrachtigingen. 

Met inachtneming van een opzeggingster
mijn van een jaar kan de overeenkomst te 
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allen tijde worden beëindigd. 
Zij zal in ieder geval ophouden te werken 

op het oogenblik dat de duurzame econo
mische unie, welke de Verdragsluitende 
Partijen zich voorstellen te sluiten, in wer" 
king treedt. 

Art. 9. In afwachting van de uitwisseling 
van de bekrachtigingen, zal de overeen
komst voorloopig worden toegepast zoodra 
de N ederlandsche en Belgische Regeeringen 
weder op haar grondgebied zijn terugge
keerd; ieder der beide Regeeringen zal ech
ter de bevoegdheid hebben haar op elk 
oogenblik te beëindigen, met inachtneming 
van een opzeggingstermijn van zes maanden. 

T en blijke waarvan de Gevolmachtigden, 
daartoe met de noodige volmachten bekleed, 
deze overeenkomst hebben onderteekend e n 
van hun zegel voorzien. 

Zie voor Tarief van Invoerrechte n behoo
rende bij de Nederlat'tdsch-Belgisch-Luxem
burgsche Douane-overeenkomst, Nederl. 
Staatswetten, Editie Schuunnan en Jordens 
No, 100a. 

S. H 323 

13 September 1947. BESLUIT tot w1Jz1-
ging en aanvulling van h et academisch 
statuut (studie in de tandheelkunde). 

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

Onderwijs, Kunsten- en Wetenschappen van 
10 Juli 1947, No. 33106, Afdeling Hoger 
Onderwijs en Wetenschappen; 

Overwegende, dat ingevolge de wijziging 
van artikel 131 der hoger-onderwijswet het 
academisch statuut behoort te worden aan
gevuld; 

Gezien de adviezen van de Senaten der 
Universiteiten; 

De Raad van State gehoord (advies van 
19 Augustus 1947, No. 19); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van 3 September 1947, No. 45566, 
Afdeling Hoger Onderwijs en Wetenschap
pen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het academisch statuut wordt als 

volgt gewijzigd en aangevuld: 
I. in het tweede lid van artikel 2 wordt 

voor het woord ,,apotheker" ingevoegd: 
,,tandarts,"; 

II. het tweede lid van § 17 van artikel 
4 vervalt; 

III. het bepaalde onder B, Tandarts
studie in Rubriek III van artikel 4 wordt 
gelezen als volgt: 

§ 22. Het candidaatsexamen omvat: 
1. natuurkunde. 
2. scheikunde, 
3 .. biologie, 
4. ontleedkunde, 
5. physiologie, 
6. algemene ziektekunde, 
voor zover deze vakken voor de tandheel

kunde van b elang zijn; 
7. beginselen van de tandheelkunde. 
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§ 22bis. Het candidaatsexamen wordt af
gelegd in twee gedeelten, waarvan het eer
ste gedeelte de vakken omvat, genoemd on
der 1, 2 en 3, het tweede gedeelte de vak
ken, genoemd onder 4 tot en met 7. 

§ 23. Het doctoraal examen omvat: 
1. ziektekundige ontleedkunde, 
2. gezondheidsleer, 
3. pharmacologie, 
4. psychopathologie, 
5. algemene heelkunde, 
6. bijzondere ziektekunde en therapie, 
voor zover deze vakken voor de tandheel-

kunde van belang zijn; 
7. theorie van de mondziekten, van de 

conserverende tandheelkunde, van de pro
thetische tandheelkunde en van de dento
maxillaire orthopaedie. 

§ 23bis. Het doctoraalexamen wordt af
gelegd in twee gedeelten, waarvan het eer
ste gedeelte de vakken omvat, genoemd on
der 1 tot en met 5, het tweede gedeelte de 
vakken genoemd onder 6 e n 7. 

De faculteit is bevoegd tot een andere 
verdeling van de vakken van het doctoraal
tx&meu te besluiten, met behoud van ten
minste t wee vakken voor elk gedeelte. Zij 
geeft van zulk een besluit, hetwelk niet kan 
worden toegepast dan na verloop van één 
jaar, kennis aan Onze Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen en aan de 
zusterfaculteiten. 

§ 23ter. De candidaat, die het tweede 
gedeelte aflegt van het in § 23 genoemde 
examen wordt op zijn verzoek ook in an
dere vakken geëxamineerd dan de daar ver
melde, mits hij voor deze andere vakken 
de goedkeuring erlangt vah de faculteit. De 
faculteit beslist over de uitslag van het 
examen in elk van deze toegevoegde vakken 
afzonderlijk. 

§ 23quater. Hij, die met goed gevolg het 
doctoraalexamen heeft afgelegd, genoemd 
in § 23, verkrijgt de hoedanigheid van tand
arts na aflegging van het tandartsexamen. 

§ 24. Het tandartsexamen omvat: 
1. mondheelkunde; 
2. conserverende tandheelkunde; 
3. prothetische tandheelkunde; 
4. dento-maxillaire orthopaedie. 
§ 24bis. Voor toelating tot het tand

artsexamen moet ten genoege van de facul
teit de ,verklaring worden overgelegd, dat 
de candidaat voldoende kennis bezit van de 
neus-, keel- en oorheelkunde, de huid- en 
geslachtsziekte en de sociale tandheelkun
de. 

De candidaat, die een of meer van de ver
klaringén omtrent voldoende kennis niet kan 
overleggen, is nochtans bevoegd zich te on
derwerpen aan het examen, dat dan mede 
loopt over het vak .Jf de vakken, waarvoor 
hij de gevorderde verkla: ing mist. 

§ 24ter. Andere vakken kunnen, zodra 
de behoefte zich voordoet, op voorstel van 
de betrokken faculteit door Ons aan de lijst 
van § 24bis, lid 1, word~ toegevoegd door 
aanvulling van dit besluit 

§ 25. Voor het afnemen van het tand
artsexamen wordt, onverminderd het bepaal
de bij artikel 16, de faculteit versterkt met 
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niet tot de hoogleraren of lectoren van de 
universiteit behorende deskundigen, daar
toe aan te wijzen door Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de 
faculteit gehoord. Deze deskundigen heb
ben stemrecht. Zij genieten uit 's Rijks kas 
vergoeding voor reis- en verblijfkosten, be
nevens een zitpenning; 

IV. in het tweede lid van artikel 9 wordt 
in p laats van " het candidaatsexamen in de 
geneeskunde" gelezen: ,,de candictaetsexa
mens in de geneeskunde en de tandheel
kunde" en aan het derde lid na de w,,orden 
"raadzaam oordeelt" wordt toegevoegd de 
zinsnede: ,.voor zover betreft de geneeskun
de en een duur van een jaar of zoveel min
der als zij raadzaam oordeelt voor zover be
treft de tandheelkunde"; 

V. in het eerste lid van artikel 16 wordt 
na de woorden "rubriek 111, § 18" inge
voegd: ,,en § 25" en na het woord "arts-,": 
,,tandarts,"; 

Vl. in artikel 19 wordt na de woorden 
,,in de faculteit der geneeskunde" inge
voegd: ", als bedoeld in § 14 en § 27 van 
artikel 4,"; 

VII. in het derde lid van artikel 23 
wordt na het woord "artsexamen" inge
voegd "het tandartsexamen,'' en in het vier
de lid na het woord "geneeskunde": ,,en in 
de tandheelkunde" en na het woord "arts
examen": ", het tandart~examen". 

Overgangsbepalingen. 

2. Zij, die het practsch tandheelkundig 
examen, bedoeld in het tweede lid van arti
kel 8 van de wet van 25 December 1878 
(Staatsblad . No. 222), zoals dit lid luidde 
voordat het werd ingetrokken, met goed 
gevolg hebben afgelegd, genieten bij het 
afleggen van het candidaatsexamen in de 
tandheelkunde en vervolgens bij het docto
raalexamen in de tandheelkunde en bij het 
tandartsexamen vrijstelling van een onder
zoek in de vakken, door de faculte it vast te 
stellen. 

Zij, die het eerste deel van het theore
tisch tandheelkundig examen, bedoeld in 
artikel g van de wet van 25 December 1878 
(Staatsblad No. 222), zoals dit artikel luid
de voordat het werd ingetrokken, met goed 
gevolg hebben afgelegd, genieten bij het af
leggen van het candidaatsexamen in de 
tandheelkunde vrijstelling van een onder
zoek in de vakken, door de faculteit vast te 
stellen. 

3. Dit besluit treedt in werking met in• 
gang van de dag na die zijner afkondiging. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

's-Gravenhage, 13 September 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 28 October 1947). 
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xs September 1947. BESLUIT, houdende 
schorsing van het besluit van de Raad 
der gemeente Wymbritseradeel dd. 31 
Juli 1947, betreffende verlening bouw
vergunning voor uitbreiding bakkerij. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordxacht van Onze Minister van 

Wederopbouw en Volkshuisvesting van 10 
September 1947, no. 20415 M/P.B.R., Af
deli~ Juridische Zaken, betreffende het be
sluit van de Raad der gemeente Wymbrit
seradeel van 31 Juli 1947, waarbij aan P. 
Tjalsma te Offingawier vergunning is ver
leend tot uitbreiding van zijn bakkerij, ge
legen op het perceel, kadastraal bekend ge
meente S charnegoutum, Sectie B, No. 561; 

Overwegende, dat het gewenst is, han
gende het onderzoek naar de vraag of dit 
besluit in strijd is met de wet of het alge
meen belang, het in werking treden er van 
te voorkomen; 

Gelet op de artikelen r 8 5, r 86 en 18 7 der 
Gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van de Raad der 

gemeente Wymbritseradeel te schorsen tot 
r Maart 1948. 

Ome Minister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, 15 September 1947. 
WILHELMINA. 

De Minister van Wederopb. en Volkshuisv., 
L. NEHER. 

(UitAet}.. 10 October x947). 
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16 September x947. BESLUIT, houdende 
nadere wijziging van het Koninklijk be
sluit van 22 December 1927, Staatsblad 
No. 304, tot regeling van het vergun
ningrecht, bedoeld in artikel 8, en het 
recht terzake van de keuring van films, 
bedoeld in art. 15, derde lid, der Bios
coopwet. 

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

van Binnenlandse Zaken en van Justitie 
van 28 Juli 1947, no. 43398, Afdeling Bin
nenlands Bestuur, Bureau Bestuurszaken; 

Overwegende, dat het wenselijk is het 
vergunningsrecht, bedoeld in artikel 8, en 
het recht voor de keuring van films, be
doeld in artikel 15, derde lid, der Bioscoop
we t, vastgesteld bij Ons besluit van 22 De
cember 192 7, S. no. 403, zoals dit laatstelijk 
gewijzigd is bij Ons besluit van ro Decem
ber 1946, Staatsblad no. G 351, te herzien; 

Gelet op de artikelen 8 en 15, derde lid, 
der Bioscoopwet; 

I;Iebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel I. 
Ons besluit van 22 December 1927, S. 

no. 403, zoals dit laatstelijk gewijzigd is bij 
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Ons besluit van 10 December 1946, Staats
blad no. G 351, wordt gewijzigd als volgt: 

In artikel 1, onder a, wordt in plaats van 
25 gelezen f 37.50; 
In artikel 1, onder b, wordt in plaats van 

f 0.60 gelezen f 0.90; 
H et eerste lid van artikel 2 wordt ver

vangen qoor de volgende leden; 
Het recht voor de keuring van films, be

doeld in artikel 15, lid 3, der Bioscoopwet, 
bedraagt: 

1° . voor normaalfilms 60 cent, voor 
smalfilms, waarvan de filmstrook een breed
te heeft van 17½ of 16 millimeter 130 cent 
en voor smalfilms, waarvan de filmstrook 
een breedte heeft van 9½ of 8 millimeter 
:i 1 s cent, per ro meter filinlengte; 

2 ° . voor films, bedoeld in artikel 1, 
tweede lid, onder 2 °, der Bioscoopwet, mits 
zij naar het oordeel van de huishoudelijke 
Commissie, bedoeld in artikel 5, onder c, 
van het Bioscoopbesluit niet tot strekking 
hebben handelsreclame te maken, naar de 
onderscheiding, vermeld onder 1 ° , respec
tievelijk 10 cent, 25 cent en 40 cent per 10 
meter filmlengte; 

3 °. voor films, welke na 1 Januari 1937 
werden gekeurd en waarvan de toelating 
voor openbare vertoning, krachtens het be
paalde in artikel 2 van Ons besluit van 21 
September 1945, Staatsblad no. F 203, ver
valt of is vervallen, alsmede voor films, 
zonder winstbejag geëxploiteerd door ver
enigingen, instellingen e.d. m et een cul
tureel doel, welke vóór r Januari 1937 voor 
openbare vertoning zijn toegelaten naar de 
onderscheiding vermeld onder 1 °, respec
tievelijk 8 cent, 20 cent en 35 cent per 10 
meter filmlengte. 

Het recht voor de herkeuring van films 
bedraagt 150 % van de in het voorgaande 
lid vermelde bedragen. 

Artikel II. 
Dit besluit treedt in werking op r Ja

nuari 1948. 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, 16 September 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Binn. Zaken, WITTEMAN. 

D e Min. van justitie, J. H. V. MA(.RSEVEEN. 

(UitAeg. 10 Oct. x947). 
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ao September 1947 . . BESLUIT, houdende 
overgangsbepalingen, noodzakelijk ge
worden in verband met de vervanging 
van het Tijdelijk Persbesluit-1945 door 
de wet Noodvoorziening Perswezen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordxacht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 Juli 1947, No. 675, afdeling Pers; 

I 
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Gelet op artikel 41 van de wet Noodvoor
ziening P erswezen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
29 Juli 1947, No. 16); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 11 September 1947, 
No. 724, afdeling Pers; 

Hebben goedgevonden en verstaan. 
vast te stellen de volgende overgangsbe

palingen, noodzakelijk geworden in verband 
met de vervanging van het Tijdelijk Pers
besluit-1945 door de wet Noodvoorziening 
Perswezen. · 

Art. 1. Uitspraken v an de Commissie 
voor de Perszuivering krachtens het Tijde
lijk Persbesluit-1945 worden geacht te zijn 
gedaan ingevolge de wet Noodvoorziening 
P erswezen, met dien verstande, dat met 
betrekking tot voorlopige ontzettingen van 
recht, uitgesproken krachtens artikel 4 van 
het Tijdelijk Persbesluit-1945, de termijn, 
bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder c, 
van de wet Noodvoorziening Perswezen 
wordt geacht te zijn ingegaan op de dag 
van inwerkingtreden van bedoelde wet. 
· 2, Onderzoeken, door de Com,missie voor 
de Perszuivering aangevangen op grond van 
artikel 7 van het Tijdelijk Persbesluit-1945, 
die op het tijdstip van inwerkingtreden van 
de wet Noodvoorziening Perswezen niet zijn 
beëindigd, worden geacht te zijn aangevan
gen en ingesteld door de Commissie voor ·de 
P erszuivering krachtens artikel 8 van ge
noemde wet. 

3. Verplichtingen als bedoeld in artikel 
14, tweede lid, voorzieningen krachtens a r
tikel 1 5, alsmede maatregelen ingevolge ar
tikel 17 van het Tijdelijk P ersbesluit-1945 
blijven van kracht, zo lang zij niet door de 
Persraad zijn opgeheven of zijn vervangen 
door maatregelen ingevolge artikel 16, o f 
verplicthingen ingevolge de artikelen 31 en 
32 van de wet Noodvoorziening P erswezen. 

4. Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van I Juli 1947. 

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

's-Gravenhage, 20 September 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van 0 ., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 28 October 1947). 
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20 September 1947. BESLUIT, houdende 
aanwijzing van formaties, als bedoeld in 
artikel 39, lid 1, sub 3, der Wet op de 
Krijgstucht. 

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

Oorlog van 10 September 1947, Sectie G 6, 
Bur. A, no. 1005; 

Gelet op artikel 39 van de Wet op de 
Krijgstucht; 
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Overwegende, dat het wenselijk is nadere 
voorzieningen te treffen ten aanzien van de 
strafbevoegdheid bij de Koninklijke land
macht op voet van vrede; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. in te trekken Ons Besluit van 7 

J anuari 1947 (Staatsblad no. H 6); 
B. te bepalen: 
onder de formaties, bedoeld in artikel 39, 

eerste lid, sub 3 ° ., van de Wet op-de Krijgs
tucht worden, bij de K oninklijke landmacht 
op voet van vrede, gerekend: 

1. d e Luchtmachtstaf; 
2. het militair personeel, ingedeeld 'Of te

werkgesteld bij het Ministerie van Oorlog, 
uitgezonderd het militair personeel behoren
de tot het Hoofdkwartier van dè Generale 
Staf, het Hoofdkwartier van de Kwartier
meester-Generaal en de Luchtmachtstaf. 

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

's-Gravenhage, 20 Sepember 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

(Uitgeg. 10 Oct. 1947). 
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20 September 1947. BESLUIT, houdende 
instelling van een tweede enkelvoudige 
kamer voor de vereenvoudigde behan
deling van strafzaken bij de arrondisse
ments-rechtbank te Amsterdam. 

Wij WILHELMINA, enz; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Justitie van 15 September 1947, Kabinet 
Bureau A, no. 2448 A 3; 

Gelet op artikel 57 van de Wet op de 
Rechterlijke Organisatie en het Beleid der 
Justitie en op artikel 367 van het W et
boek van Strafvordering; 

Gezien Ons besluit van 16 Juli 1934, 
Staatsblad no. 379, nopens instelling van 
enkelvoudige kamers voor de behandeling 
van lichte strafzaken; 

Hebben fi!'Oedgevonden en verstaan: 
bij de Arrondissements-rechtbank te Am

sterdam een tweede uit één lid bestaaçde 
(enkelvoudige) kamer voor de vereenvou
digde behandeling van strafzaken in te stel
len. 

Onze Minister van J ustitie is belast m et 
de uitvoering van d it besluit. hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Al
gemene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, 20 September 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitg~g. 26 Sept. ,947). 
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25 September 1947. BESLUIT tot wijzi

ging van het Consumptieijsbesluit 
(Staatsblad 1934, no. 240). 

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

Sociale Zaken van 22 Augustus 1947, no. 
683 D /dossier 30, afdeling Volksgezindheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Wa-
renwet (Staatsblad 1935, n o. 793); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staats
blad 1935, no. 793); 

De Raad van State gehoord ( advies van 
9 September 1947, no. 21); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van Sociale Zaken van 16 September 
1947, no. 767 D /dossier 38; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in het Consumptieijsbesluit (Staatsblad 

1934, no. 240), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van II Juni 1937 (Staatsblad no. 
848), de volgende wijzigingen aan te bren-
gen: 

I. 
In artikel 8, Jid 1 , onder c, wordt aan het 

slot in plaats van "asbestcementplaten" ge
lezen: .,gladde asbestcementplaten of een 
andere harde gladde soortgelijke bedekking 
mits de directeur van de keuringsdienst 
deze goedkeurt.". 

II. 
In artikel 8, Jid 1, onder g, wordt in 

plaats van "artikel 32, lid 2, 1° , 3° , 4°, 5° 
en 6°", gelezen: .,artikel 29, lid 5". 

Onze Minister van Sociale Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Raad van S tate. 

Het Loo, 25 September 1947. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 28 October 1947) . 
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25 Septe~~r 1947. BESLUIT, houdende 
aanw,Jzmg van een formatie, als be
doeld in artikel 39, lid 1, sub 3, der 
Wet op de Krijgstucht. 

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

Oorlog van 19 September 1947, Afdeling 
B 1, Bur. 2, no. 286; 

Overwegende, dat het gewenst is nadere 
voorzieningen te treffen met betrekking tot 
de uitoefening van de strafbevoegdheid bij 
de K oninklijke Landmacht op voet van 
vrede; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Onder de formaties, bedoeld in artikel 39, 
eerste lid, sub 3° , van de Wet op de 
Krijgstucht wordt, bij de Koninklijke Land
macht'"op voet van vrede, gerekend: 

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

H et Loo, 25 September 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v . Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

(Yitgeg. 10 Oct. 1947.) 

S. H 333 

25 September 1947. BESLUIT tot WJJZl
ging van het K oninklijk besluit van 25 
Mei 1934 (Staatsblad no. 267), betrek
kelijk de vestiging van een bijzondere 
leerstoel, in de cul tuurgeschiedenis der 
muziek, aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
4 September 1947, no. 46195, Afdeling Ho
ger Onderwijs en Wetenschappen; 

Gelet op artikel 1.70 van de hoger-onder
wijswet; 

D e Raad van State gehoord ( advies van 
16 September 1947, no. 2); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde M inister van 19 September 1947, 
no. 47445, Afdeling Hoger Onderwijs en W e
tenschappen; 

Hebben goedgevonden en vérstaan: 
Ons besluit van 25 Mei 1934, no. 33, tot 

aanwijzing v an de Maatschappij tot bevor
dering der toonkunst als bevoegd om bij de 
faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht een bijzondere 
leerstoel te vestigen in de algemene muziek
wetenschap, voor zover deze grondslag is 
van de reproductieve toonkunst , te wijzigen 
in dier voege, dat in plaats van "algemene 
muziekwetenschap, voor zover deze grond
slag is van de reproductieve ,toonkunst" 
wordt gelezen: 

cultuurgeschiedenis der muziek. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst e n waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Het Loo, 25 September 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. yan 0 ., K. en W., Jos. J. GIELEN, 

(Uitgeg. 28 Oct. 1947.) 
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27 September 1947. BESLUIT, houdende 
verle nging van de schorsing van het be
sluit van Gedeputeerde Staten van de 
provincie Zuid-Holla nd van II Februari 
1947 tot goedkeuring van het besluit 
van de Raad van de gemeente Dor
drecht van 16 Augustus 1946, houdende 
wijziging van de begroting van het zee
havenbedrijf dier gemeente voor 1.946. 

(Schorsing verlengd tot en met 31 Dec. 
1947.) 
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.:z7 September 1947. BESLUI T tot wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 25 
Januari 1854, Staatsblad No. 8, hou
dende uitvoering van de artikelen 3 en 
9 der wet van 21 Decembe r 1853, 
Staatsblad No. 128, betreffende het 
bouwen enz. nabij vestingwerken van 
de Staat. 

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

Oorlog van 15 Juli 1947, Afd. K. 1" Bur. 
6, No. uo1; 

Gelet op de artikelen 3 en 4 der Wet van 
21 D ecember 1853 (Staatsblad No. 128); 

Gelet op Ons besluit van 25 Januari 1854 
(Staatsblad No. 8); 

De Raad van State gehoord (advies van 
26 Augustus 1947, No. 15); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van Oorlog van 22 September 1947, 
Afd: K. 1, Bur. 6, No. uo2. 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. l , Met wijziging van het Koninklijk 

besluit van 25 Januari 1854 (Staatsblad no. 
8) wordt gerangschikt onder vestingwerken 
van geen klasse, het gedeelte van de vesting 
Weesp, voor zoveel gelegen op de linker 
Vechtoever. 

2. De vesting Weesp zal voortaan de 
naam dragen van: ,,de Wal van Weesp", 
en zal bestaan uit: 

het gedeelte op de rechter Vechtoever; 
het gedeelte op de linker Vechtoever. 
3. De lijst vastgesteld bij het Koninklijk 

besluit van 25 Januari 1854 (Staatsblad no. 
8) wordt voor zoveel deze de vesting Weesp 
betreft, vervangen door de bij dit besluit 
behorende lijst. 

4. D it besluit treedt in werking op de 
tweede dag na die der dagtekening van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

Het Loo, 27 September 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Oorlog, A. H . J. L . FIEVEZ. 

(Uitgeg. 11 November 1947). 
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.:z7 September 1947. BESLUIT, houdende 
vaststelling van regelen betre ffende de 
tenuitvoerlegging van verbeurdverkla
ringen, bedoeld in artikel I van het 
Tribunaalbesluit. 

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

Justitie a.i. van 21 Juli 1947, 6de Afdeling, 
no. 1790; 

Overwege nde, dat het noodzakelijk is na
dere regelen vast te stellen omtrent de ten
uitvoerlegging van de bijzondere maatregel 
van verbeurdverklaring, genoemd in artikel 
1 van het Tribunaalbesluit; 
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Gele t op de artikelen 1, 6, 7 en 8 van 
het Tribunaalbesluit; 

De Raad van State gehoord (advies van 
x9 Augustus x947, no. x7); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van Justitie van 22 September 1947, 
6de Afdeling, no. 1626; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De tenuitvoerlegging van ver

beurdverklaringen, bedoeld in het Tribu
naalbesluit, geschiedt door het Nederlandse 
Beheersinstituut, bedoeld in het Besluit Vij
andelijk Vermogen, met inachtneming van 
het bepaalde in de navolgende artikelen. 

2, 1. Indien een geheel vermogen of een 
gehele nalatenschap is verbeurdverklaard, 
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worden uit de activa eerst de kosten van 
boedelredding en vervolgens, voor zovèr 
mogelijk, de schulden van de schuldige be
taald, voor zover zij zijn erkend. 

il• Van het overblijvende worden goede
ren of een bedrag afgenomen ter waarde 
van 1/4 van het overblijvende, ter verzeke
ring van het levensonderhoud van de schul
dige en zijn gezin. Die goederen of dit be
drag worden aan de schuldige of, betreft 
het een nalatenschap, aan zijn gezin uitge
keerd. 

3. De rest wordt rechtstreeks of middel
lijk bestemd tot vergoeding of herstel van 
door de oorlog of de vijandelijke bezetting 
van het Rijk in Europa veroorzaakte scha
de, met dien verstande dat naar een spoe
dige afwikkeling wordt gestreefd. 

3. 1. H et bepaalde in artikel 2 vindt 
overeenkomstige toepassing in het geval dat 
een geheel vermogen of een gehele nalaten
schap is verbeurdverklaard behoudens een 
bepaalde som of bepaalde goederen. 

2. E chter wordt, wanneer het verbeurd
verklaarde méér bedraagt dan 3/4 van het 
gehele vermogen of de gehele nalatenschap, 
van hetgeen van het verbeurdverklaarde na 
aftrek der 'in artikel 2, eerste lid, bedoelde 
kosten en schulden overblijft, slechts zoveel 
afg:enomen en aan de schuldige of, wanneer 
het een nalatenschap betreft, zijn gezin uit
gekeerd, als nodig is om tezamen met de 
niet verbeurdverklaarde som of goederen 
1/4 deel van de waarde van het gèhele 
vermogen of de gehele nalatenschap te vor
mep. 

4. 1. Indien een in een breuk uitge
drukt gedeelte van het vermogen of de na
latenschap is verbeurdverklaard, zal het 
Beheersinstituut de nodige maatregelen ne
men om tot boedelscheiding te komen. 

2. Ten aanzien van het aan de Staat 
toevallende deel · is het bepaalde in · artikel 
2, eerste en derde lid, en artikel 3, tweede 
lid, van overeenkomstige toepassing. 

5. 1. Indien het vermogen of de nala
tenschap is verbeurdverklaard tot een be
paalde som, wordt overeenkomstig het be
paalde in het Besluit Vijandelijk Vermogen, 
het vermogen of de nalatenschap terugge
geven na aftrek van die som. Indien de 
som niet terstond uit de gerede middelen 
kan worden voldaan, maakt het Beheers
instituut goederen van het vermogen of de 
nalatenschap te gelde, totdat de verbeurd
verklaarde som uit het te gelde gemaakte 
kan worden voldaan. 

2. Het bepaalde in artikel 2, derde lid, 
is van overeenkomstige toepassing. 

3. Wanneer het verbeurdverklaarde méér 
bedraagt dan 3/4 van het gehele vermogen 
of de gehele nalatenschap, wordt van het
geen van het verbeurdverklaarde na aftrek 
van de kosten van boedelredding overblijft, 
zoveel afgenomen en aan de schuldige of, 
wanneer he t een nalatenschap betreft, aan 
zijn gezin uitgekeerd, als nodig is om te
zamen met het niet verbeurdverklaarde deel 
van het vermogen of de nalatenschap x/4 
deel van de waarde van het gehele vermo
gen of de gehele nalatenschap te vormen. 
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6, Indien bepaalde goederen zijn ver
beurdverklaard, is het bepaalde in artikel 2, 
derde lid, en• artikel 5, derde lid, van over
eenkomstige toepassing. 

7. Het Beheersinstituut heeft met be
trekking tot de tenuitvoerlegging van ver
beurdverklaringen gelijke bevoegdheden, als 
aan hetzelve in artikel 11, eerste lid, van het 
Beslüit Vijandelijk Vermogen zijn toege
kend ten aanzien van het beheer van vij
andelijk vermogen; de artikelen 35, eerste 
lid, 36 en 38 van het Besluit Vijandelijk 
Vermogen zijn op de tenuitvoerlegging van 
verbeurdverklaringen van overeenkomstige 
toepassing. 

8. 1. Van alle beschikkingen, handelin
gen, besluiten, beslissingen, uitspraken en 
weigeringen tot het nemen of doen daar
van van het Beheersinstituut ingevolge dit 
besluit staat aan belanghebbenden beroep 
open bij de Afdeling Rechtspraak van de 
Raad voor het Rechtsherstel. 

2. H et bepaalde in artikel 43, tweede 
lid, van het Besluit Vijandelijk-Vermogen is 
van overeenkomstige toepassing. 

9. Onze Minister van Justitie kan na
dere regelen vaststellen ter uitvoering van 
dit besluit, dat in werking treedt de tweede 
dag na die der dagtekening van het Staats
blad, waarin het is geplaatst. 

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

Het Loo, 27 S eptember 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van justitie, J. H. V. MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 3 October r947.) 

S. H 337 

2 October r947. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Postbesluit 1925 (Staats
blad no. 396). 

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

Wederopbouw en Volkshuisvesting van 4. 
Augustus 1947, no. 8, Hoofdbestuur der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie; 

Overwegende, dat het wenselijk is, wijzi
ging te brengen in het Postbesluit 1925 
(Staatsblad no. 396), zoals dat besluit laat
stelijk is gewijzigd bij Ons besluit van zo 
October 1946 (Staatsblad no. G 279); 

De Raad van State gehoord (advies van 
12 Augustus 1947, no. 20); 

Gezien het rapport van Onze voornoemde 
Minister van 25 September 1947, no. 6, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I. Artikel 10, § r, 3de lid, van het 

Postbesluit 1925, (Staatsblad no. 396) wordt 
vervangen door: 

3. Bovendien is voor elk postwisselfor
mulier en voor elk postbewijsformulier een 
door de Directeur-Generaal der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie te bepalen bedrag 
verschuldigd. 
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Art. II. Aan artikel n, § 1, eerste lid, 
van het Postbesluit 1925 (Staatsblad no. 
396) wordt toegevoegd: 

Voor elk borderel is een door de Direc
teur-Generaal te bepalen bedrag verschul
digd. 

Art. III. Artikel 14 van het Postbesluit 
1925 (Staatsblad no. 396) wordt gelezen: 

Artikel 14. 
§ 1. r. D e postzegels en postzegelaf

drukken, in de waarden van s cent en ho
ger, dragen de beeltenis van het Hoofd van 
de Staat; deze beeltenis is aan Onze goed
keuring onderworpen. Met Onze toestem
ming kunnen vorenbedoelde postzegels en 
postzegelafdrukken van een andere voorstel
ling worden voorzien. 

2. Postzegels, alsmede formulieren, wel
ke van postzegelafdruklçen zijn voorzien, 
worden in en buiten gebruik gesteld door de 
Directeur-Generaal der Posterijen, Telegra
fie en Telefonie. Deze neemt de voor de 
uitvoering daarvan nodige maatregelen. 

§ 2. De prijs der postzegels is gelijk aan 
de geldswaarde door het zegel uitgedrukt; 
die de postzegelboekjes, postzegelrollen en 
gezegelde formulieren wordt door de Direc
teur-Generaal bepaald. 

§ 3. D e Directeur-Generaal is gemach
tigd in buitengewone omstandigheden ge
hele of gedeeltelijke tijdelijke staking te ge
lasten van de verkrijgbaarstelling van post
zefiels en gezegelde formulieren. 

!î 4. 1. Op de te verzenden stukken 
mogen geen zegels, zegel- of stempelafdruk
ken, noch nabootsingen van zodanige af
drukken voorkomen, welke enige overeen
komst vertonen met de van Rijkswege uit
gegeven postzegels, dan wel met de bij de 
postdienst in gebruik zijnde zegel- of stem
pelaf drukken. 

2. Bij bevonden overtreding van deze 
bepaling worden de stukken aan de afzen
der t e ruggezonden, tenzij er aanleiding be
staat tot aangifte aan de justitie. 

Art. IV. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van 1 November 1947. 

Onze Minister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en in afschrift zal wor
den medegedeeld aan de Raad van State. 

Het Loo, 2 October 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Wederopb. en Volksh. L. NEHER. 

(UitAeA. ::18 October ,947). 

s. Jf 338 
10 October 1947. WET, houdende toepas-

sing van artikel 43 van de Grondwet. 
Bijl. Hand. Ver. Verg. 47/48, 1, 

Hand. Ver. Verg. 47/48, bladz. 
Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het gewenst is overeenkomstig artikel 
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43 der Grondwet de mogelijkheid te schep
pen, dat Wij in de gevallen, waarin redenen 
van gezondheid Ons daartoe aanleiding ge
ven, de uitoefening van het Koninklijk gezag 
tijdelijk neerleggen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. I. Wanneer redenen van gezond

heid Ons daartoe aanleiding geven, leggen 
Wij de uitoefening van het Koninklijk gezag 
tijdelijk neer. 

z. Wij bepalen het tijdstip, waarop Wij 
krachtens het eerste lid van dit artikel de 
uitoefening van het Koninklijk gezag neer
leggen, alsmede het tijdstip, waarop Wij 
deze zullen hervatten. 

3. De besluiten, overeenkomstig het eer
ste en tweede lid van dit artikel te nemen, 
worden bekendgemaakt door plaatsing in 
het Staatsblad. 

2. Voor de gevallen, waarin Wij krach
tens artikel I de uitoefening van het Ko
ninklijk gezag tijdelijk neerleggen, wordt 
mits deze Onze beminde Dochter ' Prinses 
Juliana der Nederlanden tot Regentes van 
het K oninkrijk benoemd. 

3. Het regentschap eindigt met ingang 
van het tijdstip, waarop Wij de uitoefening 
van het Koninklijk gezag hervatten. 

4. Deze wet treedt in werking met in
gang van de d ag harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, 10 Octo

ber 1947. 
WILHELMINA 

De Minister-President, 
Min. van Overz. Gebiedsd. a.i., BEEL. 

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

De Min. v. Buiten/. z., W. v. BOETZELAER. 

De Min. v. justitie,] . H. VAN M>.ARSEVEEN. 

De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

De Min. v. Marine a.i., A. H. J. L. FIEVEZ. 

De Min. v. Wederopb. en Volksh. L. NEHER. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H . Vos. 
De Min. v. Ec. Zaken a.i ., S. L. MANSHOLT. 

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

De Minister van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. II October 1947). 

s. Jf 339 

II October 1947. BESLUIT, houdende be
paling van het tijdstip der neerlegging 
van de uitoefening van het Koninklijk 
gezag alsmed~ van het tijdstip der her
vatting daarvan door Hare Majesteit 
Koningin Wilhelmina. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat Onze gezondheid aan

leiding geeft gebruik te maken van het be
paalde in artikel I van de wet van 10 October 
1947, Staatsblad N°. H 338, tot toepassing 
van artikel 43 van de Grondwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
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Enig artikel. 
1. Met ingang van 14 October 1947 leg

gen Wij de uitoefening van het K oninklijk 
gezag tijdelijk neer; 

2. Met ingang van 1 December . 1947 
hervatten Wij de uitoefening van het Ko
ninklijk gezag. 

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

Het Loo, rr October 1947. 
WILHELMINA. 

De Minister-President, 
Min. van Overzeese Gebiedsdelen, a.i. BEEL. 

De Min. uan Binnen/. Zaken, W1TTEMAN. 

(Uitgeg. II Oei. 1947.) 

'. ]{ 340 

4 October 1947. BESLUIT tot vaststelling 
van voorschriften ter uitvoering van 
artikel 18, § 3, der Leerplichtwet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 Augustus 1947, No. 36262, Afdeling La
ger Onderwijs; 

Overwegende, dat ingevolge artikel 18, 
§ 3, vierde lid, der Leerplichtwet door Ons 
voorschriften moeten worden gegeven om
trent de wijze van uitreiki.-,g der in artikel 
18, § 3, tweede lid, bedoelde kennisgeving 
en der in artikel 18, § 2, bedoelde aanzeg
ging; 

De Raad van State gehoord, advies van 
23 September 1947, No. 30; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 30 September 1947, 
No. 41342, Afdeling Lager Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De kennisgeving en de schrifte

lijke aanzegging, bedoeld in artikel 18, § 2 

en § 3, tweede lid, der Leerplichtwet, wor
den door de inspecteur van het lager onder
wijs gezonden aan de burgemeester der 
woon- en verblijfplaats van de persoon, die 
naar artikel 1 dier wet voor de in de aan
zegging omschreven overtreding, volgens het 
oordeel van de commissie tot wering van 
schoolverzuim, in de eerste plaats aanspra-

. kelijk is, en, indien van dat oordeel niet 
blijkt, aan de burgemeester der woon- of 
verblijfplaats van ieder der voor die over
treding aansprakelijke personen. 

De burgemeester doet de kennisgeving of 
de aanzegging binnen vier en twintig uur 
na de ontvangst door een ambtenaar der 
politie aan de aansprakelijke persoon aan 
diens woning of verblijfplaats uitreiken. Bij 
afwezigheid van de aansprakelijke persoon 
geschiedt de uitreiking aan een van diens 
huisgenoten. 

De ambtenaar door wie de uitreiking 
wordt gedaan, maakt daarvan op zijn 
ambtseed een proces-verbaal op, hetwelk 
door tussenkomst van de burgemeester aan 
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de inspecteur van het Jager onderwijs wordt 
gezonden. 

2. Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden op 1 September 1947, ond er 
gelijktijdige intrekking van Ons besluit van 
28 December 1921 (Staatsblad No. 1446) 
en van nummer 12 van de lijst van beslui
ten en beschikkingen, bedoeld in het eerste 
lid van artikel 1 van Ons besluit van 20 
April 1946 (Staatsblad No. G 94) . Met in
gang van dezelfde datum wordt het besluit 
van de Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming van 29 September 1943 
(Nederlandse Staatscourant 1943, No. 216} 
geacht te zijn vervallen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de. Raad 
van State. 

H et Loo, 4 October 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van 0., K. en W., J os. J . GIELEN. 

(Uitgeg. 24 October 1947). 

s. H 341 

4 October 1947. BESLUIT tot intrekking 
van het Koninklijk besluit van 28 De
cember 1921 (Staatsblad No. 1448), 
houdende vaststelling van voorschriften 
ter uitvoering artikel 25 der Leerplicht
wet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 Augustus 1947, No. 36262, Afdeling La
ger Onderwijs; 

Overwegende, dat ten gevolge van de wet 
van 4 Augustus 1947 (Staatsblad No. H 
288) Ons besluit van 28 December 1921 
(Staatsblad No. 1448) kan worden ingetrok
ken · · 

De Raad van State gehoord, advies ;,an 
23 September 1947, No. 30; 

Gezien het " ader rapport van Onze voor
noemde Minister van 30 September 1947, 
No. 41342, Afdeling Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden e n verstaan: 

Enig artikel. 
Te rekenen van I September 1947 vervalt 

Ons besluit van 28 December 1921 (Staats
blad No. 1448). 

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

Het L oo, 4 October 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. 0., K. en W., ] QS. J. GIELEN. 

(U itgeg. 28 October 1947 ). 
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4 0ctober 1947. BESLUIT, houdende na
dere wijziging van het Koninklijk be
sluit van 19 November 1900 (Staats
blad No. 202), tot vaststelling van re
gelen, waarnaar de gemeenteraad be
voegd is aan schoolgaande kinderen ter 
bevordering van het schoolbezoek, voe
ding en kleding te verstrekken of met 
dat doel subsidie te verlenen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 Augustus 1947, No. 36262, Afdeling La
ger Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenselijk is artikel 
7 van Ons besluit van 19 November 1900 
(Staatsblad No. 202), zoals dit laatstelijk is 
gewijzigd bij Ons besluit van 4 F ebruari 
1921 (Staatsblad No. 48), te wijzigen; 

De· Raad van State gehoord, advies van 
23 September 1947, No. 30; 

Gezien het n ader rapport van Onze voor
noemde Minister van 30 September 1947, 
No. 41342, Afdeling Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 7 van Ons besluit van 19 

November 1900 (Staatsblad No. 202), laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 4 Fe
bruari 1921 (Staatsblad No. 48), wordt ge
lezen als volgt: 

Voor kleding van één en hetzelfde kind 
mag niet meer worden besteed dan f 40 per 
jaar. 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 
Januari 1948. Alsdan wordt ingetrokken Ons 
besluit van 10 Juli 1920 (Staatsblad No. 
571) en nummer II van de lijst van beslui- . 
ten en beschikkingen, bedoeld in het eerste 
lid van artikel 1 van Ons besluit van 20 
April 1946 (Staatsblad No. G 94). Gelijk
tijdig vervalt alsdan het besluit van de Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescher
ming van 18 Februrai 1943 (Staatscourant 
1943, No. 37). 

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

Het Loo, 4 October 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v . 0., K. en W., ]Qs. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 28 0ctober 1947). 

S. H 343 

7 0ctober 1947. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig art. 170 der hoger-on
derwijswet van de stichting "Leids Uni
versiteits-Fonds" gevestigd te Leiden, 
als bevoegd om bij de faculteit der let
teren en wijsbegeerte een bijzondere 
leerstoel te vestigen in de economische 
geschiedenis en bij de faculteit der 
rechtsgeleerdheid een bijzondere leer-

L. & S. 1947 
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stoel in de historische ontwikkeling van 
het volkenrecht en de diplomatieke ge
schiedenis. 

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

Onder~ijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 Jun~. 1947, no. 38579 111, afdeling hoger 
onderw1Js en wetenschappen; 

·Gelet op de artikelen 170--172 der ho
ger-onderwijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
16 SeJ)tember 1947, No. 1); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Miruste~ van 27 September 1947, 
No. 47446, afdeling hoger onderwijs en we
tenschappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de stichting "Leids Universiteits-Fonds" 

gevestigd te Leiden, aan te wijzen als be~ 
voegd om bij de navolgende faculteiten aan 
de Rijksuniversiteit te Leiden bijzondere 
leerstoelen te vestigen, opdat door de daar
voor te benoemenn hoogleraren onderwijs 
zal worden gegeven in de nader te noemen 
vakken e n wel: 

I. bij de [_aculteit der letteren en wijsbe
geerte een bijzondere leerstoel in de econo
mische geschiedenis,, 

II. bij de faculteit der rechtsgeleerdheid 
een bijzondere leerstoel in de historische 
ontiwikkeling van het volkenrecht en de di
plomatieke geschiedenis. 

Onze Miruster van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats

, blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State, 

Het Loo, 7 October 1947. 

WILHELMINA. 
De Min, v. 0., K. en W., ] QS. J, GIELEN. 

(Uitgeg. II Nov. 1947). 

s. JC 344 

3 0ctober 1947. BESLUIT, houdende aan
wijzing van eruge formaties, a ls bedoeld 
in artikel 39, eerste lid, 3e, van de Wet 
op de Krijgstucht . • 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat het gewenst is nadere 

voorzieningen te treffen met betrekking tot 
de uitoefening van strafbevoegdheid bij de 
Koninklijke landmacht; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 26 September 1947, Afdeling B 
:r, bureau 2, no. 294; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Onder de formaties, bedoeld in aztikel 39, 
eerste lid, 3e, van de Wet op de Krijgs
tucht, worden bij de Koninklijke landmacht 
gerekend: 

a. het Bureau Aanleg, Beheer en Onder
houd van Vliegvelden; 

b. het Centraal Bouwbureau; 
c. het Bureau Militaire Geologische 

Dienst en Inundatiewezen; 
31 
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d . het Bureau Voorbereiding Vernielin-
gen; 

e. het Bureau Registratie Verdedigings
werken. 

Onze M inister van Oorlog is belast met 
de u itvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, 3 October 1947. 
WILHELMINA. 

D e Min. v. Oorlog, A. H . J. L. FIEVEZ. 

( Uitgeg. 28 October I947). 

S. H 345 

4 October I947• BESL UIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
de op 22 Juli 1947 te P retoria gesloten 
luchtvaartovereenkomst tussen Neder
land en de Unie van Zuid-Afrika. 

Wij W ILHELM I NA, enz.; 
Gezien de op 22 Juli 1947 te Pretoria ge

sloten Overeenkomst tussen de Nederlandse 
R egerin g en de Regering van de U n ie van 
Zuid-Afrika betreffende luchtdiensten t us
sen h aar respectieve grondgebieden, van 
welke Ov ereenkomst eeu afdruk bij dit be
sluit is gevoegd;* 

Op de voordracht van Onze M inister ván 
B uitenlandse Zaken van 29 September 1947, 
K abinet en P rotocol no. 87405; 

H ebben goedgevonden en verntaan: 
bovengenoemde Overeenkomst te doen 

bekendmaken door de p laatsing van dit be-
sluit in het Staatsblad. 

O nze Ministers, H oofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn , ied er 
voor zoveel hem aangaat, belast met de 
u itvoering van hetgeen te dezen wordt ver
eist. 

H et Loo, 4 October 1947. 

WILHELMI NA. 
De Min. v. Buiten/, Z., W . V. BOETZELAER. 

(Uitgeg. II Nov. I947). 

OVEREENKOMST tussen de Nederlandse 
Regerin~ en de R egering van de Unie 
van Zuid-Afrika b etreffende luchtdien
sten tussen haar respective grondgebie~ 
den. 

De Nederlandse Regering en de Rege
ring van de Unie van Zuid-Afrika, 

wensende een Overeenkomst te sluiten 
met het doel, zo spoedig mogelijk bepaalde 
luchtdiensten naar, in en over Nederlands -
en Zuid-Afrikaans grondgebied in te stellen, 

hebben hare vertegenwoordigers benoemd, 
d ie, behoorlijk gemachtigd, het volgende zijn 
overeengekomen: 

Art. 1. Elke overeenkomstsluitende par
tij verleent aan de andere overeenkomstslui
tende partij de rechten, vermeld in de B ij
lage behorende bij deze Overeenkomst, met 
het doel de daarin bedoelde luchtdiensten 
(hierna te noemen "de overeengekomen 

* Engelse en Zuid-Afrikaanse tekst niet 
opgenomen. 
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diensten") kunnen onmiddellijk worden ge
opend dan wel op een later tijdstip, naar 
verkiezing van de overeenkomstsluitende 
partij, waaraan de rechten zijn verleend. 

Art. 2. 1. Elk van de overeengekomen 
diensten kan in exploitatie worden genomen, 
zodra de overeenkomstslu itende partij, waar
aan de rechten zijn on tleend, een of m eer 
luchtvaartmaatschappijen voor de aangege
ven route of routes heeft aangewezen en 
de overeenkomstsluitende partij, d ie de 
rechten verleent, is, behoudens het bepaalde 
in lid 2 van dit artikel en in artikel 6 , ver
plicht onverwijld aan de betreffende luch t 
vaartmaatschappij (en) de passende exploi
tatie-vergunning te verlenen. 

2. Van de aangewezen luchtvaartmaat
schappij(en) kan worden verlangd, dat zij 
ter bevrediging van de bevoegde luchtvaart
autoriteiten van de overeenkomstsluitende 
partij , die rechten verleent, aantoont (aan
tonen), dat zij in staat is (zijn) de bepa
lingen na te komen, welke worden gesteld 
op grond van de wetten en voorschriften, 
welke gewoonlijk door die autoriteiten met 
betrekking tot de exploitatie van commer
ciële luchtvaartmaatschappijen worden ge
steld . 

Art. 3. 1. D e kosten voor het ge bruik 
van luchthavens en van andere faciliteiten, 
welke elk der overeenkomstsluitende par
tijen in rekening kan brengen of doen b ren
gen aan de aangewezen luchtvaartmaat
schappij ( en) van de andere overeenkomst
sluitende partij, mogen niet hoger zijn dan 
die, welke voor het gebruik van zodanige 
lucht havens en faciliteiten zouden worden 
betaald door haar eigen luchtvaartuigen, in 
geb ruik op gelijksoortige in ternationale 
d iensten. 

2. Ten aanzien van motor-brandstof, 
smeerolie en reserve-onderdelen , ingevoerd 
in of aan boord van luchtvaartuigen geno
men op het grondgebied van een der over
eenkomstsluitende partijen door of namens 
de door andere overeenkomstsluitende par
tij aangewezen luchtvaartmaatschappij (en) 
e n uitsluitend bestemd om te worden 
gebruikt door. de luchtvaart uigen van deze 
aangewezen luchtvaartmaatschappij ( en) 
wordt, voor wat b etreft douane-rechten, in
spectie-kosten of andere rechten , geheven 
door eerntgenoemde overeenkomstsluitende 
partij, een behandeling toegepast, welke niet 
ongunstiger is dan die, toegestaan aan de 
eigen luchtvaartmaatschappijen, welke zich 
bezighouden met internationaal luchtvervoer 
of aan welke luchtvaartmaatschappij ook 
van de meest begunstigde natie. 

3. Luchtvaartuigen, welke gebezigd wor
den op de overeengekomen diensten en 
voorraden motor-brandstof, smeerolie, re
serve-onderdelen, normale uitrustingsstuk
ken en proviand, welke aan boord van de 
luchtvaartuigen van de aangewezen lucht
vaartmaatschappij (en) van een overeen
komstslui1?1de partij b lijven, zijn op het 
grondgebied van de andere overeenkomst 
sluitende partij vrijgesteld van douane
rechten , inspectie-kosten of soortgelijke 
r echte n of kosten, zelfs indien zodanige 
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voorraden door deze luchtvaartuigen bij 
vluchten binnen dat grondgebied op de 
overeengekomen diensten worden verbruikt. 
De onder bovenbedoelde vrijstelling vallen
de goederen mogen slechts worden gelost 
met toestemming van de douane-autoritei
ten van de andere overeenkomstsluitende 
partij. De geloste goederen, die weer zullen 
moeten worden uitgevoerd, zullen tot aan de 
weder-uitvoer onder toezicht van de douane 
blijven. 

Art. 4. Certificaten van luchtwaardig
heid, certificaten van bevoegdheid en ver
gunningen uitgereikt of geldig verklaard 
door een overeenkomstsluitende partij en nog 
steeds van kracht, worden voor wat de ex
ploitatie van de overeengekomen diensten 
betreft, door de andere overeenkomstslui
tende partij àls geldig erkend. Elke over
eenkomstsluitende partij behoudt zich ech
ter het recht voor, voor vluchten over haar 
eigen grondgebied de erkenning van certifi
caten van bevoegdheid en vergunningen, ' 
door een andere staat uitgereikt aan haar 
eigen onderdanen, te weigeren. 

Art. 5. 1. De wetten en voorschriften 
van een overeenkomstsluitende partij, be
treffende het binnenkomen in of vertrek uit 
haar grondgebied door luchtvaartuigen ge
bezigd in de internationale luchtvaart, of 
betreffende de exploitatie van en het vlie
gen met zodanige luchtvnartfuigen tijdens 
het verblijf binnen haar grondgebied zijn 
van toepassing op luchtvaartuigen van de 
aangewezen luchtvaartmaatschappij ( en) 
van de andere overeenkomstsluitende partij. 

2. De wetten en voorschriften van een 
overeenkomstsluitende partij, betreffende 
het binnenkomen in of vertrek uit haar 
grondgebied van passagiers, bemanningen of 
lading van luchtvaartuigen (zoals voor
schriften betreffende binnenkomst, het in
en uitklaren, immigratie, paspoorten, douane 
en quarantaine) zijn van toepassing op de 
passagiers, bemanningen of lading van de 
luchtvaartuigen van de aangewezen lucht
vaartmaatschappij(en) van de andere over
eenkomstsluitende partij gedurende het ver
blijf binnen het grondgebied van de eerste 
overeenkomstsluitende partij. 

Art. 6. Elke overeenkomstsluitende par
tij behoudt zich het recht voor, de rechten, 
vermeld in de Bijlage, behorende bij deze 
Overeenkomst, niet te verlenen of in te 
trekken in elk geval waarin ni,::t tot haar 
genoegen is gebleken, dat het overv,;egende 
eigendomsrecht en de daadwerkelijke leiding 
van de aangewezen luchtvaartmaatschap
pij( en) van de andere overeenkomstslui
tende partij berusten bij onderdanen van 
een der beide overeenkomstsluitende par
tijen, dan wel in geval de aangewezen lucht
vaartmaatschappij (en) in gebreke blijft 
(blijven) de wetten en voorschriften, be
doeld in artikel 5, na te komen of anders
zins de voorwaarden te vervullen, krach
tens welke de rechten in overeenstemming 
met deze Overeenkomst worden verleend. 

Art. 7. Deze overeenkomst zal worden 
geregistreerd bij de Internationale Burger
lijke Luchtvaart Organisatie, opgencht in-
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gevolge het Verdrag inzake de Intem&tio
nale Burgerlijke Luchtvaart ondertekend te 
Chicago op 7 December 1944. 

Art. 8. Indien een van de overeenkomst
sluitende partijen het wenselijk acht, een of 
_meer bepalingen van de Bijlage, behorende 
"bij deze Overeenkomst te wijzigen, kan zo
danige wijziging worden aangebracht door 
rechtstreeks tot overeenstemming leidend 
overleg tussen de bevoegde luchtvaa~-nuto
riteiten van de overeenkomstsluitende par
tijen. 

Art. 9. Geschillen tussen de overeen
komstsluitende partijen betreffende c!e uit
legging of toepassing van deze Overeen
komst of van de daarbij behorende Bijlage, 
zullen ter beslissing worden voorgelegd aan 
een in onderling overleg tussen de overeen
komstsluitende partijen benoemd scheids
gerecht, dan wel aan enig anèler persoon of 
orgaan, aldus aangewezen. De overeen
komstsluitende partijen verbinden zich, zich 
te houden aan de gegeven beslissing. 

Art. 10. Elk der overeenkomstsluitende 
partijen kan te allen tijde aan de andere 
mededeling doen van haar eventuele wens 
deze Overeenkomst te beëindigen. Een zo
danige mededeling zal tegelijkertijd worden 
gezonden aan de Internationale Burgerlijke 
Luchtvaart Organisatie. Indien een zodanige 
mededeling wordt gedaan, zal deze Over
eenkomst ophouden te bestaan 12 maanden 
na het tijdstip waarop de mededeling door 
de andere overeenkomstsluitende partij is 
ontvangen, tenzij de mededeling van opzeg
ging in onderling overleg wordt ingetrok
ken voordat die termijn is verstreken. In
dien van de ontvangst van de mededeling 
door de andere overeenkomstsluitende partij 
geen bevestiging wordt ontvangen, woedt de 
mededeling geacht te zijn ontvangen veer
tien dagen na ontvangst van de mededeling 
door de Internationale Burgerlijke Lucht
vaart Organisatie. 

Art. 11. Met betrekking tot de onder
havige Overeenkomst en de daarbij beho
rende Bijlage, zal: 

a. ,.Grondgebied" met betrekking tot 
elk der overeenkomstsluitende partijen, ge
acht worden te zijn de grondgebieden en de 
daaraan grenzende territoriale wateren on
der de souvereiniteit, suzereiniteit, bescher
ming en het mandaat of beheer van de be
treffende overeenkomstsluitende partij. 

b. ,.Luchtvaart-autoriteiten" betekenen 
in het geval van de Unie van Zuid-Afrika 
de Minister belast met de Dut ittrlijke 
Luchtvaart en in het geval van Nedet!and 
de DirecteUT- Generoal van de Nede rlandse 
Luchtvaartdienst en in het geval van Ne
derlandsch-Indië de Directeur van Open
bare Werken en Verbindingen te Bata.,,.ia en 
in elk van deze gevallen enig perso<'n of 
orgaan gemachtigd om de ambtsbtvoegd
heden uit te oefenen thans uitgeoefend door 
de luchtvaart-autoriteiten als hierin om
schreven. 

c. .,Internationale luchtvaartdiensten" 
de betekenis hebben omschreven in artikel 
96 van het Verdrag inzake de Internationale 
Burgerlijke Luchtvaart, getekend te Chica-
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go op 7 December 1944. 
Art. 12. Deze Overeenkomst treedt in 

werking op de dag van de ondertekening. 

Gedaan te Pretoria, de twee en twintigste 
Juli 1947 in drievoud in de Nederlandse, 
Engelse en Afrikaanse taal, welke drie teks- • 
ten gelijke rechtskrllcht hebben. 

Voor de Nederlandse Regering, 
VISSER. 

Voor de Regering van de Unie 
van Zuid-Afrika, 

J. SMUTS. 

BIJLAGE. 

1. De Nederlandse Regering verleent aan 
de Regering vp.n de Unie van Zuid-Afrika 
het recht om luchtvervoerdiensten door één 
of meer luchtvaartmaatschappijen van Zuid
Afrikaanse nationaliteit, aangewezen door 

· laatstgenoemd Land, uit te oefenen op een 
of meer routes, welke over Nederlands 
grondgebied gaan of dit grondgebied voor 
handelsdoeleinden dienen. Deze route -ef 
routes zullen worden bepaald op een later 
tijdstip, door overeenkomst tussen de be
voegde luchtvaart-autoriteiten van de over
eenkomstsluitende partijen. 

2. De Regering van de Unie van Zuid
Afrika verleent aan de Nederlandse Rege
ring het recht om luchtvervoerdiensten uit 
te oefenen door één of meer luchtvaart
maa,tschappijen van Nederlandse nationali
teit, aangewezen door laatstgenoemd Land, 
op de routes genoemd in de aangehechte 
Tabel, welke over het gebied van de Unie 
van Zuid-Afrika gaan of dit grondgebied 
voor handelsdoeleinden dienen. 

3. Voor de exploitatie van luchtdiensten 
op de routes vastgesteld overeenkomctig pa
ragraaf 1, zullen aan de aangewezen lucht
vaartmaatschappijen van de Unie van Zuid
Afrika op Nederlands gebied worden toege
kend het recht van overvliegen, het recht 
van landingen voor niet-verkeersdoeleinden 
en voor commerciële doeleinden van bin
nenkomst en vertrek voor internationaal 
verkeer van passagiers, vracht en post als 
hierna bepaald en het recht tot gebruik op 
genoemde routes van vliegvelden en bij
komstige faciliteiten, bestemd voor inter
nationaal v e rkeer. 

4. Voor de exploitatie van luchtdiensten 
op de routes genoemd in de Tabel, zullen 
aan de aangewezen Nededandse luchtvaart
maatschappijen op Zuid-Afrikaans grond
gebied worden toegekend het recht van 
overvliegen, het recht. van landingen voor 
niet-verkeersdoeleinden en voor commerciële 
doeleinden van binnenkomst en vertrek 
voor internationaal verkeer van passagiers, 
vracht en post als hierna bepaald en het 
recht tot gebruik op de genoemde routes 
van vliegvelden en bijkomstige faciliteiten, 
bestemd voor internationaal verkeer. 

5. a. De aangewezen luchtvaartmaat
schappijen van de Unie van Zuid-Afrika zijn 
gerechtigd om plaatsen op Nederlands 
grondgebied, bepaald bij overeenkomst inge-

484 

volge paragraaf 1, lading af te zetten of op 
te nemen, opgenomen in of bestemd voor 
plaatsen op Zuid-Afrikaans grondgebied en 
bovendien lading opgenomen in of bestemd 
voor derde landen op een punt of punten 
op de routes overeengekomen ingevolge pa
ragraaf 1 en 2, of genoemd in de Tabel, ver
meld in paragraaf 6, volgens de daarin voor
ziene voorwaarden. 

b. De aangewezen Nederlandse Lucht
vaart.maatschappeijn zijn gerechtigd in 
plaatsen op Zuid-Afrikaans grondgebied, ge
noemd en voorzien in de hierbij behorende 
Tabel, lading af te zetten of op te nemen, 
opgenomen in of bestemd voor plaatsen op 
Nederlands grondgebied en bovendien la.: 
ding, opgenomen in of bestemd voor derde 
landen op een punt of punten- op de routes 
overeengekomen ingevolge paragraaf 1 en 2, 

of genoemd in de Tabel, vermeld in para
graaf 6, volgens de daarin voorziene voor-
waarden. , 

c. De faciliteiten voor luchtvervoer, ge
boden door de aangewezen luchtvaartmaat
schappijen van Nederland en de Unie van 
Zuid-Afrika, moeten nauw verband houden 
met de behoeften van het publiek aan zo-
danig vervoer. ' 

d. I. De luchtvaart-autoriteiten vah de 
twee overeenkomstsluitende partijen zullen 
geregeld overleg plegen in een geest ·van 
nauwe samenwerking, teneinde te verzeke
ren de inachtneming van de beginselen en 
de toepassing van de bepalingen, neergelegd 
in deze Overeenkomst en de Bijlage. 

II. In het geval, dat de luchtvaart-auto
riteiten van een van de overeenkomstslui
tende partijen nalaten of ophouden inlich
tingen bekend te maken met betrekking tot 
diensten op luchtlijnen overeenkomstig aan 
de inlichtingen, vervat in de overzichten be
treffende het luchtverkeer ( vliegveld tot 
vliegveld en herkomst en bestemming) en 
nalaten of ophouden zodanige gegevens van 
deze aard te verstrekken als vereist zou
den kunnen worden door de Internationale 
Burgerlijke Luchtvaart Organisatie, zullen 
de luchtvaart-autoriteiten van de overeen
komstsluitende partij, welke aldus nalaten of 
ophouden zodanige inlichtingen bekend te 
maken of te verstrekken, op verzoek van de 
luchtvaart-autoriteiten van de andere over
eenkomstsluitende partij, zodanige inlichtin
gen van die aard als verzocht zouden kun
nen worden, moeten verstrekken. 

6 . Beide overeenkomstsluitende partijen 
gaan uit van de opvatting, dat de diensten 
van haar aangewezen luchtvaartmaatschap
pijen als eerste doel behouden het verschaf
fen van vervoers-capaciteit, welke voldoet 
aan de behoeften aan vervoersgelegenheid 
tussen het land hetwelk de luchtvaart.maat
schappij heeft aangewezen en het land
van de uiteindelijke bestemming van het 
verkeer. Het recht :van de luchtvaartmaat
schappijen van elk der twee partijen om 
bij zodanige diensten internationale lading 
op te nemen of af te zetten, bestemd voor 
of afkomstig van derde landen op een punt 
of punten van de routes overeengekomen in 
overeenstemming met paragraaf x, of ver-
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meld in de bij deze Bijlage behorende Ta
bel, wordt toegepast in overeenstemming 
met de algemene beginselen van een orde
lijke ontwikkeling, welk~ beide Regeringen 
onderschrijven en is onderworpen aan het 
algemene beginsel, dat de vervoerscapaciteit 
verband moet houden: 

a. met de behoefte aan vervoersgelegen
heid tussen het land van herkomst en de 
landen van bestemming; 

b. met de eisen welke de exploitatie vah 
doorgaande luchtlijnen stelt; 

c. met de behoefte· aan vervoersgelegen
. heid van de gebieden waarover de luchtlijn 
voert, nadat rekc;ning is gehouden met de 
plaatselijke en regionale diensten. 

7. a. De door in deze Bijlage genoem
de luchtvaartmaatschappijen te heffen ta
rieven worden in eerste aanleg tussen haar 
overeengekomen, onder raadpleging van an
dere luchtvaartmaatschappijen, welke op 
de betreffende routes of enig gedeelte daar
van diensten exploiteren. De aldus overeen
gekomen tarieven zullen onderworpen wor
den aan de goedkeuring van de betreffende 
overeenkomstsluitende partijen. In geval 
van meningsverschil tussen de luchtvaart
maatschappijen zullen de overeenkomstslui
tende partijen zelf trachten overeenstem
ming te bereiken. 

b. De in overeenstemming met punt a 
hierboven overeen te komen tarieven zullen 
'op een redelijk peil worden vastgesteld bij 
de vaststelling waarvan behoorlijk rekening 
zal worden gehouden met alle terzake die
nende factoren, inbegrepen economische ex
ploitatie, redelijke winst, verschillen in hoe
danigheid van diensten (inbegrepen maat
staven voor snelheid en accommodatie) en 
de tarieven geheven door andere exploitan
ten op de route. 

TABEL. 

Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, 
gemachtigd krachtens de onderhavige Over
eenkomst, zullen vliegen ,op de volgende 
routes in beide richtingen: 

r. Van Nederland via Tunis of Algiers 
of Tripoli en Kano, Leopoldville of Braz
zaville naar J ohannesburg, hetzij recht
streeks hetzij via tussenliggende punten. 

2' . Van Nederlandsch-Indië-Cocos Ei
landen en/of Colombo, Mauritius, Madagas
car, naar Johannesburg, hetzij rechtstreeks 
hetzij via andere tussenliggende punten dan 
die in het gebied van de Unie van Zuid-
Afrika. · 

Elk of alle van de tussenliggende punten 
kunnen worden overgeslagen op elke of alle 
van de :vluchten naar keuze van de betref
fende luchtvaartmaatschappij. 
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II October 1947. BESLUIT tot instelling 
van een Departement van Algemeen Be
stuur, dat de naam zal dragen van Mi
nisterie van Algemene Zaken. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
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Op de voordracht van de Minister-Pre
sident, Minister van Overzeesê Gebiedsde
len a.i., van 10 October 1947, no. 14221; 

Gelet op artikel 79 der Grondwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. in te stellen een "Departement van 

Algemeen Bestuur", dat de naam zal dragen 
van "Ministerie van Algemene Zaken"; 

II. aan het Hoofd van het onder I ge
noemd Departement de zorg op te dragen 
voor de zaken betreffende het algemeen Re
geringsbeleid van het Koninkrijk, voor zo
ver deze zorg niet bepaaldelijk wordt be
hartigd door een der andere departementen 
van algemeen bestuur. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van de dag der dagtekening van het Staats
blad, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers, Hoofden der Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Soestdijk, II October · 1947. 

WILHELMINA. 
De Minister-President, 
Min. van Overz. Gebiedsd. a.i., BEEL. 

(Uitgeg. z3 October z947). 
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II October z947. BESLUIT tot vernieti
ging van het besluit van de raad der 
gemeente Deurne d.d. 13 December 
1946, betreffende uitbetaling aan veen
arbeiders van een extra-uitkering. 

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

Binnenlandse Zaken van 25 Aug. 1947, No. 
29244/G, Afdeling Ambtenarenzaken, Bu
reau I; 

Gezien Onze besluiten van 11 Januari 
1947, No. 3 (Staatsblad No. H 15) en van 
16 Juni 1947, No. 7 (Staatsblad No. H 
180); 

Overwegende, dat de raad van de ge
meente Deurne op 13 December 1946 een 
besluit heeft genomen, strekkende tot de 
uitbetaling alsnog van een bedrag van 7 
cents per uur aan de arbeiders, die gedu
rende het tijdvak van 1/l September 1942 tot 
en met 31 Maart 1944 in het veenbedrijf 
werkzaam zijn geweest, voor elk door hen 
gedurende dat tijdvak gewerkt uur; 

dat het destijds geldend loon van 38 cents 
per uur in overeenstemming was met de 
collectieve arbeidsovereenkomst; 

dat het uit een oogpont van algemene 
loonpolitiek ongewenst is thans alsnog wij
ziging te brengen in een loonregeling, die in 
de jaren 1942, 1943 en 1944 heeft gegolden; 

dat overigens het destijds geldende loon, 
gelet op de toei;unalige verhoudingen, niet 
onredelijk was; 

dat mitsdien het algemeen belang zich er 
tegen verzet, dat meergenoemd besluit in 
stand wordt gehouden, en medebrengt, dat 

\ . 
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bedoeld beslu.it wordt vernietigd; 
Gelet op de artikelen 185 en 186 der Ge

meentewet; 
De Raad van State gehoord (advies van 

23 September 1947, No. 28); 
Gezien het nader rapport van Onze Mi

nister van Binnenlandse Zaken van 2 Octo
ber 1947, No. 30565/G, Afdeling Ambtena
renzaken, Bureau I ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Te vernietigen wegens strijd met het al

gemeen belang het besluit van de raad van 
de gemeente Deurne van 13 December 1946, 
strekkende tot de uit betaling a lsnog van een 
bedrag van 7 cents per uur aan de arbei
ders, die gedurende het tijdvak van 18 Sep
tember 1942 tot en met 31 Maart 1944 in 
het veenbedrijf aldaar werkzaam zijn ge
weest, voor elk door hen gedurende dat tijd
vak gewerkt uur. 

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

H et Loo, II October 1947. 

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

(Uitgeg. 14 Nov. 1947.) 
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II October 1947. BESLUIT, houdende na
dere verlenging van de werkingsduur 
van enige voorzieningen met betrekking 
tot de heffing van invoerrechten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Financiën, van Bui
tenlandse Zaken, van Economische Zaken 
en van Landbouw, V isserij en Voedselvoor
ziening van 22 September 1947, no. 161 , af
deling Invoerrechten; 

Gelet op artikel 3 der wet van 1 Augustus 
1947, Staatsblad no. H 282; 

De Raad van State gehoord (advies van 
30 September 1947, no. 15); 

Gezien het gezamenlijk nader rapport 
van Onze voornoemde Ministers van Finan
ciën, van Buitenlandse Zaken, van Econo

. mische Zaken en van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening van 4 October 1947, 
no. 28, afdeling Invoerrechten; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 8 v an Ons Besluit van 

13 November 1945, Staatsblad no. F 261, 
zoals dit artikel luidt krachtens artikel 1 

van de wet van 23 November 1946, Staats
blad no. G 332, wordt de komma achter 
.,treedt" vervangen door een punt en vet
vallen de woorden "doch uiterlijk met in
gang van 1 October 1947." 

2. Dit besluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van I October 
1947. 

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

H et Loo, II October 1947. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. V. Buiten]. z., W. VAN BOETZELAER. 

D e Min. v. Ec. Zaken a .i., S. L. MANSHOLT. 

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

(Uitgeg. 14 Nov. 1947. 
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11 October 1947. BESLUIT, houdende 
aanwijzing van een formatie als be
doeld in artikel 39, eerste lid, sub 3 ° , 
van de Wet op de Krijgstucht. 

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

Oorlog van 7 October 1947, Afdeling B 1, 
Bureau 2, No. 242; 

Overwegende, dat het gewenst is nadere 
voorzieningen te treffen met betrekking tot 
de strafbevoegdheid bij de Koninklijke 
L andmacht op voet van vrede; 

Hebben goedgevonden èn verstaan te be
palen: 

H et militair personeel beneden de rang 
van Luitenant-kolonel, hetwelk is inged eeld 
of gedetacheerd bij de Technisclie Staf, is 
een formatie, als bedoeld in artikel 39, eer
ste lid, sub 3° , van de Wet op de Krijgs
tucht. 

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

Het Loo, II October 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

(Uitgeg. II Nov. 1947.) 

S. H 350 

13 October 1947. BESLUIT tot bekrachti
ging van de Ordonnantie van de Luite
nant-Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië van 10 Juli 1947 (Indisch 
Staatsblad 1947 no. n8), houdende wij
ziging van de Regeling o p de Staat van 
Oorlog en van Beleg (Indisch Staats
blad 1939, no. 582), zoals gewijzigd bij 
ordonnantie van 8 Juli 1946 (lndfsch 
Staatsblad 1946, n ° . 66). 

Wij W ILHE LMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Overzeese Gebiedsd<:len a.i. van 19 Septem
ber 1947, 6e Afdeling, no. 6; 

Gezien de ordonnantie van de Luitenant
Gouvemeur-Generaal van Nederlandsch-In
dië van 10 Juli 1947 (Indisch Staatsblad 
no. n8) houdende wijziging van de Rege
ling op de Staat van Oorlog en van Beleg, 

Gelet op het bepaalde bij artikel 93 der 
Indische Staatsregeling, 

De Raad van State gehoord (advies van 
30 September 1947, no. 18), 
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Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 8 Oct. 1947, no. 13, 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enig artikel. 

De met toepassing van artikel 93 der In
dische Staatsregeling vastgestelde ordon
nantie van 10 J uli 1947 (Indisch Staatsblad 
no. n8), houdende wijziging van de Rege
Ting op de Staat van Oorlog en van Beleg, 
wordt bekrachtigd. 

Onze Minister van Overzeese Gebiedsde
len is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worde n ge
plaatst en waarvan afschrift aan de Raad 
van State zal worden gezonden. 

Het Loo, 13 October 1947. 

WILHELMINA. 
Min. van Overz. Gebiedsd. a.i., BEEL. 

(Uitgeg. 28 Oct. 1947.) 

s. Jt 351 
13 October 1947. BESLUIT tot nadere 

wijziging van het Koninklijk besluit van 
1 7 April 1923, Staatsblad No. 146 
(.,Tariefbesluit V.O.V."). 

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

Sociale Zaken van 12 September 1947, No. 
4111, Afdeling Sociale Verzekering; 

G ele t op de artikelen 5, 10, 18, eerste en 
tweede lid, 20, tweede lid, 21, vierde lid, 22, 

tweede lid, der Ouderdomswet 1919 en arti
kel XX van de wet van 19 Mei 1922, 
Staatsblad No. 352. 

De Raad van State gehoord (advies van 
30 September 1947, No. 17); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 8 October 1947, No. 
4508, Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen het "Tariefbesluit V.O.V." 

(Ons besluit van 17 April 1923, Staatsblad 
No. 146), zoals dat laatstelijk is gewijzigd 
bij Ons besluit van 3 Maart 1947, (Staats
blad N o. H 78) en te bepalen als volgt: 

Art. I. Het besluit van de Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Sociale 
Zaken van 14 Juni 1944, tot wijziging van 
het Tariefbesluit V.O.V., zoals dat laatstelijk 
gewijzigd werd bij Ons besluit van 23 Mei 
1939, Staatsblad No. 850 (Nederlandse 
Staatscourant 1944, no. n6) vervalt. . 

II. Artikel 14 van Ons vorenbedoeld ge
wijzigd Tariefbesluit V.O.V. wordt gelezen 
als volgt : • 

"Over elke kalenderweek, een gedeelte 
van een week voor een gehele w eek gere
kend, wordt een premie geheven, behoudens 
over d e week, waarin de pensioengerechtig
de lee ftij d wordt bereikt. Over laatstge
noemde week is premie verschuldigd tot en 
met de dag voorafgaande aan die, waarop 
bedoelde leeftijd wordt bereikt. 

De vervaldag der premie wordt op Maan
dag gesteld. De premie wordt bij vooruitbe
taling voldaan.". 

111. A\tikel 15 van Ons vorenbedoeld ge-
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wijzigd Tariefbesluit V .O.V. wordt gelezen 
als volgt: 

"De betaling der premie geschiedt in het 
algemeen wekelijks, hetzij ten kantore van 
de Raad van Arbeid, hetzij aan een door de 
Raad van Arbeid aangewezen persoon. De 
betaling der premie kan ook op andere door 
Onze Minister te bepalen, wijze geschieden. 
Bij de eerste premiebetaling worden, zo no
dig, de betalingsboekjes of betalingskaarten 
aan hen, die de premie betalen, uitgereikt. 

Behoudens voor verzekeringen, bedoeld in 
artikel 10, 4de lid, der Ouderdomswet 1919, 
en verzekeringen, gesloten met het beding, 
bedoeld in artikel 10, 2de ,lid, der Ouder
domswet 1919, kan, hetzij bij de aanvang 
der verzekering, hetzij nadat de verzekering 
reeds enige tijd heeft bestaan, op verzoek 
van degene, die de premie betaalt, de ver
dere premiebetaling worden afgekocht door 
het storten van een som ineens. De Raad 
van Arbeid stelt deze som vast. 

Op verzoek van degene, die de premiën 
betaalt, kan door de Raad van Arbeid wor
den bepaald, dat de premie bij vooruitbeta
ling per maand, per kwartaal, per halfjaar 
of per jaar zal worden voldaan. 

Op nader verzoek van degene, die de pre
mie betaalt, wordt deze regeling door de 
Raad van Arbeid ingetrokken of gewijzigd. 

B lijft degene, die de premie betaalt, in 
gebreke op een ingevolge dit artikel bepaal
de vervaldag de premie te voldoen, dan ver
valt daardoor de met hem getroffen regeling 
en moet de premie voortaan wekelijks wor
den voldaan. I n dat geval kan binnen een 
jaar na het in gebreke b l ijven voor de ver
zekerde geen nieuwe regeling voor d e beta
ling der premie over grotere termijnen dan 
een week worden getroffen.". 

I V. In artikel 48b van Ons vorenbedoeld 
gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. worden de 
woorden "den eersten dag der weck" ver
vangen door de woorden "de eerste dag der 
kalendermaand". 

V. Artikel 56 van Ons vorenbedoeld ge
wijzigd Tariefbesluit V.O.V. wordt gelezen 
als volgt: 

.,Leeftijden kleiner dan E;-5 jaren wor
den ter bepaling van de grootheden 

1 p ' (52) p ' (52) en ~ x sp ' (52) 
X ' .% 5 2 , I 8 .% ' 

genoemd in artikel 57 van.dit besluit, naar 
boven afgerond in maanden en daarna ver
minderd met een halfjaar; in gevallen, waar
in deze aftrekking tot een negatieve uit' 
komst voert, wordt de leeftijd op o gesteld. 
In alle overige in dit hoofdstuk genoemde 
gevallen wordt de leeftijd naar boven af
gerond in. maanden; leeftijden groter d~ 
l:,- 5 jaren worden naar boven afgerond m 
weken. 

Voór zover grootheden alleen voor leef
tijden, bestaande uit een geheel aantal volle 
jaren, gegeven zijn en be paling van die 
grootheden voor tussen gelegen leeftij den 
nodig is, geschiedt deze door rechtlijnige 
interpolatie. 

Een geïnterpoleerd getal moet evenveel 
decimalen bevatten als dat van de beide 
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getallen, w1:1artussen wordt geïnterpoleerd, 
dat het k leinste aantal decimalen bevat. 

I nterpolatie gaat steeds vooraf aan de ver
menigvuldiging met coëfficiënten. 

Bij de bepaling van een verschuldigde 
premie wordt deze in centen naar boven af
gerond. Bij de bepaling van rentebedragen 
en uitkeringen bij overlijden worden deze in 
centen afgerond tot het naastbijliggend ge
heel aantal centen.". 

Vl. Artikel 58 van Ons vorenbedoeld 
gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. wordt gelezen 
als volgt: 

"Wordt overeenkomstig het in artikel 15 
bepaalde de prçmie per maand, kwartaal, 
halfjaar of jaar bij vooruitbetaling voldaan, 
dan wordt tle maand-, kwartaal-, halfjaar
of jaarpremie gevonden door de weekpremie 
te vermenigvuldigen met onderscheidenlijk 
4.35, 13.04, 26.09 en 52.18. 

Bij premiebetalingen in grotere termijnen 
dan een week worden de• navolgende dis
conto's toegestaan: 

b ij betaling van maandpremie 9 % ; 
b!~ betal_ing van kwartaalpremie 12 %; 
btJ betaling van halfjaarpremie 13 % ; 
bij betaling van jaarpremie 14 %; 
I ngeval van overlijden is · slechts premie 

verschuldigd tot en met de dag voorafgaan
de aan het overlijden. Indien de premie 
reeds over een groot tijdvak is voldaan, 
wordt het teveel betaalde gerestitueerd.". 

VII. Artikel 61 van Ons vorenbedoeld 
gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. wordt.gele
zen als volgt: 

"De in artikel 22 der Ouderdomswet 1919 
bedoelde inkoopsom bij herstel ener verze
kering, als omschreven in artikel 36 van dit 
besluit, bedraagt, indien de premie onmid
dellijk vóór de eindiging der premiebetaling 
per week werd voldaan, de som der over 
het tijdvak van staking der premiebetaling 
tot herstel verschuldigde premiën, berekend 
naar de premie die onmiddellijk vóór die 
staking verschuldigd was. Hierbij worden 
delen van een kalenderweek voor een ge
hele kalenderweek gerekend. Werd de premie 
onmiddellijk vóór de eindiging der premie
betaling per maand of in grotere termijnen 
~fan een maand voldaan, dan bedraagt de 
inkoopsom der over het tijdvak van staking 
der premiebetaling tot herstel verschuldigde 
maandpremiën, berekend naar de maand
premie, die on~iddellijk vóór die staking 
verschuldigd was of, indien de premie over 
.grotere termijnen dan een maand werd vol
daan, verschuldigd zou zijn geweest. Hierbij 
worden delen van een kalendermaand voor 
een gehele kalendermaand gerekend. 

De bovenbedoelde som der premiën 
wordt bij vaststelling der inkoopsom over 
het tijdvak van eindiging der premiebeta
ling tot herstel verhoogd met ½ % rente 
per kalendermaand, waarbij delen van een 
maand voor een gehele maand worden ge
rekend. 

Te rekenen van de dag, met ingang waar
van het herstel der verzekering plaats had, 
is de weekpremie verschuldigd, welke voor 
de oorspronkelijke verzekering laatstelijk 
verschuldigd was. 

488 

I ndien na het herstel de premie in gro
tere termijnen dan een week zal worden vol
daan, wordt deze afgeleid uit vorenbedoelde 
weekpremie. • 

Indien op de inning van de inkoopsom on
kosten vallen, wordt de inkoopsom met het 
bedrag dezer onkosten verhoogd.". 

VIII. Artikel 67b van Ons vorenbedoeld 
Tariefbesluit V.O.V. wordt gelezen als volgt: 

,,Ter bepaling van de grootheid p'(
1
sz) 

xy ' 
genoemd, in artikel 67c van dit besluit, 
wordt de leeftijd x voor leeftijden x k leiner 
dan ç - 5 jaren naar boven afgerond in 
maanden en daarna met een halfjaar ver
minderd; ter bepaling van het hierbij be
horende leeftijdsverschil x-y wordt de leef
tijd x, onderscheidenlijk y gesteld op de 
leeftijd, die de verzekerde, onderscheiden
lijk de verzorgde op hun laatste verjaardag 
hebben bereikt. In a lle overige in dit hoofd
stuk genoemde gevallen worden leeftijden 
x kleiner dan !;-5 jaren, naar boven afge
rond in maanden, leeftijden x, groter dan 
!; -5 jaren naar boven afgerond in weken; 
de absolute waarde van het leeftijdsverschil 
x-y wordt, indien het verschil zelf positief 
is, naar boven en indien het negatief is, naar 
qeneden afgerond in gehele jaren. 

Het tweede, derde, vierde en vijfde l id 
van artikel 56 is van toepassing.". 

IX. Artikel 67i van ·Ons vorenbedoeld 
gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. wordt gele
zen als volgt: 

,,Een verzekering, voor welke de premie
betaling werd geëindigd, kan slechts wor
den hersteld, indien bij een door de Raad 
van Arbeid in te stellen geneeskundig on
derzoek geen bezwaar tegen het herstel 
blijkt te bestaan. 

De kosten van het geneeskundig onder
zoek komen voor rekening van degene, die 
herstel der verzekering vraagt. 

De in artikel 22 der Ouderdomswet 1919 
bedoelde inkoopsom bij herstel ener verze
kering, als omschreven in artikel 36 van dit 
besluit, bedraagt, indien de premie onmid
dellijk voor de eindiging der premiebeta
ling per week werd voldaan, de som der 
over het tijdvak van staking der premie
betaling tot herstel verschuldigde premiën, 
berekend naar de premie, die onmiddellijk 
vóór die staking verschuldigd was. Hierbij 
worden delen van een kalenderweek voor 
een gehele kalenderweek gerekend. Werd de 
premie onmiddellijk vóór de eindiging der 
premiebetaling per maand of in grotere ter
mijnen dan een maand voldaan, dan be
~raagt de inkoo~som de soll\_der over het 
t1Jdvak van staking der premiebetaling tot 
herstel verschuldigde maandpremiën, bere
kend naar de maandpremie, die onmiddellijk 
vóór die staking verschuldigd was of in
dien de premie over grotere termijnen' dan 
een maand werd voldaan, verschuldigd zou 
zijn geweest. Hierbij worden delen van een 
kalendermaand voor een gehele kalender
maand gerekend. 

De bovenbedoelde som der premiën wordt 
bij vaststelling der inkoopsom over het tijd
vak van eindiging der premiebeulling t ot 
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herstel verhoogd met ½ % rente per ka
lendermaand, waarbij delen van een maand 
voor een gehele maand worden gerekend. 

Te rekenen van de dag, m et ingang waar
van het herstel der verzekering plaats had, 
is de weekpremie verschuldigd, welke voor 
de oorspronkelijke verzekering laatstelijk 
verschuldigd was. 

Indien na het herstel der premie in gro
tere termijnen dan een week zal worden 
voldaan, wordt deze afgeleid uit vorenbe
doelde weekpremie. 

Indien op de inning van de inkoopsom 
onkosten vallen, wordt de inkoopsom met 
het bedrag dezer onkosten verhoogd.". 

X. Na artikel 72 van Ons vorenbedoeld 
gewijzigd Tariefbesluit V.0.V. wordt een 
nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

,,Art. 72a. H et bestuur der Bank is be
voegd op verzoek van de verzekerde ten 
aanzien van gevallen van eindiging, herstel, 
verlaging en/of omzetting van een verze
kering of van een deel ener verzekering, 
waarin dit besluit niet voorziet of waarin de 
toepassing van dit besluit een voor de ver
zekerde n adelige uitkomst zou geven, een 
beslissing te nemen, welke naar zijn mening 
aan eisen van billijkheid voldoet. Bij het 
nemen van zulk een beslissing handelt het 
bestuur zoveel mogelijk naar analogie der 
bestaande voorschriften. Het kan door de 
Raad v an Arbeid een geneeskundig onder
zoek doen instellen. Indien daaruit blijkt, 
dat tegen wijziging der verzekering bezwaar 
bestaat, gaat het bestuur niet tot de ge
vraagde wijziging over.". 

XI. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die der dag
tekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Sociale Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Raad van State. 

Het Loo, 13 October 1947. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgei 11 Nov. 1947). 

S. H 352 
16 October 1947. BESLUIT, houdende 

aanw1Jzmg van klompen als goederen, 
bij invoer van welke invoerbelasting 
niet, onderscheidenlijk naar een ver
laagd percentage wordt geheven. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Financiën ysn II October 1947, no. 3 , afd. 
Accijnzen; · 

Gezien artikel 10, vierde lid, en artikel 
13, eerste lid, onder 2a, van het Besluit op 
de Omzetbelasting 1940; 

G elet op het Koninklijk; besluit van 25 
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Juni 1947, (Staatsblad no. H 189), houden
de aanwijzing van zogenaamde utility-goe
deren, ten aanzien van welke het bepaalde 
in artikel 6, - tweede lid, onder 1, letter b, 
van het B esluit op de Omzetbelasting 1940 
en de in artikel 12, onder 2a, van dat be
sluit vervatte vrijstelling mede van toe
passing zijn; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. H et bepaalde in artikel 10, vier
de lid, tweede zin, van het Besluit op de 
Omzetbelasting 1940 en de in artikel 13, 
eerste lid, onder 2a, van dat besluit ver
vatte vrijstelling van invoerbelasting zijn 
mede van toepassing ten aanzien van klom
pen, met uitzondering van die, .welke het 
karakter van· siervoorwerpen of souvenir 
dragen . 

2. Dit besluit wordt geacht te zijn in 
werking getreden met ingang van 16 Sep
tember 1947. 

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

Soestdijk, 16 October 1947. 

JULIANA. 
De Min. van Financiën, .P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 28 Oct. 1947). 

S. H 353 
16 October 1947. BESLUIT tot aanvulling 

van het Koninklijk besluit van 25 Juni 
1947, (Staatsblad no. H 189), houdende 
aanwijzing van zogenaamde utility
goederen, ten aanzien van w elke een 
gedeeltelijke vrijstelling van omzetbe
lasting zal gelden. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der N ederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Financiën van II October 1947, no. 141, 
Afd. Accijnzen; 

Gezien artikel 6, tweede lid, onder 1, let
ter b, en artikel 12, onder 2a, van hèt Be
sluit op de Omzetbelasting 1940; 

G elet op het Koninklijk besluit van 25 
Juni 1947, (Staatsblad no. H 189), houde n
de aanwijzing van zogenaamde utility-goe
deren, ten aanzien van welke het bepaalde 
in artikel , 6, tweede lid, onder 1, letter b 
van het Besluit op de Omzetbelasting 1940 
en de in artikel ,2, onder 2a, van dat be
sluit vervatte vrijstelling mede v a n toepas
sing zijn ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Aan artikel I van het Koninklijk 

Besluit van 25 Juni 1947, (Staatsblad no. H 
189), wordt, m et v ervanging van de punt 
achter no. 7 door een puntkomma, toege
voegd: 

8. zachte zeep in de zin van de Prijzen
beschikking Zachte Zeep 1947; 

9. huishoudzeep in de zin van de Prij
zenbeschikking Huishoudzeep 1947; 
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10. waspoeder in de zin van de Prijzen
beschikking Waspoeder 1947. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 November 1947. 

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

Soestdijk, 16 October 1947. 

JULIANA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 28 Oct. 1947). 

S. H 354 

23 October 1947. WET tot afwikkeling 
van de geblokkeerde-markenbelasting. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 482; 
Hand. Il 46/47, bladz. 2166; 
Bijl. Hand. I 46/47, 47/48 482; 
Hand. I 47/48, bladz. 10. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk enz., doen te 
weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenselijk is, in verband met het 
buiten werking treden van de desbetreffende 
verordeningen, voorzieningen te treffen, wel
ke het mogelijk maken heffing van de ge
blokkeerde-markenbelasting alsnog te dóen 
plaats hebben in de gevallen, waarin deze 
ten tijde van de bevrijding van het Neder
landse grondgebied verschuldigd was; 

Zo is het, dat Wij, de Raad v. State, enz.; 
Art. 1. 1. Op belastingschulden, ontstaan 

krachtens de Geblokkeerde-Markenbelas
tingbesluiten 1940 en 1941 (Verordeningen 
nos. 198/1940 en 66/1941) in verband met 
de overgangsbepalingen, vervat in de Ver
ordening no. 169/1941, vinden, voorzover 
mogelijk, de bepalingen dier verordeningen 
en van de te harer uitvoering vastgestelde 
beschikkingen, resolutie en bekendmakingen 
van de Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financiën toepassing. 

2. De bij de in het eerste lid bedoelde 
verordeningen, beschikkingen, resolutie en 
bekendmakingen geregelde bevoegdheden, 
strekkende om te kunnen vaststellen of be
lastingschuld is ontstaan, kunnen ,worden 
uitgeoefend. 

3. De bepalingen ten aanzien van de 
verplichtingen van belastingschuldigen en 
derden, vervat in de verordeningen, be
schikkingen, resolutie en bekendmakingen, 
bedoeld in het eerste lid, vinden toepassing. 

4. Voor de toepassing van het in de 
vorige leden bepaalde wordt, waar in de 
daarbedoelde verordeningen, beschikkingen, 
resolutie en bekendmakingen wordt gespro
ken van, of bevoegdheden worden toege
kend aan, de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financiën, verwezen naar 
Onze Minister van Financiën en worden 
de bevoegdheden uitgeoefend door genoem
de Minister. 
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5. Hij die bezwaar heeft tegen de door 
de Inspecteur der geblokkeerde-markenbe
lasting gedane uitspraak op zijn bezwaar
schrift kan binnen een maand, nadat het 
afschrift van de uitspraak ter post is be
zorgd of tegen gedagtekend ontvangstbe
wijs is uitgereikt, in beroep komen bij de 
raad van beroep voor de directe belastingen 
te 's-Gravenhage. Het beroep wordt inge
steld door indiening van een met redenen 
omkleed beroepschrift; een afschrift van de 
uitspraak, waartegen het beroep is gericht, 
wordt daarbij overgelegd. 

2. Deze wet vervalt met ingang van 1 

J anuari 1949, of zoveel eerder als door Ons 
zal worden bepaald. 

3. x. Deze wet kan worden aangehaald 
a ls "Wet afwikkeling geblokkeerde-marken
belasting", onder vermelding van het Staats
blad, waarin zij is geplaatst. 

2. Zij treedt in werking met ingang van 
de dag na haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 23 Oct. 

1947. 
JULIANA. 

. De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 14 Nov. 1947). 

S. H 355 

23 October z947. WET, houdende beëin
diging van financiële tegemoetkomin
gen aan rechthebbenden op een in
schrijving in het Grootboek voor de 
Rijn- en Binnenvloot. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 413; 
Hand. Il 46/47, bladz. 2166- 2169; 
Bijl. Hand. I 46/47, 47/48, 413; 
Hand. I 47/48, bladz. 10. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.,· 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, doen te we
ten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenselijk is de uitkeringen, als zijn 
bedoeld in artikel 1, lid 1, van de beschik
king van de Secretaris-Generaal van het · 
Departement van Waterstaat van 3 D ecem
ber 1941, betreffende de toekenning van fi
nanciële tegemoetkomingen aan rechtheb
benden op een inschrijving in het "Groot
boek voor de Rijn- en Binnenvloot" (Ne
derlandse Staatscourant van 3 December 
1941, no. 236), te beëindigen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad v. State, enz.; 
Art. 1. De uitkeringen, bedoeld in arti

kel 1, lid 1, van de beschikking van de Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat van 3 December 1941, betref
fende de toekenning van financiële tege
moetkomingen aan rechthebbenden op een 
inschrijving in het "Grootboek voor de 
Rijn- en Binnenvloot" (Nederlandse Staats
courant van 3 December 1941, no. 236), 
worden beëindigd twee weken na de week, 
waarin deze web in werking treedt. 
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2. Deze wet treedt in werking op de 
dag, volgende op die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 23 Octo

ber 1947. 
JULIANA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. V erkeer en Waterstaat, H. Vos. 
(Uitgeg. 14 Nov. 1947). 

S. II 356 

24 October ~947. BESLUIT tot uitvoering 
v3:n artikel 27, derde lid, der Kinder
b1Jslagwet. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Sociale Zaken van 15 October 1947, no. 
8027, Afdeling Arbeid II; 

Gelet op artikel 27, derde lid, der Kin
derbijslagwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Art. 1. 1. De bijdrage, bedoeld in arti
kel 27, tweede lid, onder a, der Kinderbij
slagwet, bedraagt 5.8 % van het loon, dat 
krachtens het bepaalde in artikel 28 dier 
wet voor premiebetaling in aanmerking 
komt. 

2. Voor instellingen van weldadigheid, 
welke voorkomen op de lijst, bedoeld in ar
~kel 3"der Armenwet, bedraagt de bijdrage, 
m afw1Jkmg van het bepaalde in het vorige 
lid, 2.55 %. 

2. De opslag, bedoeld in artikel 27, twee
de lid, onder b, der Kinderbijslagwet, be
d~l;lagt_ voor .. de werkgevers, die mij het 
R1Jkskmderb1Jsiagfonds zijn aangesloten, 
0.2 % van het loon, dat krachtens het be
paalde in artikel 28 dier wet voor premie
betaling in aanmerking komt. Voor de in 
de vorige volzin bedoelde werkgevers be
draagt de premie mitsdien 6 % onderschei
denlijk 2.75 % van het loon, d~t krachtens 
het bepaalde in artikel 28 der Kinderbijslag
wet voor premiebetaling in aanmerking 
komt. 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van I Januari 1948. 

Met ingang van die datum vervalt het 
Koninklijk besluit van 23 December 1946, 
Staatsblad no. G 374, ·tot uitvoering van 
artikel 27, derde lid, der Kinderbijslagwet. 

D e Minister van Sociale Zaken is belast 
m et de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst 

Soestdijk, 24 October 1947. 
JULIANA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 
(Uitgeg, 14 Nov. 1947). 
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S. II 357 

24 October 1947. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Koninklijk besluit van 21 No
vember 1928, Staatsblad No. 426, hou
dende vaststelling van regelen omtrent 
?e be~aling der uitkering, als bedoeld 
m artikel Boh, e~rste lid, der Ongeval
lenwet 1921 _en omtrent de inrichting 
van het register, bedoeld bij artikel 
Bok der Ongevallenwet 1921. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. ; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden 
Regentes van het Koninkrijk, ' 

Op de voordracht van de Minister van 
Sociale Za~en van_ 16 October 1947, No. 
3967, Afdeling Sociale Verzekering· 

Gezien artikel 8óh, eerste en twe~de lid, 
en artikel Bok der Ongevallenwet 1921; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 

Enig artikel. 
Aan het Koninklijk besluit van de 21ste 

November 1928, houdende vaststelling van 
regelen omtrent dC: betaling der uitkering, 
als bedoeld m artikel Boh, eerste lid, der 
(?ngevallenwet 1921 en omtrent de inrich
ting van het register, bedoeld bij artikel 
Bok der Ongevallenwet 1921 (Staatsblad 
No. 426), wordt een artikel 5 toegevoegd 
luidende: ' 

"Art. 5. Van het in de a rtikelen I tot en 
met 4 bepaalde kan door het Bestuur der 
RiJ_ksve:zekeringsbank geheel of gedeeltelijk 
vn.istellmg worden verleend, indien aan 
door dit Bestuur te stellen voorwaarden 
is voldaan.,,. 

De Minister van Sociale Zaken is belast 
;net de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
m het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, 24 October 1947. 

JULIANA. 
De' Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 18 Nov. 1947). 

s. lf 358 
29 October 1947. BESLUIT tot aanvul

ling van het Ko1>inklijk besluit van g 
October 1923 (Staatsblad no. 476) hou
dende aanwijzing van de Sint Rad
boudstichting, gevestigd te Utrecht, als 
bevoegd een bijzondere universiteit te 
hebben, die ten aanzien van enige door 
haar te verlenen doctorale graden en 
uit t e reiken getuigschriften gelijke 
rechten heeft als de Rijksuniversitei
ten. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.,· 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
R egentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 Juni 1947, no. 38223 III , afdeling hoger 
onderwijs en wetenschappen; 
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Gelet op artikel 184 der hoger-onderwijs
wet· 

De Raad van State gehoord (advies van 
23 September 1947, no. 31); 

Gelet op het nader rapport van de voor
noemde Minister van 22 October, no. 48478, 
afdeling hoger onderwijs en wetenschappen: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen dat: 
I. in het Koninklij k b esluit van 9 Octo

ber 192.~ (Staatsblad no. 476) -tot aanwijzing 
van de Sint Radboudstich t ing, gevestigd te 
Utrecht, als bevoegd een bijzondere univer
siteit te hebben, die ten aanzien van enige 
door haar te verlenen doctorale graden en 
uit te reiken getuigschriften gelijke rec_hten 
heeft als de Rijksuniversiteiten, onder II 
na de woorden "1, de wijsbegeerte", wordt 
ingevoegd ,,m, de psychologie"; 

II. dit besluit geacht wordt te zijn in 
werking getreden op 27 October 1941. 

De Minister van Onderwijs, K unsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van State. 

Soestdijk, 29 October 1947. 
JULIANA. 

(Uitgeg. 12 Dec. 1947). 

De Min. v. o., K. en W., Jos. J. GIBLEN. 

s. !-( 359 

29 October 1947. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
2 December 1918 (Staatsblad No. 
771) houdende reorganisatie van het 
Provinciaal Ziekenhuis nabij Santpoort. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Sociale Zaken van 18 October 1947, No. 
2822 C/P.Alg., afdeling Volksgezondhc;id; 

Gelet op de wet van 27 April 1884· 
(Staatsblad No. 96), zoals deze wel laatste
lijk is gewijzigd: 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepal~n, dat in het Koninklijk besluit 

van 2 December 1918 (Staatsblad No. 771) 
sindsdien gewijzigd, met ingang van 1 Ja
nuari 1948 nader de volgende wijzigingen 
worden gebracht: 

Art. I. In artikel 3 wordt in plaats van: 
"Het frontgebouw en de eerste afdeling voor 
vrouwen van het nieuwere gebouw, het z.g. 
Landhuis en het gebouw "Meerzicht" gele
zen: Het oude gebouw, het Paviljoen, het 
z.g. L andhuis en het gebouw "Meerzicht", 
zomede het frontgebouw en de eerste afde
ling voor mannen van het nieuwer gebouw." 

Art. II. Artikel 4 wordt gelezen: 
,,In het gesticht voor krankzinnigen mo

gen niet meer dan 244 krankzinnigen, go 
mannen en 154 vrouwen, verpleegd wor
den." 

Art. III. Het eerste lid van artikel 2 
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der Voorwaarden, behorende bij het in de 
aanhef genoemde Koninklijke besluit, wordt 
gelezen als volgt: 

,,Het aantal verpleegden in het oude ge
bouw, het Paviljoen, het frontgebouw en de 
eerste afdeling voor mannen van het nieu
were gebouw mag niet meer bedragen dan 
1236, te weten 340 mannen en 896 vrou
wen." 

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

Soestdijk, 29 October 1947. 

JULIANA. 
De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 18 Nov. 1947). 

S. H 360 

30 October 1947. BESLUIT, houdende 
vrijstelling van het nakomen van het 
voorschrift, bedoeld in artikel 56, lid 
1, onder c. van het Schepenbesluit. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk. 

Gezien de voordracht van de Minister 
van Verkeer en Waterstaat van ,8 October 
1947, no. 82094 Z/121'121'2 D irectoraat-Ge
neraal van Scheepvaart; 

Gelet op het bepaalde in het eerste lid 
van artikel 123 van h et Schepenbesluit; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is in 
de tegenwoordige buitengewone omstandig
heden aan boord van de troepentransport
schepen, varende tussen Nederland en de 
Overzeese Gebiedsdelen, een groter aantal 
militairen te vervoeren, dan in overeen
stemming is met de voorschriften vervat in 
artikel s6 van het Schepenbesluit ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enig artikel. 

Ten behoeve van de troepentransport
schepen, welke militairen vervoeren van 
Nederland naar de Overzeese Gebiedsdelen 
vice-ve rsa, wordt vrijstelling verleend van 
het nakomen van het voorschrift vervat in 
artikel 56, lid 1, onder c, van het Schepen
besluit, met dien verstande, dat: 

a. het totaal aantal plaatsen in de boten 
en op de vlotten tezamen ten minste -50 % 
meer moet bedragen dan het totaal aantal 
opvarenden; 

b. dat de ruimte in de reddingboten ten
minste zo groot moet zijn; dat de qoten aan 
elke zijde de bemanning kunnen opnemen ; 

c. dat alle reddingmiddelen dadelijk be
schikbaar moeten zijn. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat is 
belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en de dag nadien in werking treedt. 

Soestdijk, 30 October 1947. 
JULIANA. 

De Min. v. V erkeer en Waterstaat, H. Vos. 
(Uitgeg. 14 Nov. 1947). 



493 

S. H 361 

30 October z947. BESLUIT, houdende 
aanvulling van het Botermerkenbesluit 
1912, Staatsblad No. 263. 

In naam van H are Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
van 12 December 1946, No. II33g/851, Af
deling Juridische Zaken, L etter L; 

Overwegende, dat het wenselijk is g,e
bleken, meer eenheid te brengen in de rege
lingen der contributies, welke de botercon
trölestations heffen v an hun aange~lotenen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
7 J anuari 1947, No. 25); 

Gezien het nader rapport van de voor 
noemde Min ister van 22 October 1947, No. 
334'93 B, Afdeling Juridische Zaken, Letter 
L· 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
I. In het Botermerkenbesluit 1912 wordt 

na artikel 16 een nieuw artikel ingevoegd, 
luidende: 

Art. 16a. 1. De docir de aangeslotenen 
van een st ation t e betalen jaarlijkse vaste 
bijdrage m oet voor allen gêlijk zijn en mag 
door het sta tion niet hoger worden gesteld 
dan het door de Minister te bepalen be
drag. 

2. Voorts dragen de aangeslotenen bij 
in een eventueel jaarlijks exploitatietekort 
op de voet als in de volgende leden is be
paald. 

3. D e aangeslotenen betalen een door 
het station vast te stellen omslag per kilo
gram door he n geproduceerde en/of per kilo
gram door hen ontvangen en tevens door 
hen omgepa kte boter. 

D e omslag voor de door hen ontvangen 
en tevens omgepakte boter moet ten minste 
50 % e n mag ten hoogste 100 % bedragen 
van die, geldend voor de geproduceerde 
boter. 

4. Aan aangeslotenen, die per jaar meer 
dan 100 ooo kilogram bo ter produceren en/of 
ontvange n en teve ns ompakken mogen met 
toestemming van de Centrale Commissie 
voor de hoeveelheden boven 100 ooo kilo
gr am omslagen in rekening worden gebracht, 
welke 75 % bedragen van die, welke krach
tens het bepaalde bij het vorige lid zijn ver
schuldigd. 

5. Indien een aangeslotene gebruik maakt 
van mee r dan één bereid- en/of ompak
plaats, zullen de jaarlijkse vaste bijdragen en 
de omslagen voor de geproduceerde boter 
alsmede v oor de ontvangen en tevens om
gepakte boter zijn verschuldigd voor elke 
bereid- en /of ompakplaats afzonderlijk." 

Il. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van r Januari 1948. 

De Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af-
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schrift zal worden gezonde n aan de R ~ad 
van State. 

S oestdijk, 30 October 1947. 

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

(Uitgeg. z1 Nov z947). 

s. JC 362 

30 October 1947. BESLUIT tot w11z1gmg 
van het Koninklijk besluit van II Au
gustus 1934 (Staatsblad No. 473), h ou
dende vaststelling van voorschriften, 
bedoeld in artikel II der Wet van 16 
Mei 1934 (Staatsblad No. 257), tot re
geling van het verrichten van arbeid 
door vreemdelingen. 

In naam van Hare Majesteit W ilhelmina, 
enz.;• 

Wij J ULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het K oninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Sociale Zaken van 26 Augustus 1947, No. 
10384, Afdeling Rijksarbeidsbureau; 

Gelet op artikel II der Wet van 16 M ei 
1934 (Staatsblad No. 257), tot regeling van 
het verrichten van arbeid door vreemde
lingen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
23 September 1947, No. 41); 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Minister van 20 October 1947, No. 
12948, Afdeling Ri]ksarbeidsbureau; 

Hebben goedgevonde n en verstaan: 
i e. in de a rtikelen 2, 3 en 6, lid 2 e n 3, 

van het Koninklijk besfuit van 11 Augustus 
1934 (Staatsblad No. 473) tot vaststelling 
van voorschriften, bedoeld in artikel II der 
Wet van 16 Mei 1934 (Staatsblad No. 257), 
tot regeling van het verrichten van arbeid 
door vreemdelingen, in plaats van "de(n) 
directeur van den Rijksdienst der Werk
loosheidsverzekering en Arbeidsbemidde
ling" te doe n lezen: ,,de Directeur-Generaal 
van het R ijksarbeidsbureau"; 

2e. met ingang van I Januari 1948 het · 
eerste lid van artikel 4 van het voornoemd 
besluit te doen luiden als volgt: 

"1. E en vergunning, als bedoeld in het 
eerste lid van artikel 2 van voornoe mde 
wet, moet te n minste 3 weke n voor het 
tijdstip, waarop de arbeid een aanvang zou 
moeten nemen , schriftelij k worden aange
vraagd aan de Direct eur- Generaal van het 
Rijksa rbeidsbureau door d e werkgever, die 
hier te lande arbeid wenst t e doen v e rrich
ten door vreemdelingen. 

Allee n in bijzondere en spoedeise nde ge
vallen ter beoordeling v a n de Directeur
Generaal van het Rijksarbeidsbureau kan 
een aanvraag, op korte termijn ingediend, 
in overweging worden genomen.". 

D e Minister van Sociale Zake n is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
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de Raad van State. 
Soestdijk, 30 October 1947. 

JULIANA. 
De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. zB Nov. 1947.) 

s. U 363 

1 November 1947. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
18 Juli 1925 (Staatsblad No. 335) hou
dende algemene maatregel van bestuuz 
als bedoeld bij artikel 27 der Wet op 
het L evensverzekeringsbedrijf 1922 
(Staatsblad No. 716). 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; · 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Ministers · van 
Justitie a.i. en van Binnenlandse Zaken van 
21 Juli 1947, 6e Afdeling, No. 1787; 

Gelet op artikel 27 der Wet op het Le
vensverzekeringsbedrijf 1922 (Staatsblad 
No. 7r6); 

Overwegende, dat het nodig is het model 
van staat K 1, vastgesteld bij artikel. 2 van 
het Koninklijk besluit van 18 Juh 1925 
(Staatsblad No. 335) te wijzigen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
23 September 1947, no. 26); .. 

Gezien het nader rapport van de Mm1s
ters van Justitie en van Binnenlandse. Za
ken van 13 October 1947, 6e Afdeling, No. 
1797; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Het model van staat K 1, vast
gesteld bij artikel 2 van het Kpninklijk be
sluit van 18 Juli 1925 (Staatsblad No. 
335), houdende. algemene maatregel van be
stuur, als bedoeld bij artikel 2 7 der Wet op 
het Levensverzekeringsbedrijf 1922 (Staats
blad No. 716), zoals dit is gewijzigd bij de 
besluite n van 25 Februari 1938 (Staatsblad 
No. 244) e n 10 October 1939 (Staatsblad 
No. 245) vervalt en wordt vervangen door 
het model, vervat in de aan dit besluit toe-
gevoegde bijlage. . 

2. Dit besluit treedt in werking met in

gang van de tweede dag na die van zijn af
kondiging. 

De voornoemde Ministers zijn, ieder voor 
zoveel hem betreft, belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van 
State. 

Soestdijk, 1 November 1947. 

JULIANA. 
De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Min. v. Binnen]. Zaken, WITTEMAN. 

(Uitgeg. 14 Nov. 1947). 
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BUITENLANDSE ONDERNEMINGEN 

Staat K 1. Zie bladz. 495. 

Ingevuld met inachtneming van Konink
lijk besluit dd. 18 Juli 1925 (Staatsblad No. 
335), gewijzigd bij Koninklijk besluit d.d. 
1 November 1947 (Staatsblad No. --H 363). 

Waarden in Nederland tot dekking der 
premiereserve van het Leverzekerings

bedrijf. 

31 December 19 

Onderneming: 
Naam van de vertegenwoordiger in Neder
land: 

Adres: 

De effecten, schatkistbiljetten, schatkist
promessen en schriftelijke schuldbekentenis
sen der hypotheken en leningen op schuld-
bekentenis liggen in bewaring bij ........... . 
. . . . . . . . . . . . . . . met bepaling dat hierover niet 
dan met toestemming der Verzekerings
kamer kan worden beschikt. 

De deposito's zijn gesteld bij .............. . 
met de bepaling dat hierover niet dan met 
toestemming der Verzekeringskamer kan 
worden beschikt. . 

Alle guldensbedragen in deze staat zijn 
in guldens naar beneden afgerond. 

Deze staat heeft geen betrekking op 
spaarkasbedrijf, waaronder hier wordt ver
staan spaarkasinschrijvingen incl. hieraan 
verbonden verzekeringen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 1 No
vember 1947 No. 35. 

Ons bekend, 
De Min. v . justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

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

S. H 364 

8 November 1947. BESLUIT tot nadere 
vaststelling van een algemene maatre
gel van bestuur als bedoeld in artikel 
u5, eerste lid, der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad No. 240). 

In n aam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; ~ 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
R egentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 25 September 1947, 
No. 5241 I, Afdeling Pensioenen en Wacht
gelden; 

Gelet op artikel n5, eerste lid, der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad No. 240); 

De Raad van State gehoord (advies van 
21 October 1947, No. 25); 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Minister van 30 October 1947, No. 
5241 II, Afdeling Pensioenen en Wacht
gelden; 

Hebben goedgevonden el} verstaan: 
Art. 1. De Pensioenraad draagt zorg, dat 

de eerste betaling van een pensioen ge-
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Staat KI 
Waarden in Nederland tot dekking der premiereserve uan het Leuensuerzekeringsb,drijf 

31 December 19 

Holi. gul. 
Splitsing naar de 
valuta's Premiereserve 
Wisselkoers voor de 
herleiding in guld.1 
Premiereserve 
herleid in .guldens 1 

Polis beleningen 
en voorschotten 
naar de valuta's 
idem in guldens 
herleid 1 

Premiereserve ver
minderd met polis
beleningen en voor
schotten f 
Waarden tot dekking 
der premiereserve 
ter voldoening aan 
art. 29 der Wet op 
het lev. bedrijf 2 

a. Effecten. 
1. Binnenlandse 

obligaties en pand-
brieven (L 9) f 

2. Buitenlandse o b li-
gaties en pand-
brieven (L 9) 

3. Aandelen (L 9) 

Totaal 

b . Hypotheken 
1. re Hyp. op 

lande,ijen (L 8) 
2. Ie H yp. op 

huizen (L 8) 

Totaal 

c. Vaste eigendom
men 

f 
f 

f .. 

f. 
f 

1. Landerijen f . 
2. Huizen f 

Totaal 

d. Leningen op 
schuldbekentenis 
(L 10) f 

e. Depos ito's f 

Totaal f . 

f. Andere beleggin-
gen, hier groeps-
gewijze te specifi-
ceren f . 

f 
f 
f 
f 

Totaal der waarden l 

.. 

. . 

1 1 1 1 1 1 

J 1 1 j 1 [ 1 [°taal in guldens 

1 j 1 1 1 1 [°taal in guldens 

1 1 1 1 -1 1 1 

, 

f f f f f f f 

f f f f f f f .... . -· 
f f f f f f f 

1 f 1 f 1 f 

f 

f ··-

1 1 1 1 1 1 1 f 

l f . . 1f. ,f . . ,f lf ,f .. IL f . f f f f f - f 

lf lf. lf IL lf lf ,f . 
f .. f f f ... f .... f f 

1 f 

f f f f f f f -f f f f f f f .... 
f. f. f f f f f 
f f f f f f f 
f f f f f f f ,,~- , .. -- , ... .... - . 

-

-Herleiding in guldens met behulp van de op de laatste beursdag van het boekjaar te 
Amsterdam officieel vastgestelde wisselkoers. 

2 De waarden in vreemde valuta in guldens opgeven. Voor effecten geschiedt de waarde
bepaling in guldens volgens de Amsterdamse beursnotering van de laatste beursdag van 
het boekjaar. Voor de overige waarden geschiedt de herleiding in guldens volgens 1. 
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schiedt zo spoedig m ogelij k n a de toeken
ning. Verder worden de pensioenen betaald 
in de tweede maand van het kwartaal, 
waarover zij verschuldigd zijn. 

2. 1. De P ensioenraad v erstrekt een op
gave van de op I October 1947 in de re
gisters van het Algemeen Burgerlijk P en
sioenfonds ingeschreven gepensionneerden 
en doet verder van iedere toekenning van 
een pensioen mededeling aan de burgemees
ter en wethouders der gemeente, welke de 
rechthebbende volgens diens eigen opgave 
gevestigd is, onder opgave van het registra
tienummer en zoveel mogelijk met vermel
ding van het nader adres. D e burgemeester 
en wethouders doen van de pensionnering 
ten Jaste van het Algemeen Burgerlijk P en
sioenfonds een aantekening stellen op de 
persoonskaart in het bevolkingsregister en 
doen van het overlijden of de adreswijziging 
van een gepensionneerde weduwe en het 
huwelijk van een gepensionneerde wees, zo
mede van alle andere omstandigheden, wel
ke te hunne r kennis komen en welke de be
taalbaarheid van het pensioen kunnen be
invloeden, terstond mededeling aan de Pen
sioenraad, onder vermelding van het re
gistratienummer van het pensioen. 

2. De P ensioenraad zendt ten minste 
eenmaal per jaar aan de burgemeester van 
iedere gemeente, waarin gepensionneerden 
wonen, een staat, welke behelst de namen 
die r gepensionneerden, zomede verdere ge
gevens, die voor de uitbetaling van de pen
sioenen van belang zijn. 

3. De burgemeesters onderzoeken of vol
gens de bevolkingsregisters de in de staten 
vermelde personen op de eerste dag van het 
lopende kalenderkwartaal in leven waren en 
of de weduwen en wezen niet zijn her
trouwd, respectievelijk getrouwd; zij onder
tekenen een op die staten te stellen verkla
ring, waarin de uitslag van het gehouden 
onderzoek is vervat en zenden de staten, 
in daartoe dienende gevallen voorzien van 
de mededelingen, welke voor de betaling 
van de pensioenen van belang kunnen zijn, 
vóór de op de staten v ermelde datum terug 
aan de P ensioenraad. 

4. Elke gepensionneerde is verplicht zorg 
te dragen, dat zijn adres bij de P ensioen
raad bekend is. 

3. 1. Aan de gepensionneerde, die in 
het bevolkingsregister ener Nederlandse ge
m eente is opgenomen en die niet bij de Ne
derlandse Postchèque- en Girodienst als re.: 
keninghouder is aangesloten, geschiedt de 
betaling ten kantore van een Nederlandse 
postinrichting o p vertoon van een door hem 
door de P ensioenraad uitgereikt regist ratie
bewijs op de daarop aangegeven dagen. 

Ten behoeve van de gepensionneerde, die 
.in h et bevolkingsregister ener Nederlandse 
gem~ nte is opgenomen, en die te zijnen na
me een rekening heeft bij de Nederlandse 
P ostchèque- en Girodienst, kan op zij n ver
zoek het pensioen door bijschrijving op die 
rekening worden voldaan. 

2. De in Nederland woonachtige gepen
sionneerde, die zijn pensioen door een door
lopend gemachtigde wenst te doen innen -
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te wiens name de betalingsstukken zijn te 
stellen - behoort met gebruikmaking van 
het daarvoor vastgesteld formulier tot de 
P ensioenraad een eigenhandig ondertekend 
verzoek te richten om tot wederopzegging 
het pensioen aan deze gemachtigde, hetzij 
bij een Nederlandse postinrichting uit te be
talen, dan wel door overschrijving op diens 
postrekening over te maken. Dit verzoek 
moet het registratienummer van de gepen
sionneerde en de naam, het beroep en het 
volledig adres van de gemachtigde en even
tueel het nummer van diens postrekening 
bevatten. D e handtekening van de gepen
sionneerde moet zijn gelegaliseerd door of 
namens de Burgemeester van de woonplaats 
van de gepensionneerde. 

3. De gepensionneerde, wiens pensioen 
door tussenkomst van een Nederlandse post
rekening betaalbaar is gesteld en die ver
hinderd is zich persoonlijk aldaar te ver
voegen, om een of meer te zijnen name ge
stelde betalingsstukken te incasseren, kan 
met gebruikmaking van een door de post
administratie te verstrekken formulier de 
postambtenaar verzoeken die betaling aan 
een door hem aangewezen gemachtigde te 
bewerkstelligen. 

4. 1. D e gepensionneerde, die buiten 
he t Rijk in Europa woonachtig is, zendt in 
het begin der eerste maand van het kwartaal 
aan de Pensioenraad een bewijs van in
leven-zijn, waarin plaats, jaar en datum 
van geboorte zijn vermeld, en - indien het 
strekt tot . ontvangst van weduwenpensioen 
of wezenpensioen - waarin wordt verklaard 
dat belanghebbende niet hertrouwd, respec
tievelijk getrouwd is. 

Dat bewijs wordt ten behoeve ..-an de
gene, die in Nederlandsch-Indië, in Suri
name of in Curaçao woonachtig is, opge
maakt en gelegaliseerd op de wijze a ls in 
die gebiedsdelen gebruikelijk is. Voor hem, 
die buiten die gebiedsdelen gevestigd is, 
wordt het bewijs opgemaakt, hetzij door 
een ter plaatse bevoegde Autoriteit, hetzij 
door een N ederlandse diplomatieke of con
sulaire ambtenaar. I s zodanig bewijs in eer
ste· instantie afgegeven door een ter plaatse 
bevoegde autoriteit, dan wordt de handteke
ning van die autoriteit gelegaliseerd, voor 
zoveel betre ft pensioenen, waarvan het jaar
lijks bedrag een som van f 300 niet te boven 
gaat, door een hogere autoriteit in het land 
van afgifte en in alle andere gevallen door 
een Nederlandse diplomatieke of consulaire 
a mbtenaar. 

Is een bewijs a ls vorenbedoeld in eerste 
instantie afgegeven door een Nederlandse 
diplomatieke of consulaire ambtenaar, dan 
wordt diens handtekening, onafhankelijk van 
het jaarlijks pensioenbedrag van de recht
hebbende, steeds gelegaliseerd door de Se
cretaris-Generaal van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage. Het 
bedoelde bewijs wordt daartoe gezonden aan 
gemeld Ministerie onder bijvoeging van 
f 0.50 voor de kosten, indien het strekt tot 
ontvangst van pensioenen, waarvan het 
jaarlijks bedrag een som van f 300 te boven 
gaat, en m et verzoek het na legal_isatie te 
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zenden aan de Pensioenraad. 
2. De gepensionneerde, d ie in het buiten

land woont, wijst, tenzij hij zijn pensioen 
door bijschrijving op zijn Nederlandse post
rekening wenst te ontvangen met gel;>ruik
making van het door de P ensioenraad vast
gesteld formulier een hier te lande woon
achtig persoon of h ier te lande gevestigde 
bank of instelling aan, die a ls rekeninghou
der bij de Nederlandse Postchèque- en Gi
rodienst is aangesloten met vermelding van 
het volledig adres van die persoon, die bank 
of instelling, aan wie het pensioen kan wor
den uit betaald. 

D e op dit formulier gestelde handtekening 
van de gepensionneerde behoort te worden 
gelegaliseerd door een ter plaatse daartoe 
bevoegde autoriteit. 

5. Het Staatsbedrijf der Posterijen, T e
legrafie e n Telefonie ontvangt inzake zijn 
bemoeiingen een vergoeding, berekend naar 
een tarief, hetwelk wordt vastgesteld door 
onze Ministers van B innenlandse Zaken en 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting. 

6, 1. Dit besluit treedt in werking op 
de tweede dag na die der dagtekening van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

2. M et ingang va n dezelfde dag treedt 
het K oninklijk Besluit van 23 D ecember 
1925 (Staatsblad No. 482) buiten werking. 

D e Minister van Binnenlandse Zak en is 
belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Raad van State, aan de Algemene 
Rekenkamer en aan de P ensioenraad. 

Soestdijk, 8 November 1947. 

JULIANA. 
De Min. v. Binnen/. Zaken, WITTEMAN. 

(Uitgeg. 5 Dec. 1947). 

S. H 365 
8 November 1947. BESLUIT tot vaststel

ling van het Aroma-, Jus- en Soepbe
sluit 1947. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
R egentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Socia le Zaken van 24 September 1947, No. 
788 D /dqssier 68, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Wa
renwet (Staatsblad 1935, no. 793); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staats
b lad 1935, no. 793); 

De Raad van State gehoord (advies van 
21 October 1947, no. 33; 

Gezien he t nader rapport van de M inister 
v a n Sociale Zaken van 30 October 1947, no. 
905 D /dossie r 68, Afdeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Aangeduid •mag uitsluitend en 

moet worden met een der namen: 
I. Extract-blokje, extract-tablet, ex-
L. & S. 1947 
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tract-korrels, extract-poeder of extract
pasta, de waar, die in eigenschappen en/of 
uiterlijk voorkomen gelijkt op een der wa
ren, genoemd in het vierde lid van artikel 
1 van het VleesextractenbeslÛit (Staatsblad 
1924, no. 428), zoals dit is gewijzigd, voor 
zover deze waar niet is aangeduid overeen
komstig het tweede of derde lid van dit ar
tikel. 

2. Soepblokje, soeptablet, soep gedroogd 
of soep in droge vorm, soepkorrels, soeppoe
der of soeppasta, eventueel samengesteld met 
een voorafgaand woord, dat de soort aan
geeft, de waar in droge vorm als pasta, wel
ke blijkens vermelding op de verpakking of 
op enig bijgevoegd drukwerk of schriftuur, 
bestemd is ter bereiding van soep. 

3 . Jusblokje, justablet, juskorrels, jus
poeder of juspasta, eventueel samengesteld 
met een voorafgaand woord, dat de soort 
aangeeft, de waar in droge vorm of als 
pasta, welke blijkens vermelding op de ver
pakking of oo enig bijgevoegd drukwerk of 
schriftuur, bestemd is ter bereiding van jus; 
het woord "jus" mag in deze aanduidingen 
vervangen wórden d oor het woord "saus". 

4. Spijs (spijzen)aroma, soep (soepen)
aroma of spijs (spijzen)- en soep (soepen)
aroma, de vloeibare waar in hoofdzaak 
verkregen door afbraak van eiwitten, 
gist en eiwitrijke stoffen en be
stemd om te worden toegevoegd aan soe
pen, spijzen, jus, enz., ter verbetering van 
geur en smaak. 

5. Plantenextract, de vloeistof, verkre
gen door verwerking van groenten, kruide
rijen, gist, enz., welke dient ter verbetering 
van geur en smaak van spijzen; planten
extract, bereid door verwerking van soja
bonen, mag worden aangeduid als soja. 

6. Pikante saus, o f ketchup, o f saus zon
der olie voor slà - de aanduidingen van 
m eer dan één woord als één onsplitsbaar 
geheel te gebruiken - alle andere vloeibare 
producten, waarvan planten- of specerijen 
extracten, al dan niet bewerkt, karakte
ristieke bestanddelen zijn en waaraan azijn, 
keukenzout, suiker, specerijen, meel en an 
dere stoffen kunnen zijn toegevoegd en wel
ke dienen om spijzen een pikante bijsmaak 
te verlenen. 

2. 1. De waren, bedoeld in het eerste 
lid van artikel 1, moeten voldoen aan de 
volgende eisen: 

a. het gehalte aan totaal stikstof mag 
niet lager zijn dan 3 procent; 

b. het gehalte aminozuurstikstof mag 
niet lager zijn dan 1.5 procent; 

c. he t gehalte aan ke ukenzoutvrije droge 
stof mag niet lager zijn dan 30 procent. 

2. De waren, in dit artikel bedoeld, 
moeten, volgens het op of bij de verpakking 
aangegeven voorschrift bereid, een smake
lijke, op bouillon gelijkende, vloeistof ople
veren. 

3. I. De waren , b edoeld in het tweede 
lid van artikel 1, moeten, bereid uitsluitend 
met water, in de hoeveelheid, aangegeven in 
het op of bij de verpakking bijgevoegde 
voorschrift, een smakelijke soep opleveren, 
waarvan het keukenzoutgehalte niet meer 

32 
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dan 18 gram per liter mag bedragen. Zij 
moeten een gehalte van ten minste 50 pro
cent keukenzoutvrije droge stof bezitten. 

2. Indien de soortaanduiding de aanwe
zigheid van vlees of vleesextract zou kun- • 
nen doen veronderstellen, moet I liter van 
de volgens het op of bij de verpakking aan
gegeven voorschrift bereide en voor het ge
bruik gereed zijnde soep tenminste 0,25 

gram kreatinine, afkomstig van in de waar 
verwerkt vlees of vleesextract, bevatten. 

3. Indien de soortaanduiding de aanwe
zigheid van bouillon zou kunnen doen ver
onderstellen, moet I liter van de volgens het 
op, of bij de verpakking aangegeven voor
schrift bereide en voor het gebruik gereed 
zijnde soep· ten minste 0,08 gram kreatinine, 
afkomstig van in de waar verwerkt vlees of 
v leesextract, bevatten. 

4. Voor zover de waar niet voldoet aan 
de eisen, in de twee vorige leden gesteld, 
mag de aanduiding van geur en smaak, 
welke de aanwezigheid van vlees, vlees
extract of bouillon zou kunnen doen veron
derstellen, uitsluitend zijn aangegeven door 
een samenstelling van het woord "smaak", 
op de volgende wijze. 

"Soeptablet 
(met) vleessmaak". 

"Soeppasta 
(met) kippensoepsmaak". 
4. 1. De waren, bedoeld in het derde lid 

van artikel x, moeten, bereid uitsluitend met 
water in de hoeveelheid, aangegeven in het 
op of bij de verpakking aangegeven voor
schrift, een smakelijk en op jus, onderschei
denlijk saus, gelijkend product opleveren, 
waarvan het keukenzoutgehalte niet meer 
dan 25 gram per liter mag bedragen. Zij 
moeten een gehalte van ten minste 50 pro
cent k eukenzoutvrije droge stof bevatten. 

2. Indien de soortaanduiding de aanwe
zigheid van vlees of vleesextract zou kun
nen doen veronderstellen, moet I liter van 
de volgens het op, of bij de verpakking aan
gegeven voorschrift bereide jus, onderschei
de nlijk saus, ten minste 0,25 gram kreati
nine, afkomstig van in de waar verwerkt 
v lees of vleesextract, bevatten. 

5. De waren, bedoeld in het vierde lid 
van artikel 1, moeten voldoen aan de vol
gende eisen: 

a. het soortgelijk gewicht bij 15 °C. moet 
t en minste 1,25 bedragen; 

b. het gehalte aan totaal stikstof mag 
niet lager zijn dan 3 procent; 

c. het gehalte aan aminozuurstikstof mag 
niet lager zijn dan 1,5 procent; 

d. het gehalte aan keukenzoutvrije droge 
stof moet ten minste 25 procent bedragen. 

6. De als plantenextracten aangeduide 
waren moeten voldoen aan de eis, dat het 
gehalte aan keukenzoutvrije droge stof ten 
minste 20 procent moet bedragen. 

7. De als pikante saus, of ketchup, of 
saus zonder olie voor sla aangeduide waren 
moel:en voldoen aan de eis, dat het gehalte 
aan keukenzoutvrije droge stof ten minste 
10 procent moet bedragen. 

8. x. Indien aan de aanduiding van een 
waar, in dit besluit genoemd, zijn toege-
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voegd de woorden "met vet" of een ver
melding van overeenkomstige betekenis, of 
indien deze woorden op enig deel der ver
pakking aanwezig zijn, dan moet die waar 
ten minste 10 procent vet bevatten. 

2. Is op enig deel der verpakking het 
woord "vetrijk" of een vermelding van 
overeenkomstige betekenis gebezigd, dan 
moet die waar ten minste 25 procent vet 
bevatten. 

3. In, op of aan de verpakkingen of om
hulsels van de waren, in het eerste, vierde, 
vijfde en zesde lid van artikel x genoemd, 
mogen geen woorden of afbeeldingen voor
komen, welke de aanwezigheid van vlees of 
vleesextract zouden kunnen doen veronder-
stellen. • 

9. De waren, in dit besluit genoemd, 
moeten voldoen aan de volgende eisen: 

a. zij moeten bereid zijn uit deugdelijke, 
voor de bereiding van eet- en drinkwaren 
geschikte, grondstoffen; 

b. synthetisch bereide kleurstoffen moe
ten afwezig zijn, met uitzondering van 
kleurstoffen, voor zover afkomstig van in 
de waar verwerkte grondstoffen en voor 
zover die kleurstoffen in de bedoelde grond
stoffen uitdrukkelijk zijn toegestaan. Indien 
de waar overeenkomstig het slot van het 
derde lid van artikel I is aangeduid met het 
woord "saus" en kennelijk is bestemd ter 
vervanging van botersaus, mag ook naph
tolgeel-S aanwezig zijn tot ten hoogste 
0.2 5 0/oo (2 5 mg per 100 g der waar); 

c. met uitzondering van de in artikel 1 , 

zesde lid, genoemde waren, welke per kilo
gram ten hoogste 250 mg benzoëzuur als zo
danig, of in de vorm van benzoaat mogen 
bevatten, moeten conserveermiddelen, met 
uitzondering van keukenzout, afwezig zijn; 

d. waardeloze vulstoffen en voor de ge
zondheid schadelijke stoffen moeten afwe
zig zijn; 

e. zij mogen niet duf, noch schimmelig, 
noch op andere wijze bedorven zijn en mo
gen niet alkalisch reageren op lakmoes
papier. 

10. 1. Op de verpakking der in dit be
sluit genoemde waren moet de naam of het 
merk van de fabrikant, of van de voor de 
samenstelling van .het product verantwoor
delijke wederverkoper, op zodanige wijze 
zijn vermeld, dat de herkomst duidelijk 
blijkt. 

2. Op de buitenzijde van de verpakking 
van de in het eerste, tweede en derde lid 
van artikel I genoemde waren moet tevens 
een duidelijk en voor de koper gemakkelijk 
leesbaar en uitvoerbaar voorschrift voorko
men, waarin moet zijn vermeld: de hoeveel
heid van het volgens dit voorschrift te be
reiden product van de in die verpakking 
aanwezige waar, u itgedrukt in liters {voor 
soepen mag dit ook aangegeven zijn in bor
den, waarbij x bord gelijkgesteld wordt met 
250 cm3 ). 

ll. 1. Op de buitenzijde van de ver
pakkingen van de in dit besluit bedoelde 
waren en van de kennelijk als zodanig voor
handen waren moet voorkomen één, doch 
niet m eer dan één, der aanduidingen, welke 
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de waar volgens de bepalingen van dit be
sluit moet dragen. 

Deze aanduiding mag niet door vegen zijn 
uit te wissen en moet duidelijk leesbaar en 
zichtbaar zijn. Vermeldingen, als bedoeld in 
artikel 3, vierde lid, en in artikel 8, moeten, 
wat grootte en dikte van letters betreft, 
kleiner zijn dan de verplichte aanduiding. 

2. Behoudens het in het derde lid van 
dit artikel bepaalde, moeten de in het eer
ste lid van dit artikel bedoelde aanduidin
gen bestaan uit letters van ten minste 2 cm 
(0.02 m) hoogte bij een lijndikte van ten 
minste 2 mm (0.002 m), indien de hoeveel
heid der waar, in de verpakking aanwezig, 
groter is dan 2kg of 2 liter, en van ten 
minste 4 mm (0.004 m) hoogte bij een lijn
dikte van ten minste 0.5 mm (0.0005 m), 
indien deze hoeveelheid 2 kg, bij vloeistof
fen 2 liter, of kleiner is. 

3. Het bepaalde in het tweede lid van 
dit artikel is niet van toepassing, indien de 
hoeveelheid der waar, in de verpakking aan
wezig, ,oo gram of minder bedraagt, in 
welk geval de aanduidingen moeten bestaan 
uit letters van. ten minste 2 mm (0.002 m) 
hoogte bij een lijndikte van ten minste 0.5 
mm (0.0005 m), met uitzondering van aan
duidingen op hoeveelheden van minder dan 
10 gram, welke aanduidingen moeten be
staan uit letters van tenminste I mm 
(0.001 m) hoogte bij een lijndikte van ten 
minste 0.3 mm (0.0003 m). 

4. Onjuiste aanduidingen of aanduidin
gen in woord of beeld, welke misleidend 
zijn of tot misvatting aanleiding kunnen 
geven, mogen noch op de waren, in dit be
sluit genoemd, noch in, bij, of op haar ver
pakkingen, voorkomen. 

12. 1. De verpakkingen, waarin de wa
ren, in dit beslu it bedoeld, zijn vervat, als
mede de omhulsels dier verpakkingen, moe-· 
ten, voor zover zij bestemd of geschikt zijn 
om met de inhoud aan de verbruikers te 
worden afgeleverd, aan de buitenzijde zijn 
voorzien van een aanduiding, aangevende de 
hoeveelheid der in de verpakking aanwe
zige waar. 

2. Deze aanduiding mag niet door vegen 
zijn "uit te wissen en moet voor de koper 
duidelijk zichtbaar en gemakkelijk leesbaar 
zijn aangepbracht op hetzelfde vlak van de 
verpakking, waarop de naam der waar voor
komt, met uitzondering van verpakkingen, 
inhoudende minder dan 10 gram, in welk 
geval de aanduiding ook op een ander vlak 
der verpakking mag zijn aangebracht. 

Zij moet bestaan uit één der woorden 
, ,inhoud"' of "netton, vergezeld - voor 
v loeibare en stroperige vloeibare waren -
van de in liters en/of onderdelen van liters 
uitgedrukte hoeveelheid, of - voor de ove
rige waren - van de in kilogrammen en/of 
grammen uitgedrukte hoeveelheid der waar 
en mag geen groter hoeveelheid aangeven 
dan die, welke aan waar in de verpakking 
aanwezig is. 

Voor de afmetingen der letters en cijfers 
dezer aanduiding gelden dezelfde eisen als 
waaraan de letters der benaming, krachtens 
artikel n, moeten voldoen. 
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13. Voor de beoordeling of de waren, in 
dit besluit bedoeld, voldoen aan de daarin 
gestelde eisen, moet gebruik worden ge
maakt van de bij dit besluit behorende on
derzoekingsmethoden, voor zover deze daar
voor toereikend zijn. 

14, 1. Dit besluit kan worden aange
haald onder de titel "Aroma-, Jus- en Soep
besluit" met vermelding van jaargang en 
nummer van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst en treedt in werking met ingang 
van de dertigste dag na die van afkondiging 
in het Staatsblad. 

Met ingang van deze dag vervalt het be
sluit van de Secretaris- Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken van 6 Fe
bruari 1943, (Nederlandse Staatscourant 
van 19 Maart 1943, no. 55). 

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

Soestdijk, 8 November 1947. 

JULIANA. 
De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 28 Nov. x947), 

Methoden van on,lerzoek, behorende bij het 
Aroma-, Jus - en Soepbesluit (Staatsblad 

1947, no. H 365). 

1. Water. 
Een nauwkeurig afgewogen hoeveelheid 

der waar, die ongeveer 2 g droge stof be
vat, wordt gebracht in een vooraf gewogen 
porceleinen of glazen schaaltje met vlakke 
bodem, waarin zich 20 tot 25 g zand, als
mede een glazen staafje bevinden. D e waar 
wordt met een weinig warm water, met be
hulp van het glazen staafje, met het zand 
tot een papje geroerd. Nadat op het water
bad, onder nu en dan roeren, is d roog ge
dampt, wordt in een droogstoof bij ,02-
1050 C gedurende 3 uren gedroogd. Na 
a fkoelen in een exsiccator wordt gewogen en 
het gewichtsverlies vastgesteld; dit wordt 
als water aangemerkt. Tijdens het wegen 
wordt het schaaltje met een p laatje geslo
ten. 

Droge soep- en droge j.usproducten kun
nen na fijn maken zonder aanmengen met 
water en zonder droog dampen op het wa
terbad, met zand gemengd worden ge
droogd bij 102-105° C, gedurende 3 uren. 

2. Keukenzout. 
5 g der waar - vaste stoffen eerst tot 

poeder gebracht - worden zoveel mogelijk 
opgelost in koud water, de oplossing aange
vuld tot 250 cm3 en, indien de waar niet 
volledig of nagenoeg volledig is opgelost, 
gefiltreerd. Van het filtraat worden 25 cm3 

- of een andere bekende hoeveelheid met 
water tot ongeveer 25 cm3 aangevuld .._ 
die niet meer dan 0.130 g keukenzout die
nen te bevatten, vermengd met ongeveer 5 
cm3 sterk salpeterzuur en met nauwkeurig 
25 cm3 1/,o N zilvemitraatoplossing. Daarna 
wordt tot koken verwarmd en onder juist 
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aan de kook houden, zeer voorzichtig I tot 
enkele g vast kaliumpersulfaat in kleine 
porties toegevoegd, totdat de vloeistof, die 
zich boven het gevormde zilverchloride be
vindt, kleurloos of nager.oeg kleurloos is ge
worden, hetgeen in de regel na 5 tot 15 mi
nuten bereikt is. Vervolgens worden nog 5 
cm3 formaline toegevoegd en even opge
kookt. 

Na afkoelen wordt met water tot onge
veer 150 cm3 verdund en de overmaat zil
vernitraat met 0.1 N rhodaanoplossing, on
der toevoeging van 2 cm3 ijzerammoniak
aluinoplossing als indicator, getitreerd. 

De gebonden hoeveelheid zilvernitraat 
wordt geheel op keukenzout omgerekend. 

3. Keukenzoutvrije droge stof. 

Het gehalte van keukenzoutvrije droge 
stof wordt gevonden door 100 te verminde
ren met de som van water- en keukenzout
gehalte. 

4. Stikstof. 

A. Totaal stikstof. 
Het gehalte aan totaal stikstof wordt be

paald volgens de methode Kjeldahl. 

B. Aminozuurstikstof. 
5 g der waar worden zoveel mogelijk op

gelost in 50 cm3 water en koud vermengd 
met 20 cm3 ener 10 procents oplossing van 
chloorbarium, waarna druppelsgewijs een 
ongeveer verzadigde oplossing van barium
hydroxyde wordt toegevoegd tot duidelijk 
alkalische reactie op lakmoes. Vervolgens 
worden nog 20 cm3 der zelfde bariumhy
droxyde-oplossing en 30 cm3 sterke spiritus 
toegevoegd, waarna m et water tot 150 cm3 

wordt aangevuld. 
Na filtratie door een droog vouwfilter 

worden 75 cm3 van het filtraat met nor
maal zoutzuur ten opzichte van neutraal 
lakmoespapier nauwkeurig geneutraliseerd 
en met uitgekookt water tot 100 cm3 aan
gevuld. 

Met de aldus verkregen vloeistof worden 
d e volgende bepalingen verricht: 

a. 5 cm3 der vloeistof worden vermengd 
met 50 cm3 tegenover thymolphtaleïen ge
neutraliseerde sterke spiritus - die I cm3 

ener 0.4 procents oplossing van thymolpha
leïen bevat - en met 0.1 N natronloog ge
titreerd tot kleuromslag (blauw groene 
schijn). Ve rbruik a cm3 loog. 

b. 5 cm3 der vloeistof worden vermengd 
met 25 cm3 uitgekookt water en met 0.5 
cm3 ener 0.02 procents oplossing van neu
traalrood in water en daarna met 0.1 N 
natronloog getitreerd tot de kleur van rood 
naar geel omslaat. Verbruik b erna loog. 

c. 50 cm3 der vloeistof worden, na ver
mengd te zijn met ongeveer 5 g vers ge
g loeid magnesiumoxyde en ongeveer 250 
cm3 water, afgedestilleerd en het ammo
niakale destillaat wordt opgevangen in een 
bekende hoeveelheid 0.1 N zuur. Tevens 
wordt een blanco proef gedaan zonder 50 
cm3 der vloeistof en met 300 cm3 water. De 
overmaat zuur wordt, na uitkoken van het 
destillaat met 1/io N loog getitreerd met 
behulp van methylrood als indicator. 
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De door ammoniak vastgelegde hoeveel
heid 0.1 N zuur zij c cm3. 

Het gehalte aan aminozuurstikstof be
draagt dan 1,12 (a-b-c/10) %. 

5. Kreatinine. 

De bepaling van kreatinine geschiedt op 
de wijze als in de methoden van onderzoek, 
behorende bij het Vleesextractenbesluit 
(Staatsblad 1934l no. 428, zoals dit is ge
wijzigd) is aangegeven. Van niet geheel in 
koud water oplosbare producten dient doot 
digereren met koud water en filtreren eerst 
een oplossing te worden gemaakt. 

6. Kleurstoffen en Conserveermiddelen. 
Het onderzoek op kleurstoffen en conser

veermiddeler. geschiedt op de wijze als in 
de methoden van onderzoek, behorende bij 
het Vleeswarenbesluit (Staatsblad 1938, no. 
865, zoals dit is gewijzigd) is aangegeven. 
Voor de bepaling van de hoeveelheid 
naphtolgeel-S zij verwezen naar de Metho
den van Onderzoek, punt 10a, behorend bij 
het Meelbesluit (Staatsblad 1924, no. 313), 
zoals dit is gewijzigd. 

Lijst van Heag·enUa. 

Bariumhydroxyde-oplossing: Een nage
noeg verzadigde oplossing van Ba (OH)2 8 
H20 in water (ongeveer 0.2 N). ' 

Chloorbariumoplossing: Een tien procents 
oplossing van Ba Cl2 2 H20 in water. 

Formaline: Het handelsproduct, dat onge
veer 33- 34 procenten formaldehyde bevat. 

Kaliumpersulfaat: het vaste zout K2S20s. 
Methylroodoplossing: Een oplossing van 

0.1 methylrood in 100 cm3 sterke spiritus. 
Neutraal lakmoespapier: 10 g gepoederd 

lakmoes worden met 50 cm3 spiritus van 
90 % gedurende ½ uur aan een terugvloei
koeler gekookt. Na affiltreren wordt de 
overgebleven vaste stof gedroogd bij een 
temperatuur, die 100 °C niet te boven gaat. 
De gedroogde massa wordt in een mortier 
innig samengewreven met 50 c;n3 water, 
waarna men, onder herhaald omroeren, 24 
uur laat staan, waarna wordt afgefiltreerd. 
Van het verkregen filtraat wordt een klein 
gedeelte afzonderlijk gehouden en van het 
grootste gedeele wordt het alkali geneutrali
seerd door telkens met een glasstaaf, die 
bevochtigd wordt met zwavelzuur van S .G. 
:i,:iI, om te roeren, totdat de kleur duidelijk 
rood is. De vloeistof wordt nu gedurende 
een kwartier gekookt, waarbij het verdam
pende water wordt aangevuld'. Indien de 
kleur bij het koken blauw of violet wordt, 
dient met een staaf met iets zwavelzuur als 
boven te worden omgeroerd, tot de k leur 
weer juist rood is. Indien de kleur te sterk 
rood is, wordt zij met een weinig van de af
zonderlijk gehouden blauwe oplossing ver
beterd. 

Stroken filtreerpapier worden vervolgens 
met de oplossing gedrenkt en in een zuur
en alkalivrije omgeving bij gewone tempe
ratuur gedroogd. 

Het gerede papier moet roodachtig zijn, 
met iets violet er in, terwijl I druppel van 
een mengsel van 50 cm3 kokend water met 
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1 druppel ¼N loog een duidelijk blauwe 
kring moet veroorzaken. 

Het papier moet beschut voor licht en la
boratoriumdampen worden Öewaard. 

Neutraalroodoplossing: Een 0,02 procents 
oplossing van neutraalrood in water. 

Salpeterzuur (sterk): Bevat ongeveer 
65 % HNO3; soortelijk gewicht 1,40. 

Spiritus (sterke): Een mengsel van 
aethyl-alcohol in water, dat in 100 volumina 
ongeveer 96 volumina C2H5OH bevat. Soor-
telijk gewicht 0.812. · 

Thymolphtaléienoplossing: Een 0.4 pro
cents oplossing van thymolphtaleïen in ster
ke spiritus. 

IJzerammoniakaluinoplossing: Een onge
veer verzadigde oplossing Fe (NH4) (SO4)2 
12 H2O in water, waaraan enig salpeterzuur 
tot verwijdering der bruine kleur is toege
voegd. 

Zand: Met zoutzuur en daarna met water 
gewassen en gegloeid zand. 

Lijst Yan Tltcrvloelstoffeu. 

1/io N Natronloog: E en koolzuurvrije op
lossing van natriumhydroxyde in zoveel wa
ter, dat 25 cm3 der oplossing 25 cm3 1/10 
N oxaalzuur ter neutralisatie vereisen. 

1/io N Rhodaanoplossing: Een oplossing 
van ammoniumrhodanide of kaliumrhoda
nide in water, waarvan 25 cm3 overeen
komen met 25 cm3 1/10 N zilvernitraatoplos
sing. 

1/10 N Zilvernitraat: Een oplossing in 
water, welke 16.987 g AgNO3 per 1 bevat. 

1/io N. Zuur: Een oplossing van zoutzuur 
of zwavelzuur in zoveel water, dat 25 cm3 

der oplossing 25 cm3 1/10 loog ter neutrali
satie vereisen. 

N . Zoutzuur: Een oplossing van zoutzuur, 
in zoveel water, dat 25 cm3 der oplossing 
2 5 cm3 N natronloog ter neutralisatie ver
eisen. 

Behoort bij het Aroma-, Jus- en Soepbe
sluit (Staatsblad 1947, no. H 365). 

Mij bekend, 
De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

S. H 366 
u November z947. BESLUIT, houdende 

vaststelling van de datum van inwer
kingtredinP- van de Wet van 1 Augustus 
1947, betreffende plaatsing van min
der-valide arbeidskrachten, Staatsblad 
no. H 283. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Sociale Zaken van 4 November 1947, no. 
13910, Afdeling Rijksarbeidsbureau; 

Gelet op artikel 15 van de Wet van 1 
Augustus 1947, betreffende plaatsing van 
minder-valide arbeidskrachten, (Staatsblad 
no. H 283); 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
de datum van inwerkingtreding van de 

Wet van 1 Augustus 1947, betreffende 
plaatsing van minder-valide arbeidskrach
ten (Staatsblad no. H 283) te bepalen op 
1 Januari 1948. 

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

Soestdijk, 12 November 1947. 

JULIANA. 
De ,Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 5 December z947). 

s. lC 367 

z5 November z947. BESLUIT, houdende 
wijziging van het Schepelingenbesluit. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
de Ministers van Justitie en van Verkeer 
en Waterstaat d.d. 7 Mei 1947, 6e Afdeling 
no. 1708, en van 23 Mei 1947, rto. 53539 Z.; 

De Raad van State gehoord (advies van 
24 Juni 1947, no. 18); 

Gezien het nader gemeenschappelijk rap
port van voornoemde Ministers van 21 Oc
tober 1947, 6e Afdeling, no. 1803, en van 
6 November 1947, no. 88602 Z/121/121/30; 

Gelet op de artikelen 407, 412, 450d en 
450d en 451i van het Wetboek van Koop
handel; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. D e eerste zin van artikel 7, lid 1, 

van het Schepelingenbesluit, wordt gelezen: 
.,x. De ambtenaar van aanmonstering, 

wie verzocht wordt een monsterrol op te 
maken, gaat hiertoe eerst over, indien: 

1. hem door de reder de met de schepe
lingen gesloten arbeidsovereenkomsten, wel
ke door die reder in de monsterboell'jes moe
ten zijn aangetekend, zijn overgelegd en 

2. hij er zich van heeft vergewist, dat de 
inhoud dier overeenkomsten door de sche
pelingen is begrepen, en partijen de over
eenkomst hebben getekend." 

Art. II. In het Schepelingenbesluit wordt 
na artikel 10 een nieuw artikel ingevoegd, 
luidende: 

,,Verstrekken gegevens voor Centraal Re
gister Monsterboekjes. 

Art. 10bis. Na de monstering wordt door 
de ambtenaar van aanmonstering aan het 
hoofd van de Scheepvaartinspectie een op
gaaf gezonden, bevattende de naam van het 
schip, de naam van de kapitein, de datum 
van monstering, de namen en rangen of 
kwaliteiten van de gemonsterde schepelin
gen, de nummers hunner monsterboekjes en 
de door de schepelingen opgegeven wal
adressen." 

Art. II!. In lid 1 van artikel 13 van het 
Schepelingenbesluit wordt gewijzigd: 
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onde r ( a ) f 0,40 in f 0,75; 
onder ( b ) ,, 0,55 in " 1,- ; 
onder (c) ,, o,IS in " 0,25; 

,, 0,40 in " 0,75; 
onder (d) ,, 1,50 in " 2,75; 
on der (e) ., 1,50 in " 2,75; 
on der (f) ,, 3,- in " 5,- ; 
onder (g) ,, 0,75 i_n " 1,50; 
onder (h) ,, 0,50 1n " 1,- ; 
A rt. I V. Aan artikel 15 van het Schepe

l ingenbesluit wordt een nieuw l id toege
voegd luidendè: 

,,4. De kapitein zendt, zo spoedig mo
gelijk na de beëindiging van de dienst aan 
boord, aan het hoofd van de Scheepvaart
inspectie een opgaaf, bevattende de naam 
v an de schepeling, die de dienst aan boord 
heeft beëind igd, het nummer van zijn mon
sterboekje, de datum en de plaats van be
eindiging, zomede de reden voor de be
e indiging" . 

Art. V. In lid 2 van artikel 17 van het 
Schepelingenbesluit wordt "een gulden" ge
wijzigd in "f 1.50". 

A rt. VI. D it besluit treedt in werkin g 
o p de tweede dag na die zijner afkondiging. 

D e M inisters van J ustitie en van Verkeer 
en W aterstaat zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van 
State. 

Soestdijk, 15 November 1947. 

J ULI ANA. 
D e Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

D e Min. v. Verkeer en Waterstaat, H . Vos. 
(Uitgeg. 25 Nov. 1947). 

S. H 368 

19 N ovember 1947. BESLUIT tot vast
stelling van een a lgemene maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 4, 
tweede lid, der Noodwet Ouderdoms
voorziening. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Sociale Zaken van 8 October 1947, no. 4569, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 4, tweede lid, der Nood-
wet Ouderdomsvoorziening; · 

De Raad van State gehoord (advies van 
2 1 October 1947, no. 34); 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Minister van II November 1947, 
n o. 5040, Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. Voor de toepassing van artikel 4, 

eerste lid, van de Noodwet Ouderdomsvoor
ziening worden met Nederlanders gelijkge
steld niet-Nederlanders, die sedert het be
reiken van de 45-jarige leeftijd onafgebro
ken hier te lande hun woonplaats hebben 
gehad. 

2. D it besluit t reedt in werking met in
gang van r December 1947. 

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

L onden, 19 November .1947. 

J ULIANA. 
De M in. van Sociale Zaken, W. D REES. 

(Uitgeg. 28 Nov. 1947.) 

s. H 3 6 9 

22 November 1947. WET, houdende in
trekk ing van het Besluit beperking 
rechtsverkeer (Staatsblad No. E 75). 

Bijl. Hand. Il 46/47, 550; 
Bijl. Hand. Il 47/48, 550; 
Hand. Il 47/48, bladz. 185; 
Bijl, Hand. I 47/48, 550; 
Hand, I 47/48, bladz. 13. 

I n naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen , 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenselijk is het Besluit beperking 
rechtsverkeer (Staatsblad No. E 75), ge
wijzigd door Ons besluit van 19 Mei 1945 
(Staatsblad No. F 76),'te doen vervallen en 
in verband daarmede enige voorschriften 
ten behoeve der rechtszekerheid te geven; 

Zo is het, dat Wij, de Raad v. State, enz. ; 
Art. 1. Het Besluit beperking rechtsver

keer vervalt. 
2. 1. Behoudens het bepaalde in artikel 

4 dezer wet wordt de nietigheid van een 
h andeling of overeenkomst, in strijd met 
het bepaalde in het Besluit beperking rechts
verkeer verricht oJ aangegaan, opgeheven, 
tenzij op het tijdstip van inwerkingtreding 
dezer wet aan die overeenkomst generlei 
uitvoering is gegeven, dan wel de uitvoe
ring van die overeenkomst of die handeling 
vóór genoemd tijdstip is ongedaan gemaakt. 

2. Niettemin kan een handeling of over
eenkomst, in strijd met het bepaalde in het 
Besluit beperking rec htsverkeer verricht of 
aangegaan, in het belang van de Nederland
se volkshuishouding alsnog worden nietig 
verklaard, indien daartoe binnen drie jaar 
na de inwerkingtreding dezer wet 'door een 
belanghebbende of door het Openbaar Mi
nisterie een vordering wordt ingesteld. 

3. Tot de kennisneming van een vorde
ring, bedoeld in het tweede lid van het 
voorgaande artikel, is, indien de handeling 
of de overeenkomst betrekking had op on
roerend goed, mede bevoegd de rechter in 
wiens rechtsgebied dat goed is gelegen. 

4. 1. Artikel 2 is niet van toepassing op 
een handeling of overeenkomst, in zoverre 
deze betreft een effect in de zin van artikel 
39, onder 1, van het Besluit herstel rechts
verkeer (Staatsblad no. E 100), zoals dit is 
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gewijzigd bij Ons besluit van 16 November 
1945 (Staatsblad no. F 272). 

2. De afdeling effectenregistratie van de 
Raad voor het Rechtsherstel is echter be
voegd, een handeling of overeenkomst, als 
bedoeld in het vorige lid, welke is verricht 
of aangegaan in strijd met het bepaalde in 
het Besluit beperking rechtsverkeer, alsnog 
te bekrachtigen. 

5. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Orls te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk 22 Novem

ber 1947. 
JULIANA. 

De Minister-President, BEEL. 

De Min. v. Justiti~. J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Min. v. Buitenl. z., W. VAN BOETZELAER. 

De Min. v. Binnenl. Zaken, WITTEMAN. 

De Min. v. 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

De Min. v. Marine a.i., A. H. J. L. FIEVEZ. 

De Min. v. Wederopb. en Volksh. L. NEHER. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. v. Ec. Zaken a.i., S. L._ MANSHOLT. 

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

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

De Min. van Overzeesche Gebiedsdeelerf, 
J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. 5 Dec. 1947.) 

S. H 370 

22 November 1947. WET tot verklaring 
van het algemeen nut der onteigening 
van percelen, erfdienstbaarheden en an
dere zakelijke rechten, nodig voor de 
uitbreiding van het gemeentehuis te 
Goes. 

Bijl. Hand. II 47/48, 6u; 
Hand. II 47/48, bladz. 185; 
Bijl. Hand. I 47/48, 6IZ; 
Hand. I 47/48, bladz. 13. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het in h et publiek belang der gemeente 
Goes nodig is, dat de beschikking wordt 
verkregen over een perceel, nodig voor de 
uitbreiding van het gemeentehbis en dat de 
Onteigeningswet behoort te worden toepast; 

Zo is het , dat Wij , de Raad van State, 
enz.; 

Art. 1. Wij ve rklaren, dat het algemeen 
nut de onteigening vordert, ten name van de 
gemeente Goes van percelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten in die 
gemeente, nodig voor . de uitbreiding van 
het gemeentehuis. 

2. Deze wet vervalt, voor zoveel de ont-
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eigening van hetgeen niet in der minne is 
verkregen, bij de rechter niet is aangevraagd 
binnen één jaar na de dagtekening van de 
Nederlandse Staatscourant, waarin Ons be
sluit, bedoeld in artikel 14 der Onteigenings
wet, is openbaar gemaakt. 

Die termijn kan door Ons bij een in de 
Nederlandse Staatscourant te plaatsen be
sluit met ten hoogste zes maanden worden 
verlengd. 

Lasten en bevelen enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk 22 No

vember 1947. 
JULIANA. 

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

(Uitgeg. 16 Dec. 1947). 

S. H 371 

22 November 1947. WET tot wijziging van 
de begroting van de Ontvangsten en 
Uitgaven van het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. 46/47, 526; 
Bijl. Hand. II 47/48, 526; 
Hand. II 47/48, bladz. 48; 
Bijl. Hand I 47/48, 526; 
Hand. I 47/48, bladz. 13. 

s. J-C 372 

22 November 1947. WET, houdende na
turalisatie van Walter Ascher en 19 
anderen. 

Bijl. Hand. II 46/47, 523; 
Bijl. Hand. II 47/48, 523; 
Hand. II 47/48, bladz. 185; 
Bijl. Hand: I 47/48, 523; 
Hand. I 47/48, bladz. 13. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Walter Ascher en 19 anderen, die aan Ons 
een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overleggirtg - wat betreft de in artikelen 2 

en 3 genoemden voor zoveel doenlijk - van 
de bewijsst ukken, bedoeld in artikel 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad No. 
268) op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 December 1938 (Staatsblad No. 
204) 

Zo is het, dat Wij, de Raad v. State, enz.; 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1°. Walter Ascher, geboren te Kassei 

(Duitsland) 22 October .1909, koopman, wo
nende te Utrecht, provincie Utrecht; 

2° . Antonius Franciscus Beekman, gebo
ren te Didam (Gelderland) 25 October 
1899, brood- en banket bakker, wonende te 
Didam, provincie Gelderland; 
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3°. Everardus Augustinus Maria Dencker, 
geboren te Nijmegen (Gelderland) 8 De
cember 1902, boekhandelaar, wonende te 
N ijmegen, provincie Gelderland; 

4°. Emil Julius Epple, geboren te Stutt
gart (Duitsland) 6 Maart 1877, beeldhou
wer , wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Z uid ho/land; 

5 °. Harri) Frank. geboren te ltzehoe 
( Duitsland) 25 November 1913, kapitein bij 
de k le ine handelsvaart, wonende te Gronin
gen, provincie Groningen; 

6 ° . Trijntje Kooima, geboren te Sidde
buren, gemeente Slochteren. ( Groningen) 9 
Augustus 1882, zonder beroep, gescheiden 
echtgenote van Ra/ph Feddes, wonende te 
Siddeburen, gemeente Slochteren, provincie 
Groningen; 

7 °. Max Mende!, geboren te Lingen 
( Duitsland) 24 Juli 1884, koopman, wonen
de te Zeist, provincie Utrecht; 

8 °. Maria Katharina Sonderkamp, gebo
ren te Hau (Duitsland) 13 October 1907, 
steno-typiste, wonende te Eindhoven, pro
vincie Noordbrabant; 

9 °. Josef Anton Sycek, geboren te We
nen (Oostenrijk) 27 Augustus 1897, koop
man, wonende te Diepenveen, provincie 
O verijssel; 

10° . Josephine Eugenia Maria Tempel, 
geboren te Rheinberg (Duitsland) 7 April 
1893, kloosterzuster, wonende te Groesbeek, 
provincie Gelderland; 

n °. Pier de Vries, geboren te Langweer, 
gemeente Doniawerstal (Friesland) 8 Ja
nuari 1880, zonder beroep, wonende te Rot
tum, gemeente Haskerland, provincie Fries
land· 

12'
0

• Adele van Wickede, geboren te Bie
lefeld (Duitsland) 2 Februari 1896, röntgen_ 
assistente, wonende te Leiden, provincie 
Zuidho/Jand. 

2, Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 2 °. en 3 ° ., der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad No. 268) op het Nederlan
derschap en het ingezetenschap, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad No. 204), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1 °. August Rudolf Brömstrup, geboren 
te Ouder-Amstel (Noordho/Jand) 3 Januari 
1903, grondwerker, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordhollam:1; 

2 ° . Franciscus Johannes Kersten, gebo
ren te Arnhem (Gelderland) 13 Juli 1918, 
kantoorbediende, wonende te Arnhem, pro
vincie (Gelderland); 

3 ° . Heinrich Joseph Königs, geboren te 
B ocholtz (Limburg) 21 Januari 1919, op
zichter bijzondere jeugdzorg, wonende te 
Zandvoort, provincie Noordho/Jand; 

4 ° . Cornelis l:;arsen, geboren te Rotter
dam (Zuidho/Jand) 6 Augustus 1909, hos
pitaalsoldaat, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidho/Jand; 

5 °. Jakob Lenz, geboren te Studernheim 
( Duitsland) 13 September 1882, zonder be
roep, wonende te Nijmegen., provincie Gel
derland; 

6°. Bernardus Lübbers, geboren te Em• 
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men (Drenthe) 3 Septem ber 1896, melk
venter, wonende te K lazienaveen, gemeen te 
Emmen, provinvie D renthe; 

7° . Horst Ado/1 Weltmann, geboren te 
Breslau (Duitsland) 25 D ecember 1922, stu
dent, wonende te Maartensdijk, provincie 
Utrecht. 

3, Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad No. 204), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
Eleonore Wilhelmina Epple, geboren te 
München (Duitsland) 5 April 1922, gym
nastieklerares, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidho/Jand. 

4. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 22 No

vember 1947. 
JULIANA. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 22 December I947). 

s. U 373 

22 November I947• WET, houdende natu
ralisatie van Franz August Maria Ber
nefeld en 19 anderen. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 525; 
Bijl. Hand. Il 47/48, 525; 
Hand. Il 47/48, bladz. I85; 
Bijl. Hand. 1 47/48, 525; 
Hand. 1 47/48, bladz. IJ. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Franz August Maria Bemeleld en 19 ande
ren, die aan Ons daartoe een verzoek heb
ben gedaan, met overlegging - wat betreft 
de in artikel 2 genoemden voor zoveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad No. 204); 

Zo is het, dat Wij, de Raad v. State, enz.; 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bif deze verleend aan: 
1 ° . Franz August Maria Bernefeld, ge

boren te Amsterdam (Noordho/Jand) 6 De
cember 1908, rector van een ziekenhuis, wo
nende te Leiden, provincie Zuidho/Jand; 

2 °. Elisabeth Josepha Maria Brabants, 
geboren te Borgerhout (België) 22 Juni 
1907, directrice van een huishoudschool, wo
nende te Roosendaal, gemeente Roosendaal 
en Nispen, provincie Noordbrabant; 

3 ° . André Johan Marie Brenneker, ge-
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boren te Venlo (Limburg) 5 D ecember 
1910, bedrijfsleider, wonende te Venlo, pro
vincie Limburg; 

4 °. Paul David, geboren te Geldern 
(Duitsland) 3 Maart 1908, koopman, wo
nende te Bussum, provincie Noordholland; 

5 ° . Marie Antoinette Drouil/at, geboren 
te Blanzat (Frankrijk) 30 September 1886, 
onderwijzeres, wonende te Gronsveld, pro
vincie Limburg; 

6° . Akos Farkas, geboren te Abrudba
nya (Roemenië) 9 September 1898" came
raman, wonende te Wassenaar, provincie 
Zuidholland; 

7°. Andreas Gibbels, geboren te Maria
dorf, Hoengen (Duitsland) 8 Mei 1884, 
mijnopzichter, wonende te Heerlen, provin
cie Limburg; 

8 °. Maria Pauline Gibbels, geboren te 
Eschweiler-Bergrath, Eschweiler (Duits
land) 12 December 1915, zonder beroep, 
wonende te Heerlen, provincie Limburg; 

9 °. Cornelia Petronella Rolina Kesper, 
geboren te Amsterdam (Noordholland) 29 
April 1876, zonder beroep, weduwe van 
Franz Heinrich Ludwig Arp, wonende te 
Lausanne (Zwitserland); 

10•. Theodor Kunke, geboren te Wenen 
. Oostenrijk) 16 Juni 1906, grossier, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland; 

II O • Alice Charlotte Mar tin, geboren te 
's-Gravehhalle (Zuidholland) 30 April 1913, 
kantoorbediende, wonende te 's-Gravenhalle, 
provincie Zuidholland; 

12 °. Johann Wilhelm Pohlmann, gebo
ren te Assel (Duitsland) 18 Februari 1900, 
zonder beroep, wonende te Hoollezand, pro
vincie Gronintien; 

13 °. Alfred Schoenen, geboren te Aken 
(Duitsland) 12 Augustus 1917, kleermaker, 
wonende te Kerkrade, provincie Limbur/l; 

14 °. Erwin Samuel Simon, geboren te 
Bad Dürkheim (Duitsland) 14 Januari 1903, 
economisch adviseur, wonende te Enschede, 
provincie Overijssel; 

15° . Johann Ulrich, geboren te Wenen 
(Oostenrijk) 9 April 1913, instrumentma
ker, wonende te Hen/lelo provincie Over
ijssel; 

16° . Hermann Oscar Stephanus Wen
trup, gel:ioren te Montabaur (Duitsland) 24 
December 1910, bedrijfsleider, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

17°. Theodor O/of Wolffberll, geboren te 
Bonn (Duitsland) 5 Mei 1924, violist, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordhol
land. 

2. M et afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en on
der 3°., der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad No. 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Heinz Gerhard Lewitz, geboren te 
Graudenz (Polen) 18 October 1908, sergeant 
wonende te Apeldoorn, provincie Gelder
land; 

2 °. Hubert Peter Schmitz, geboren te 
Posterholt (Limburti) 19 Mei 1905, tim-
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merman, wonende te Posterholt, provincie 
LimburR; 

3 °. Arnoud Gustav Storz, geboren te 
Utrecht (Utrecht) · 30 Juli 1894, waarne
mend tramcontroleur, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland. 

3. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die- van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 22 No

vember 1947. 
JULIANA.' 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitge/l. 2 December 1947). 

s. n 374 

24 November 1947. BESCHIKKING van 
de Minister van Financiën, houdende 
gewijzigde vaststelling van de Beschik
king Deblokkering 1945 (Staatsblad 
F 332). 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is 

voorzieningen te treffe n terzake van de af
wikkeling van de geldzuivering; 

Gelet op de wet van 4 Augustus 1947 
(Staatsblad no. H 287), houdende verlen
ging van de machtiging als bedoeld in ar
tikel r, eerste lid, van het Machtigingsbe
sluit geldzuivering (Staatsblad no. F 133); 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art. I. De Beschikking Deblokkering 

1945 wordt gewijzigd vastgesteld als volgt: 
Art. r. 1. Voor de toepassing van deze 

beschikking en van de krachtens deze be
schikking te geven nadere regelen en voor
schriften wordt verstaan onder: 

binnenland: 
het Rijk in Europa; 
buitenland: 
het gebied, niet vallende onder de om

schrijving "binnenland"; 
ingezetenen: 
a. natuurlijke personen, die hun woon

plaats in het binnenland hebben dan wel 
gewoonlijk aldaar verblijven; 

b. rechtspersonen en vennootschappen, 
die in het binne nland gevestigd zijn, of wor
den bestuurd dan wel aldaar kantoor hou
den; 

c. filialen, bijkantoren en bedrijven in 
het binnenland van een niet-ingezetene, on
geacht of zij al dan niet rechtspersoonlijk
heid bezitten; 

niet-ingezetenen: 
a. natuurlijke personen, rechtspersonen 

en vennootschappen, niet vallende onder de 
omschrijving "ingezetenen"; 

b. filialen, bijkantoren en bedrijven in 
het buitenland van een ingezetene, ongeacht 
of zij al dan niet rechtspersoonlijkheid be
zitten, tenzij zij in het binnenland worden 
bestuurd; 

betaalmiddelen: 
munten, bankbiljetten in omloop gebracht 

door of vanwege De Nederlandsche Bank 
en muntbiljetten, uitgegeven door of van-
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wege de Nederlandse Regering, een en an
der voorzover zij op grond van de geldende 
wettelijke bepalingen de hoedanigheid van 
wettig betaalmiddel bezitten. 

bank: 
De Nederlandsche Bank, alsmede de leden 

der bedrijfsgroepen Effectenhandel, Han
delsbanken, Landbouwcredietbanken of 
Spaarbanken. 

geblokkeerde rekening: 
een credit staande rekening bij een bank, 

waarover zonder vrijstelling krachtens be
schikking van de Minister van Financiën of 
zonder vergunning van De Nederlandsche 
Bank noch door overschrijving noch door 
uitbetaling van betaalmiddelen mag worden 
beschikt; 

herstelrekening: 
een credit staande rekening bij de Maat

schappij tot Financiering van het Natio
naal Herstel, waarover mag worden beschikt 
op de voet van de beschikking Molestver
zekeringsuitkeringen 1945 (Staatsblad n °. 
H 380) en de op grond daarvan uitgevaar
digde beschikkingen; 

overgangsrekening: 
een speciale geblokkeerde rekening waar

v an het tegoed naar vrije rekening wordt 
overgeboekt overeenkomstig door de Minis-

• ter van Financiën gestelde regelen; 
lossingsrekening: 
een credit staande rekening bij een bank 

waarop tegoedschrijving alleen kan plaats
vinden krachtens beschikking van de Mi
nister van Financiën en waarover, onver
minderd de daartoe vereiste vergunning 
van de afdeling Effectenregistratie van de 
Raad voor het Rechtsherstel, zonder vrij
stelling krachtens b,eschikking van de Mi
nister van Financiën niet mag worden be
schikt; 

vrije rekening: 
een credit staande rekening bij een bank, 

niet vallende onder een der vorenstaande 
omschrijvingen, waarover zowel door middel 
van overschrijving, als door uitbetaling van 
betaalmiddelen mag worden beschikt; 

effecten: 
aandelen, obligatiën, pandbrieven, depot

fractiebewijzen, winst- en oprichtersbewij
zen, en soortgelijke waardepapieren, in
schrijvingen in schuld- en andere registers, 
en soortgelijke rechten; 

certificaten van waarden als hiervoor zijn 
genoemd; 

recepissen van hiervoor genoemde waar
den uitgegeve n ter latere verwisseling tegen 
definitieve stukken. 

Art. 2. 1. Het verrichten ener debite
ring ten laste van een geblokkeerde rekening 
zonder dat uit de opdracht blijkt, dat deze 
op een geblokkeerde rekening betrekking 
heeft, is verboden. 

2 . Opdrachten, vermelde nde dat tegoed
schrijving moet geschieden ten gunste van 
een geblokkeerde reke ning, mogen uitslui
tend ten gunste van een geblokkeerde reke
ning worden uitgevoerd. 

3. Bij overschrijvingen ten laste van een 
geblokkeerde rekening moet op alle beschei
d en houdende omschrijving van het over te 
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schrijven bedrag worden vermeld: 
a. dat de omschrijving geschiedt ten laste 

van een geblokkeerde rekening; 
b. de naam van de houder van de ge

blokkeerde rekening, ten laste waarvan de 
overschrijving geschiedt; 

c. de algemene of bijzondere vergunning 
van De Nederlandsche Bank als is bedoeld 
in artikel 18, indien de overschrijving op 
grond van een zodanige vergunning ge
schiedt. 

4. Bij overschrijvingen ten gunste van 
een geblokkeerde rekening en bij storting 
in betaalmiddelen op een geblokkeerde re
kening moet op alle bescheiden houdende 
omschrijving van het over te schrijven of 
te storten bedrag worden vermeld: 

a. dat de overschrijving of storting ge
schiedt ten gunste van een geblokkeerde 
rekening; 

b. de naam van de houder van de ge
blokkeerde rekening, ten gunste waarvan 
de overschrijving of storting geschiedt. 

5. H et bepaalde in het derde en vierde 
lid is niet van toepassing op de geblokkeer
de rekeningen, bedoeld in artikel 21. 

6. H andelin gen in strijd met het bepaal
de in dit artikel worden aangemerkt als 
misdrijven. De overschrijvingen of stortin
gen ten aanzien waarvan het bepaalde in 
het eerste en tweede lid van dit artikel 
niet in acht is genomen, zijn van rechts
wege nietig. 

Art. 3. Geblokkeerde rekeningen, ont
staan hetzij ingevolge het bepaalde bij Ko
ninklijk besluit van 5 Juli 1945 (Staats
blad n °. F n5), hetzij ingevolge het be
paalde in de artikelen r2 en 14 van de Be
schikking Geldzuivering 1945 (Staatsblad 
n°. F 169), die ten name van een en de
zelfde rekeninghouder luiden, kunnen door 
overboeking worden samengevoegd. 

Art. 3a. 1. Opdrachten, vermeldende 
dat tegoedschrijving moet , geschieden ten 
gunste van een lossingsrekening, mogen uit
sluitend ten gunste van een lossingsreke
ning worden uitgevoerd. 

2. Ingeval van opdracht tot een beta
ling, welke op een lossingsrekening van de 
begunstigde moet worden tegoedgeschreven, 
dient de opdrachtgever bij het geven van 
de opdracht nadrukkelijk te vermelden, dat 
het te betalen bedrag de begunstigde op 
een lossingsrekening moet worden gecredi
teerd. 

3. H et bepaalde in artikel 4d dezer be
schikking is van overeenkomstige toepassing 
ten aanzien van lossingsrekeningen. 

4. Over tegoed op lossingsrekening kan 
worden besèhikt voorzover voldaan is aan 
de daartoe door de afdeling Effectenregi
stratie van de Raad voor het Rechtsherstel 
gestelde of nader te stellen voorwaarden 
en voorzover de inspecteur der belastingen 
op het tijdstip, waarop over het tegoed 
wordt beschikt, geen gebruik heeft gemaakt 
van de bevoegdheid, hem toegekend in het 
derde lid van dit artikel. 

5. Handelingen in strijd met het eerste 
lid van dit artikel worden beschouwd als 
misdrijven, en zijn van rechtswege nietig. 



507 

Handelingen in strijd met het tweede lid 
van dit artikel worden beschouwd als over
tredingen. 

Art. 4. Ingetrokken. 
Art. 4a. Ingetrokken. 
Art. 4b. Ingetrokken. 
Art. 4c. Ingetrokken. 
Art. 4d. 1. De inspecteur der belastin

gen is bevoegd te bepalen, dat ten aanzien 
van de geblokkeerde rekeningen van door 
hem aan te wijzen personen of lichamen, 
vrijstellingen krachtens beschikking van de 
Minister van Financiën en vergunningen 
van De Nederlandsche Bank, str ekkende 
tot uitbetaling in betaalmiddelen, over
dracht door overschrijving, dan wel over
boeking van een zodanige rekening op een 
bestaande of een nieuw te openen rekening 
ten name van dezelfde rekeninghouder, geen 
kracht hebben. 

2. De aanwijzing door de inspecteur 
geldt zowel voor het saldo dat op het tijd
stip van zijn besluit aanwezig is, als voor 
hetgeen daarna op een rekening bij degene, 
die de rekening voert, geblokkeerd ten be
hoeve van de re"keninghouder wordt over
geschreven of gestort. 

3 . D e inspecteur is bevoegd de aanwij
zing te beperken tot een door hem vast te 
stellen bedrag. Hij kan voorschrijven, dat 
de aanwijzing niet geldt in door hem te 
bepalen gevallen. 

4. De inspecteur is eveneens bevoegd te 
bepalen, dat ten aanzien van de rekening, 
van bepaalde personen of lichamen het op 
vrije rekening aanwezige tegoed wordt ge
blokkeerd tot een bedrag, dat ten behoeve 
van de rekeninghouder op of na 3 October 
1945 in totaal van deze geblokkeerde reke
ning is afgezonderd. 

5. Op het volgens het vierde lid geblok
keerde is het in het eerste en het derde lid 
bepaalde van overeenkomstige toepassing. 

6. De inspecteur doet van zijn besluit, 
als is bedoeld in het eerste en vierde lid · 
mededeling aan degene, die de rekening 
voert, zomede aan degene, te wiens name 
de rekenini staat. Op overschrijvingen en 
uitbetalingen, verrich t in strijd met het 
besluit van de inspecteur, kan"degene, die 
de rekening voert, tegenover 's Rijks Schat
kist geen beroep doen. 

7. De bij dit artikel verleende bevoegd
heden gelden mede ten aanzien van de in
specteur van 's Rijks Belastingen, gedeta
cheerd bij de Nederlandsche Bank. 

8. Handelingen in strijd met een besluit, 
als is bedoeld in het zesde lid, genomen 
door de inspecteur der belastingen, dan wel 
door de inspecteur van 's Rijks Belastingen, 
gedetacheerd bij De Nederlandsche Bank, 
worden beschouwd als misdrijven. 

Art. 5. Ingetrokken. 
Art. 6. 1. De opbrengst bij overdracht 

of verval van schatkistpapier wordt, be
houdens het bepaalde in het zesde lid, 
tegoedgeschreven op de geblokkeerde reke
ning van de rechthebbende. 

2. De hoofdsom van door a ndere dan 
banken, hetzij vóór 26 September 1945, 
hetzij ten laste van een geblokkeerde reke-
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ning, verstrekte kasgeldleningen wordt de 
geldgever na het verloop van de lening
termijn, behoudens ingeval van verlenging 
als bedoeld in het derde lid, op geblokkeer
de rekening tegoedgeschreven. 

3. Kasgeldleningen, bedoeld in het twee
de lid, op de dag van de inwerkingtreding 
dezer beschikking reeds verstrekt aan pu
bliekrechtelijkelichamen mogen worden ver
lengd mits de vervaldatum wordt gesteld 
op een na 1 Januari 1951 gelegen tijdstip. 
D e hoofdsom van aldus verlengde kasgeld
leningen wordt de geldgever na verloop 
van de leningtermijn op vrije rekening 
tegoed geschreven. De in dit lid bedoelde 
leningen zijn tot 1 Januari 1951 niet over
draagbaar en niet vatbaar voor verpanding. 

4. Handelingen in strijd met · het be
paalde in het eerste, tweede en derde lid 
wo,-den beschouwd als · misdrijven. 

5. Banken kunnen hun tegoeden Op ge
blokkeerde rekening aanwenden voor be
legging in schatkistpapier e n verstrekking 
van kasgeldleningen. 

6. De opbrengst bij overdracht of verval 
van schatkistpapier wordt tegoedgeschreven 
op de vrije rekening van de rechthebbende, 
die aantoont het desbetreffende papier na 
26 September 1945 ten laste van zijn vrije 
rekening te hebben verkregen. De banken 
zullen tot tegoedschrijving op vrije rekening 
van zulke opbrengsten niet overgaan, tenzij 
de rechthebbende overlegt een verklaring, 
ondertekend door een bank, ten blijke dat 
de aanbieder het verschuldigde wegens de 
verkrijging van hetzelfde papier ten laste 
van zijn vrije rekening heeft betaald. Het 
model dezer verklaring wordt door de Mi
nister van Financiën vastgesteld en in de 
Staatscourant bekend gemaakt. Het afleg
gen van een in strijd met de waarheid 
opgemaakte verklaring, wordt beschouwd 
als misdrijf. 

7. De Nederlandsche Bank is bevoegd 
terzake van de in het zesde lid bedoelde 
handelingen nadere voorschriften te geven. 

Art. 6a. 1. Betalingen uit hoofde van 
reis- en andere cheques, incasso- en andere 
wissels, postwissels tot een bedrag van 
f 50,- of meer, welke zijn uitgeschreven 
vóór 26 September 1945, mogen aan de 
rechthebbende slechts worden verricht door 
een bank of door tussenkomst van een bank. 
De bank, welke de betaling verricht, is 
gehouden de tegenwaarde op geblokkeerde 
rekening van de rechthebbende tegoed te 
schrijven. De debiteur mag de tegenwaarde 
slechts voldoen en de rechthebbende mag 
de tegenwaarde slechts aanvaarden over
eenkomstig de in dit artikel gestelde regelen. 

2. Het gestelde in het eerste lid van dit 
artikel is van overeenkomstige toepassing 
met betrekking tot betalingsopdrachten, 
gegeven, vóór 26 September 1945, welke 
voor die datum nog niet werden uitgevoerd. 

3. Handelingen in strijd met het be
paalde in het eerste en tweede lid worden 
beschouwd als misdrijven. 

Art. 6b. 1 Het is bedrijven, diensten 
en in het algemeen alle lichamen met uit
zondering van banken, niet toegestaan ten 
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gunste van hen, die gelden aan het bedrijf, 
de dienst of het lichaam hebben toever
trouwd, dan wel daarbij een rekeningcou
rantverhouding onderhouden, op enige wijze 
over deze toevertrouwde gelden te beschik
ken, anders dan op de voet van dit artikel, 
Dit verbod betreft niet na 2 October 1945 
t oevertrouwde gelden, noch vóór 3 October 
1945 toevertrouwde gelden voorzover zij na 
2 October 1945 in overeenstemming met de 
geldende voorschriften op het stuk van de 
geldzuivering naar girale dan wel vrije reke
ning zijn overgebracht. Handelingen in 
strijd met het verbod worden beschouwd als 
misdrijven. 

2. Bedrijven, diensten e n lichamen, als 
bedoeld in het eerste lid, zijn bevoegd met 
inachtneming van het bepaalde in het derde 
en vierde lid, de toevertrouwde gelden, 
vallende onder het verbod van het eerste 
lid over te brengen naar geblokkeerde reke
ningen bij een bank ten name van degenen 
die aan heri gelden hebben toevertrouwd 
dan wel bij hen een rekeningcour1mtver
houding onderhouden. 

3 . Bedrijven, die nsten en lichamen, als 
bedoeld in het eerste l id, zijn bevoegd aan 
de bank, in wier boeke n te hunnen behoeve 
een geblokkeerde rekening is geopend, op
dracht te verstrekken, ten laste van de 
bedoelde geblokkeerde rekening overschrij
vingen te verrichten, die dienen ter uit
voering van het bepaalde in het tweede lid, 
mits de overschrijving geschiedt tot het 
volle bedrag van de door de begunstigde 
aan het bedrijf, de dienst of het lichaam 
toevertrouwde gelden; vallende onder het 
verbod van het eerste lid. 

4. Bedrijven, diensten en lichamen, als 
bedoeld in het eerste lid, zijn bevoegd aan · 
d e bank, in wier boeken te hunnen behoeve 
een geblokkeerde rekening is geopend, op
dracht te verstrekke n, ten laste van de 
bedoelde geblokkeerde rekening overschrij
vingen te verrichten naar de bevoegde ont
vanger der directe belastingen ter voldoe
ning van aan degene, die aan het bedrijf, 
de dienst of het lichaam gelden heeft toe
vertrouwd, vallende onder het verbod van 
het eerste lid, opgelegde aanslagen in be
lastingen of zekerheidsstellingen, die krach
tens artikel 14 ten laste van een geblok
keerde rekening kunnen worden voldaan en 
wel tot geen groter bedrag dan het tegoed 
vallende onder het verbod van het eerste 
lid. 

Art. 6c. 1. Voldoening van verplichtin
gen uit hoofde 

a. van binnenlandse dividendbewijzen, 
d ie betrekking hebben op een boekjaar, dat 
vóór of op 3 1 Juli 1944 is geëindigd; 

b . van binnenlandse coupons, die ver
vallen zijn vóór of op 31 December 1944, 

en die op of na 15 November 1945 zijn 
betaalbaar gesteld, alsmede van coupons en 
dividendbewijzen, die vóór 26 September 
1945 betaalbaar zijn gesteld, mag door de 
debiteur slechts worden verricht en mag 
door de crediteur slechts worden aangeno
men door tussenkomst van een bank. Deze 
is gehouden de tegenwaarde op lossings-
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rek ening ten name van de begunstigde te
goed te schrijven. 

2. Gehele of gedeeltelijke aflossingen of 
terugbetalingen op al dan niet door hygo
t heek gedekte leningen, welke zijn aange
gaan tegen uitgifte van effecten, mogen 
door de debiteur slechts worden verricht en 
mogen door de credit eur slechts worden 
aangenomen door tussenkomst van een b ank. 
D eze is gehouden de tegenwaarde o p los
singsrekening ten name van de begunstigd e 
tegoed te schrijven. 

3. T en aanzien van gehele of gedeelte
lijke liquidatieuitkeringen op aandelen is 
het bepaalde in het tweede lid van over
eenkomstige toepassing. 

4. Handelinge n in strijd met het eerste, 
tweede en derde lid worden beschouwd a ls 
misdrijven. 

Art. 6d. 1. Onverminderd het bepaalde 
bij of krachtens het Deviezenbesluit 1945 
(Staatsblad no. F 222), geschiedt de afreke
ning in guldens ter zake van: 

a. vorderingen in de zin van het Devie
zenbesluit 1945 op niet-ingezetenen, onver
schillig in welke geldsoort deze luiden; 

b. vorderingen i'n buitenlandse geldsoort 
op in het binnenland gevestigde banken, 
bankiers en andere soortgelijke lichamen en 
personen, die in de uitoefening van hun be-

. roep of bedrijf voor rekening van derden 
op eigen naam gelden in het buitenland uit
zetten; 

c. de overdracht van goud in de zin van 
het D eviezenbesluit 1945; 

d. de overdracht van edele metalen in de 
zin van het Deviezenbesluit 1945; 

e. de overdracht van buitenlandse gelds
waardige papieren in de zin van het Devie
zenbesluit 1945; 

/. de overdracht van vermogensbestand
delen, andere dan onder a, b, c, d of e be
doeld, welke zich in het buitenland bevin
den of aan welke een ingezetene jegens een 
niet-ingezetene rechten kan ontlenen; 

aan de rechthebbende door tegoedschrij
ving op vrije rekening of door uitbetaling 
in betaalmiddelen. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste Jid dient de afrekening in guldens ter 
zake van: · 

a . de overdracht van vorderingen en 
waarden, a ls bedoeld zijn in het eerste l id , 
onder a, b, c, d en e welke na 26 September 
x945 zijn verkregen door aflossing of terug
betaling op buitenlandse effecten in de zin 
van het Deviezenbesluit 1945; 

b. inkomsten uit hoofde van buiten
landse effecten in de zin van het Deviezen
besluit 1945 voorzover deze door de de bi
teur voor I Juli ,946 betaalbaar werden 
gesteld; 

aan de rechthebbende te geschieden door 
tegoedschrijving op een te zijnen name 
staande lossingsrekening. 

3 . De Minister van Financiën kan voor 
bepaalde vorderingen, waarden e n vermo
gensbestanddelen, als bedoeld zijn in de 
voorafgaande leden van dit artikel, nader 
a fwijkende regelen stellen. 

4. H ij, d ie de afrekening verrich t , is ge-
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houden zich te overtuigen van de aard, de 
wijze en de datum van verkrijging van de 
door hem overeenkomstig het bepaalde in 

~ dit artikel af te rekenen vorderingen, waar
den en vermogensbestanddelen. Wanneer 
aan de hand van de door de rechthebbende 
verstrekte gegevens de aard, de wijze en de 
datum van v~rkrijging van de vorderingen, 
waarden en vermogensbestanddelen niet 
kunnen worden bepaald, is de rechthebben
de verplicht op verlangen van hem, d ie de 
afrekening verricht, de daartoe door deze 
nodig geachte nadere geg~vens te verstrek
ken. Bij gebreke van voldoende gegevens 
dienen de af te rekenen vorderingen, waar
den en vermogensbestanddelen door hem, 
die de afrekening verricht, geheel op een 
lossingsrekening van de rechthebbende te 
wortlen goedgeschreven. • . 

5. Rechthebbenden op vorderingen, waar
den en vermogensbestanddelen, als bedoeld 
zijn in het tweede lid van dit artikel, zijn 
gehouden de afrekening in guldens niet an
ders te aanvaarden dan op de voet en de 
wijze, zoals . in het tweede lid is voorge
schreven. 

6. Het verstrekken van onjuiste, mislei
dende of onvolledige gegevens, als bedoeld 
zijn in het vierde lid van dit artikel, als
mede handelingen in strijd met het tweede, 
vierde en vijfde lid, worden beschouwd als 
m~ajwn. -

Art. 6e. 1. Door of namens de Minister 
van Financiën of door De Nederlandsche 
Bank kan worden bepaald, dat de voldoe
ning van bepaalde verplichtingen aan een 
persoon die of een lichaam, dat in strijd met 
enige bepaling vastgesteld op grond van het 
Machtigingsbesluit geldzuivering heeft be
schikt over tegoed op geblokkeerde reke
ning ofwel betaling op vrije rekening of in 
betaalmiddelen heeft aangenomen, door deze 
slechts mag worden aangenomen en door de 
hierbij betrokken debiteur slechts mag wor
den verricht door tussenkomst van een 
bank, ter goedschrijving op geblokkeerde 
rekening van de begunstigde. 

2 . Door of namens de Minister van Fi
nanciën of door De Nederlandsche Bank 
kan worden bepaald, dat het tegoed op vrije 
rekening, lossingsrekening, overgangsreke
ning of herstelrekening bij een bank of bij 
de Maatschappij tot Financiering van het 
Nationaal Herstel, staande ten name van 
een persoon die, of een lichaam dat in strijd 
met enige bepaling vastgesteld op grond 
van het Machtigingsbesluit geldzuivering 
heeft beschikt over tegoed op geblokkeerde 
rekening ofwel betaling op vrije rekening of 
in betaalmièdelen heeft aangenomen, geheel 
of tot een vast te stellen bedrag op ge
blokkeerde rekening moet worden geboekt. 

3. Handelingen in strijd met een aan
wijzing door of namens de Minister van Fi
nanciën of door De Nederlandsche Bank 
gegeveri op grond van het bepaalde in het 
eerste en tweede lid, worden beschouwd als 
misdrijven. 

Art. 7. 1. Het is verboden tegoeden op 
geblokkeerde rekening op enigerlei wijze ge
heel of gedeeltelijk naar een vrije rekening 
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over te boeken of te doen overboeken, dan 
wel geheel of gedeeltelijk in betaalmiddelen 
uit te betalen of op te nemen, behoudens 
het bepaalde in het tweede lid. 

2. Het is verboden zonder vajstelling 
krachtens beschikking van de Minister van 
Financiën of zonder vergunning van De Ne
derlandsche Bank tegoeden op geblokkeerde 
rekening op enigerlei wijze geheel of ge
deeltelijk door overschrijving op geblokkeer
de rekening van derden of op rekening van 
een houder van een vrije rekening in de zin 
van artikel 8 over te schrijven of te doen 
overschrijven. 

3. Handelingen in strijd met het bepaal
de in het eerste en tweede Jid worden be
schouwd als misdrijven en zijn van rechts
wege nietig, 

Art. 7a. 1. • Overboeking van het gehele 
saldo ener geblokkeerde rekening naar een 
bij een andere bank gevoerde, of te openen 
geblokkeerde rekening ten name van de
zelfde rekeninghouder is toegestaa11. 

2. Overboeking van gedeelten van ge
blokkeerde tegoeden naar een bij een andere 
bank geyoerde, of te openen geblokkeerde 
rekening ten name van dezelfde rekening
houder, zonder toestemming van De Neder
landsche Bank is verboden. 

3. Overboeking in strijd met het bepaal
de in het tweede lid, verricht na 6 Januari 
1946, zijn van rechtswege nietig. 

4 . Handelingen in strijd met het bepaal
de in het tweede lid, worden beschouwd als 
misdrijven. 

Art. 8. 1. Als vrije rekening worden 
aangemerkt de rekeningen van: 

a. Rijks-, provinciale- en gemeentecomp
tabelen, alsmede van comptabelen van wa
terschappen, veenschappen en veenpolders 
als zodanig; 

b. De Nederlandsche Bank; 
c Ambassaden, Gezantschappen en Con

sulaten van hier te lande geaccrediteerde 
vreemde mogendheden, alsmede van de 
leden van het Permanente Hof van Inter
nationale Justitie en van het Hof van Arbi
trage, benevens van het buitenlandse per
soneel dat in hun werkelijke dienst is; 

d. de landelijke bureaux van de Stich
tingen Volksherstel, ' 1940--1945, Herstel
lingsoorden voor Oud-Illegale werkers, 
Nationale Hulpactie Rode Kruis, Het Ne
derlandse Rode Kruis en het Nationaal 
Steunfonds, alsmede van nader door de 
Minister van Financiën aangewezen stich
tingen el} instellingen met charitatief doel; 

2. De tegoeden van niet-ingezetenen, 
waarover ingevolge ee n monetair accoord, 
waarbij de Nederlandse Regering partij is, 
door belanghebbenden krachtens algemene 
vergunnmg van De Nederlandsche Bank 
kan worden beschikt, worden aangemerkt 
als tegoede n op vrije rekening. 

3. Op vrije rekening wordt mede geboekt 
het tegoed, dat krachtens de beschikking 
van de Minister van Financiën tot boeking 
op vrije rekening wordt toegelaten, alsmede 
stortingen in betaalmiddelen. 

Art. g. 1. Houders van een vrije reke
ning, bedoeld in artikel 8,-eerste lid, sub a 
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en b, die een betaling moeten verrichten, 
verband houdende met een feit, dat zich 
vóór 3 October 1945 heeft voorgedaan, zijn 
gehouden uitdrukkelijk opdracht te ver
strekken, dat het te betalen bedrag ten be
hoeve van de begunstigde op geblokkeerde 
rekening wcrde tegoedgeschreven, behou
dens in die gevallen, waarin de Minister 
van Financiën vrijstelling heeft verleend tot 
tegoedschrijving op vrije rekening of beta
ling in betaalmiddelen. 

2. Gelijke opdracht dienen zij te ver
strekken bij een terugbetaling van hetgeen 
zij na 2 October 1945 door overschrijving 
ten laste van een geblokkeerde rekening 
hebben ontvangen. 

3. De Minister van Financiën kan be
palen, dat nader aan te wijzen betalingen, 
te verrichten door houders <Van een vrije 
rekening, bedoeld in artikel 8, eerste lid, 
sub a en b slechts mogen geschieden dan 
wel ten dele dienen te geschieden ten gun
ste van een geblokkeerde rekening of een 
herstelrekening ten name van de begun
stigde. 

4. Handelingen in strijd met het bepaal
de in het eerste en tweede lid of ·met een 
op grond van dit artikel gegeven bepaling 
worden beschouwd als misdrijvén en zijn 
van rechtswege nietig. 

Art. 10. 1. De vergunningen, uitgegeven 
door of vanwege de Minister van Finan
ciën, strekkende tot gehele of gedeeû:elijke 
deblokkering van rekeningen, ontstaan in
gevolge het bepaalde bij het Koninklijk 
besluit van 5 Juli 1945 (Staatsblad n ° . F 
n5), voorzover deze vergunningen zijn ver
strekt vóór of op 25 September 1945, ver
liezen met ingang van 26 September 1945 
haar geldigheid. 

2. Ingetrokken. 
Art. II. Ingetrokken. 
Art. 12. Ingetrokken. 
Art. 13. Ingetrokken. 
Art. 14. Het in artikel 7, tweede lid, 

gestelde verbod geldt niet: 
voor de betaling van de ten laste van de 

rekeninghouder of zijn echtgenote, dan wel 
van de rekeninghoudster en haar echtgenoot 
komende: 

a. ondernemingsbelasting voor het be
lastingjaar 1946; 

b. vennootschapsbelasting over de boek
jaren, welke voor x Januari x946 zijn ge
ëindigd; 

c. personele belasting, inkomstenbelas
ting, grondbelasting en de beide vermogens
belastingen over de belastingjaren, welke 
vóór 1 Januari 1946 zijn aapgevangen als
mede plaatselijke belastingen, welke volgens 
kohieren worden geheven over de belas
tingjaren, welke vóór x Januari ,946 zijn 
geëindigd; 

d . vermogensaanwasbelasting en vermo
gensheffing ineens; 

e. overigens alle belastingen, alsmede 
retributies, een en ander voor zover zij voor 
5 December x945 materieel verschuldigd 
zijn; 

f. zekerheidsstellingen, voorzover zij 
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dienen tot dekking van de onder a, b, c en 
d bedoelde belastingen; · 

g. rente en kosten, voorzover zij vóór 
5 D ecember 1945 materieel verschuldigd 
waren terzake van de in dit artikel be
doelde belastingen. 

Art. 15. Ingetrokken. 
Art. 16. Ingetrokken, 
Art. 17. Ingetrokken. 
Art. x8. 1. Vergunningen, zowel bijzon

dere als algemene, tot het verrichten van 
overschrijvingen in afwijking van het ver
bod, gesteld in artikel 7, tweede lid, moeten 
door tussenkomst van de bank, in wier 
boeken de geblokkeerde rekening van de 
belanghebbende geopend is, worden aan
gevraagd bij de Hoofdbank, de Bijbank of 
het Agentschap van De Nederlandsche 
Bank, afdeling Di:blokkering, in het r~ort 
waarvan de aanvrager is gevestigd. 

2. De Nederlandsche Bank beslist op de 
aanvrage tot vergunning bedoeld in het 
eerste lid, volgens algemene regelen, te stel
len door de Minister van Financiën. 

3. Een vergunning kan onder voorwaarde 
worden verleend. Indien een voorwaarde 
niet wordt vervuld, wordt de vergunning 
geacht niet te zijn verleend. 

4. Provisie of kosten, in welke vorm 
ook, worden voor het verle nen van ver
gunningen door De Nederlandsche Bank 
niet in rekening gebracht. 

5, Alvore ns te beslissen op bij haar in
gediende aanvragen om vergunning over
eenkomstig deze beschikking, pleegt De 
Nederlandsche Bank in alle daartoe in aan
merking komende gevallen overleg met de 
bij haar gedetacheerde inspecteur van 
's Rijks Belastingen. De Nederlandsche Bank 
weigert de vergunning, indien deze inspec
teur haar te kennen geeft tege n het verlenen 
daarvan bezwaar te hebben. 

6. Ingetrokken. 
7. Een ieder is verplicht aan De Neder

landsche Bank op haar ve,zoek de inlich
tingen te verstrekken, die zij meent nodig 
te hebben ter beoordeeling van de vraag of 
een op grond van deze beschikking aange
vraagde vergunning zal worden verleend. 

8. Banken zijn bevoegd voor hun tussen
komst, bedoeld in het eerste lid, de voor 
een dergelijke handeling gebruikelijke pro
visie aan de aanvrager in rekening te bren
gen. 

9. H et verstrekken van onjuiste, mis
leidende of onvolledige inlichtingen, als 
bedoeld in het zevende lid, wordt aange
merkt als misdrijf. Handelingen in strijd 
met een voorwaarde, als bedoeld in het 
derde lid, dan wel het niet nakomen van 
zulk een voorwaarde, worden beschouwd 
als misdrijven. 

Art. 18a. Ingetrokken. 
Art. xg. Het verrichten van overschrij

vingen of uitbetalingen, waarmede crediet
verlening of het beschikken over opehstaand 
crediet gepaard gaat, is verboden, tenzij 
met inachtneming van door de Minister 
van Financiën of namens deze door de Ne
derlandsche Bank te stellen regelen. 
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2. Handelingen in strijd met het bepaal
de in het eerste lid worden beschouwd als 
misdrijven. 

3. Op overschrijvingen of betalingen, 
verricht in strijd met het bepaalde in het 
eerste Jid, kan degene, die de rekening 
voert, t egenover 's Rijks Schatkist geen be
roep doen. 

Art. 20. Overdracht van tegoed bij een 
bank op een vrije rekening van de begun
stigde bij een bank, geldt als aanbod van 
betaling in wettig betaalmiddel. 

Art. 20a. Voorzover in de krachtens het 
Machtigingsbesluit geldzuivering uitgevaar
digde beschikkingen en °in de krachtens be
doelde beschikkingen gegeven uitvoerings
beschikkingen wordt voorgeschreven, dat 
betaling moet geschieden op de geblokkeer
de reke ning, de Iossingsrekening of de over
gangsrekening van de crediteur, dient de 
debiteur deze betaling te verrichten uit te 
zijner beschikking staande betaalmiddelen 
of ten laste van zijn vrije rekeningen, tenzij 
afwijkend is bepaald. 

2. I n die gevallen, .waarin betaling aan 
de crediteur op grond van het bepaalde in 
de krachtens het Machtigingsbesluit geld
zuivering uitgevaardigde beschikkingen en 
in de k rachtens bedoelde beschikkingen ge
geven uitvoeringsbeschikkingen niet anders 
dan op geblokkeerde rekening, op lossings
rekening of op overgangsrekening, kan ge
schieden, is de debiteur door storting of 
overschrijving op een bestaande of, indien 
een d ergelijke rekening niet bestaat, dan 
wel storting of overschrijving daarop niet 
mogelijk is, op een daartoe bij De Neder
landsche Bank te Amsterdam te openen ge
blokkeerde rekening, lossingsrekening of 
overgangsrekening ten name van de credi
teur, rechtsgeldig gekweten tot het beloop 
van het aldus gestorte of overgeschreven 
bedrag. 

Art. 21. x. De rekeningen van een lid 
der bedrijfsgroepen Effectenhandel, Han
delsbanken, Landbouwcredietbanken of 
Spaarbanken bij De Neder!andsche Bank en 
bij een ander lid der genoemde bedrijfsgroe
pen zijn geb1okkeerde rekeningen. 

2. De rekeningen, bedoeld in het eerste 
lid, worden vrijgesteld van de verbodsbepa. 
lingen, vervat in artikel 7, voor de uitvoe
ring van alle boekingen, die krachtens deze 
beschikking verleende vrijstellingen en ver
gunningen zijn toegelaten. · 

Art. 22. Ingetrokke n. 
Art. 23. x. Ingetrokken. 
2. De Minister van Financiën, De Ne

derlandsche Bank gehoord, stelt regelen vast 
volgens welke door de banken periodieke 
opgave moet worden verstrekt inzake het 
verloop van de afwikkeling de r geldzuive
r ing. 

3. De Nederlandsche Bank is bevoegd 
van geval t ot geval een termijn te bepalen 
waarbinnen de opgaven, bedoeld in het 
tweede lid, uiterlijk moeten zijn verstrekt. 

4. Nalatigheid in het verstrekken van de 
opgaven binnen de termijn, bedoeld in het 
derde lid, wordt beschouwd als overtreding. 

Art. 24. Ingetrokken. 
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Art. 25. Alle stukken, opgemaakt ter uit
voering van deze beschikking, zijn vrij van 
zegel. 

Art. 26. D e Minister van Financiën re
gelt alle gevallen, waarin deze beschikking 
niet voorziet. 

Art. 27. Deze beschikking wordt aange
haald als: ,,Beschikking Deblokkering 1945", 
onder vermelding van letter en nummer van 
het Staatsblad waarin zij geplaatst is. 

Art. II. D e Zevende Aanvullingsbeschik
king D eblokkering 1945 (Staatsblad G 26), 
de N egende Aanv ullingsbeschikking Deblok
kering 1945 (Staatsblad G go), de Tiende 
Aanvullingsbeschikking Deblokkering 1945 
(Staatsblad G 173), de Elfde Aartvullings
beschikking Deblokkering 1945 { Staat!i_blad 
G 181), de Twaalfde Aanvullingsbeschik
king D eblokkering 1945 (Staatsblad G 250), 
de Dertiende Aanvullingsbeschikking De
blokkering (Staatsblad H 106), de Beschik
king Deblokkering 1946 (Staatsblad F 333), 
alsmede de Beschikking Levensverzekerings
uitkeringen 1945 (Staatsblad no. F 256) , 
zijn ingetrokken, met die n verstande, dat de 
strafbepalingen van het Machtigingsbeslu it 
geldzuivering van toepassing blijven ten 
aanzien van de strafbare feiten· als bedoeld 
zijn in voornoemde beschikkingen, begaan 
voor het in werking treden van deze be
schikking, 

Art. III. Deze beschikking, die in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, treedt in 
werking op de dag, volgende OJl die harer 
afkondiging. 

's-Gravenhage, de 24ste Novembe r ,947. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 28 Nov. I947.) 
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24 November ,947. BESCHIKKING van 
de Minister van Financiën, houdende 
vaststelling van de Vijftiende Aanvul
lingsbeschikking Deblokkering 1945. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is, na

dere voorzieningen te treffen ter zake van 
de afwikkeling van de geldzûivering; 

Gelet op de wet- van 4 Augustus x947 
(Staatsblad no. H 287), houdende verlen
ging van de m achtiging als bedoeld in ar
tikel x, eerste lid van het M achtigingsbe
sluit geldzuivering (Staatsblad no. F 133); 

Gelet op artikel g, derde lid, van de Be
schikking D eblokkering x945 (Staatsblad 
no. H 374); 

H eeft goedgevonden te bepalen: 
Art. 1. De betaling van de Rijksbijdrage 

in de geleden oorlogsschade geschiedt, voor
zover aan of ten behoeve van de rechtheb
bende in afwachting van deze betaling door 
De Nederlandsche Bank een vergunning als 
bedoeld in artikel 18 van de Beschikking 
Deblokkering x945 (Staatsbladen nos. F xg6 
en F 332) is verleend, t en gunste van een -
geblokkeerde rekening ten name van de 
rechthebbende. 
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2. Deze beschikking, die in het Staats
blad zal worden geplaatst, kan worden aan
gehaald als "Vijftiende Aanvullingsbeschik
king Deblokkering 1945" en treedt in wer
king op de dag volgende op die harer af
kondiging. 

's-Gravenhage, de 24ste November 1947. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 28 Nov. 1947). 

S. H 376 

24 November 1947. BESCHIKKING van 
de Minister van Financiën, houdende 
vaststelling van de Zestiende Aanvul
lingsb~chikking Deblokkering 1945. 

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

dere voorzieningen te treffen ter zake van 
de afwikkeling van de geldzuivering; 

Gelet op de wet van 4 Augustus 1947 
(Staatsblad no. H 287) houdende verlen
ging van de machtiging, als bedoeld in ar
tikel 1, eerste lid, van het Machtigingsbe
sluit geldzuivering (Staatsblad no. F 133); 

Gelet op artikel 9, derde lid, van de Be
schikking Deblokkering 1945 (Staatsblad 
no. H 374); 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art. 1. Artikel 2, eerste lid, van de Be

schikking na-inlevering bank- en muntbiljet
ten en zilverbons (Staatsblad no. G 62), 
gewijzigd bij beschikking van 3 Juni 1946 
(Staatsblad no. G 141), wordt gewijzigd 
vastgesteld als volgt: 

1. Aan de eigenaar, die dit verzoekt, kan 
de tegenwaarde der ingeleverde biljetten 
worden vergoed op geblokkeerde rekening, 
met dien verstande, dat van het bedrag van 
iedere vergoeding vijf en twintig ten hon
derd, doch ten hoogste tienduizend gulden 
op vrije rekening kan worden tegoedgeschre
ven. Of vergoeding al dan niet plaats vindt, 
wordt beslist door de Minister van Finan
ciën of, namens deze, door De Nederland
sche Bank. 

2. De betaling door D e Nederlandsche 
Bank aan ingezetenen van vergoedingen 
voor buiten omloop gestelde Nederlandsche 
bankbiljetten, muntbiljetten en zilverbons, 
welke zich op 9 Juli 1945 in het buitenland 
b evonden, kan bij uitsluiting geschieden ten 
gunste van een geblokkeerde rekening ten 
name van de rechthebbende, met dien ver
stande, dat van het bedrag van iedere ver
goeding vijf en twintig ten honderd, doch 
ten hoogste tienduizend gulden op vrije re
kening kan worden tegoedgeschreven. Of 
vergoeding al dan niet plaats vindt, wordt 
beslist door de Minister van Financiën of, 
namens deze, door De Nederlandsche Bank. 

3. De betaling van vergoedingen voor 
bankbiljetten, ingeleverd op grond van de 
krachtens het Koninklijk besluit van 10 Juli 
1945 (Staatsblad no. F 121) uitgegeven Be
schikking bankbiljetten van f 500 en f 1000 
(Nederlandsche Staatsoourant van 13 Sep
tember 1945, no. 67), kan bij uitsluiting ge
-Schieden ten gunste van een geblokkeerde 
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rekening ten name van de rechthebbende, 
met dien verstande, dat van het bedrag van 
iedere vergoeding vijf en twintig ten hon
derd, doch ten hoogste tienduizend gulden 
op vrije rekening kan worden tegoedge
schreven. 

4. Deze beschikking, die in het S taats
blad zal worden geplaatst, kan worden aanJ 
gehaald a ls "Zestiende Aanvullingsbeschik
king D eblokkering 1945" en treedt in wer
king op de dag, volgende op die harer af
kondiging. 

's-Gravenhage, de 24ste November 1947. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 28 Nov. 1947). 

S. H 377 

24 November 1947. BESCHIKKING van 
de Minister van Financiën, houdende 
vaststelling van de Beschikking Afwik
keling Geldzuivering 1947. 

De Ministe r van Financiën; 
Overwegende, dat het noodzakelijk is, 

voorzieningen te treffen terzake van de af
wikkeling van de ,geldzuivering; 

Gelet op de wet van 4 Augustus 1947 
(Staatsblad no. H 287), houdende verlen
ging van de machtiging, als bedoeld in arti
kel 1, eerste lid, van het Machtigingsbe
sluit geldzuivering (Staatsblad no. F 133); 

Heeft goedgevonden te bepalen: 

Begripsbepaling. 

Art. 1. 1. Deze beschikking neemt over 
de begripsbepalingen van de beschikking 
Deblokkering 1945 (Staatsblad no. H 374). 

2. Voor de toepassing van deze beschik
king en de krachtens deze beschikking te 
geven nadere regelen en voorschriften word t 
voorts verstaan onder: 

optierekening: een speciale geblokkeerde 
rekening, ontstaan door omzetting van een 
geblokkeerde rekening overeenkomstig door 
de Minister van Financiën terzake van deze 
omzetting gestelde en te stellen regelen en 
waarover slechts met inachtneming van de 
daartoe door d e Minister van Financiën ge
stelde en te stellen regelen kan worden be
schikt. 

OmzettinR Reblokkeerde rekeniOR. 
2. x. E en geblokkeerde rekening, toebe

horend aan een ingezetene, op welke ge
blokkeerde rekening een saldo voorkomt van 
vijfhonderd gulden of minder of waarop het 
saldo ten gevolge van debiteringe n daalt tot 
vijfhonderd gulden of minder, wordt door 
de bank omgezet in een optierekening. 

2. Omzetting van een niet onder de om
schrijving van het eerste lid vallende ge
blokkeerde rekening, geopend bij een bank, 
in een optierekening, mag door de bank 
slechts geschieden met machtiging van de 
ontvanger der directe belastingen, bedoeld 
in het derde lid van dit artikel. De Minister 
van Financiën geeft voorschriften omtrent 
het aanvragen en verlenen van deze mach
tiging. 



513 

3. a. De machtiging tot omzetting wordt 
verleend door de ontvanger der directe be
lastingen, tot wiens ambtsgebied de ge
meente behoort, waarin degene te wiens 
name de geblokkeerde rekening is geopend 
in de vermogensaanwasbelasting is of wordt 
aangeslagen, of zou moeten worden aange
slagen, indien hij voor een aanslag in aan
merking kwam. 

b . Ten aanzien van een niet-ingezetene, 
te wiens name een geblokkeerde rekening is 
geopend en die hier te lande belastingplich
tig is voor de inkomstenbelasting of de ven
nootschapsbelasting, is bevoegd tot het ver
lenen van de machtiging tot omzetting de 
ontvanger der directe belastingen, tot wiens 
ambtsgebied de gemeente behoort, waarin 
de niet-ingezetene, te wiens name de ge
blokkeerde rekening is geo'pend, in de in
komstenbelasting of de vennootschapsbelas
ting is of wordt aangeslagen of zou moeten 
worden aangeslagen, indien hij voor een 
aanslag in aanmerking kwam. 

c. Ten aanzien van andere niet-ingeze
tenen die rechthebbende zijn op een geblok
keerde rekening is bevoegd tot het verlenen 
van de machtiging tot omzetting de ontvan
ger der directe belastingen te 's-Graven
hage. 

d. Ten aanzien van geblokkeerde reke
ninge n, behorende tot een boedel, is bevoegd 
tot het verlenen van de machtiging tot om
zetting de ontvanger der directe belastin
gen, binnen wiens ambtsgebied de e rflater 
woonde ten tijde van zijn overlijden. 

e. In gevallen, waarin op grond van het 
in dit lid bepaalde geen ontvanger tot het 
verlenen van de machtiging tot omzetting 
bevoegd zou zijn, is bevoegd de ontvanger 
der directe belastingen te 's-Gravenhage. 

4. De ontvanger der directe belastingen, 
die op grond van het bepaalde in het derde 
lid bevoegd is ten aanzien van niet-ingeze
tenen, die rechthebbende zijn op een geblok
keerde rekening, geeft ten aanzien van niet
ingezetenen een machtiging tot omzetting 
niet af, dan nadat hij van De Nederland
sche Bank, Kantoor Deviezenvergunningen, 
een door de rechthebbende op de geblok
keerde rekening aan te vragen verklaring 
van geen bezwaar tot het afgeven van een 
machtiging tot omzetting heeft ontvangen. 
De Ncderlo.ndsche Bonk, Kantoor Deviezen
vergunningen, kan op grond van het De
viezenbesluint x945 voorwaarden stellen en 
aanwijzingen geven nopens de bestemming 
van het tegoed op optierekening van niet
ingezetenen. 

5. Indien en voorzover ten aanzien van 
een geblokkeerde rekening een aanwijzing 
als bedoeld is in artikel 4d van de Be
schikking Deblokkering x945 (Staatsblad 
no. H 374), is gegeven, geldt de in het twee
de lid bedoelde machtiging niet. 

6. De ontvanger zendt de machtiging 
aan de bank, in wier boeken de om te zetten 
geblokkeerde rekening wordt gehouden. 

7. Het is een bank niet toegestaan ten 
behoeve van een rechthebbende de in het 
tweede lid bedoelde omzetting tot stand te 
brengen dan nadat zij van de bevoegde ont-
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vanger rechtstreeks daartoe machtiging 
heeft ontvangen. Op omzettingen, niet val
lende onder het bepaalde in het eerste lid, 
op andere wijze of in strijd met de machti
ging van de ontvanger verricht, kan de bank 
tegenover 's Rijks schatkist geen beroep 
doe n. 

8. De omzetting van een geblokkeerde 
rekening in een optierekening in de boeken 
van dezelfde bank als die, in wier boeken 
de geblokkeerde rekening is geopend, kan 
geschieden door net plaatsen van een aan
tekening of een stempelafdruk in het hoofd 
van de rekening. 

9. Het bepaalde in het eerste en tweede 
lid is niet van toepassing op de geblokkeer
de rekeningen, bedoeld in artikel 2x, eerste 
lid, van de Beschikking Deblokkering x945 
(Staatsblad no. H 374). 

10. Omzettingen, niet vallende onder het 
bepaalde in het eerste lid, zonder machti
ging dan wel in strijd met de machtiging, 
bedoeld in het tweede lid tot stand ge
bracht, worden beschouwd als misdrijven en 
zijn van rechtswege nietig. Het verstrekken 
van onjuiste, onvolledige of misleidende in
lichtingen aan een inspecteur of een ont
vanger der directe belastingen ter verkrij
ging van een machtiging, bedoeld in het 
tweede lid, wordt beschouwd als een mis
drijf. Machtigingen, bedoeld in het tweede 
lid, gegeven op grond van onjuiste, onvol
ledige of misleidende inlichtin11,en, worden 
geacht niet te zijn verleend. 

Optierekening. 

3. 1. Tegoedschrijving op een optie
rekening of beschikking over een optiereke
ning in strijd met de daartoe door of van
wege de Minister van Financën gestelde re
gelen en voorwaarde is een van rechtswege 
nietige handeling. 

2. D e in het eerste lid bedoelde hande
lingen, hetzij verricht door de bank, in wier 
boeken de optierekening wordt gehouden, 
hetzij verricht door degene, te wiens name 
de optierekening staat, hetzij verricht door 
een andere persoon of door een ander li
chaam, worden beschouwd als misdrijven. 

3. Indien ten gunste van een· optiereke
ning een bedrag wordt overgeschreven, dient 
op alle bescheiden, houdende omschrijving 
van het over te schrijven bedrag, te worden 
vermeld: 

a. dat de overschrijving geschiedt ten 
gunste van de optierekening; 

b. de naam van de houdder van de op
tierekening, ten gunste waarvan de om
schrijving geschiedt. 

4. Indien een bedrag ten laste van een 
optierekening wordt overgeschreven, dient 
op alle bescheiden, houdende omschrijving 
van het over te schrijven bedrag, te worden 
vermeld: 

a. dat de overschrijving geschiedt ten 
laste van een optierekening; 

b. de naam van de houder van de optie
rekening, ten laste waarvan de overschrij
ving geschiedt; 

c. de bestemming, die overeenkomstig de 
bepalingen van deze beschikking of op grond 
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van nadere door de Minister van Financiën 
geste,lde of te stellen regelen aan het tegoed 
op optierekening wordt gegeven; 

d. de vergunning van D e Nederlandsche 
Bank, als bedoeld is in artikel 17, indien de 
overschrijving op grond van een zodanige 
vergunning geschiedt. 

5. Handelingen in strijd met het bepaal
de in het derde en vierde lid worden aan
gemerkt a ls overtredingen. 

6. In afwijking van het bepaalde in ar
tikel 2, tweede lid van de Beschikking De
blokkering 1945 (Staatsblad no. H 374) · 
mag de bank, die opdracht ontvangt een te
goedsc hrijving te doen geschieden ten gun
ste van een geblokkeerde rekening, niet zijn
de een opdracht tot overboeking als bedoeld 
in artikel 7a, eerste of tweede lid der B e
schikking Deblokkering 1945 (Staatsblad 
no. H 374) indien zij in haar boeken t en 
name van de begunstigde een optierekening 
heeft geopend, de bedoelde tegoedschrijving 
ten gunste van deze optierekening uitvoe
ren. 

7. H et bepaalde in het zesde lid is niet 
van toe passing op tegoedschrijving, welke op 
grond van de artikelen 6a en 6e der B e
schikking Deblokkering 1945 (Staatsblad 
no. H 374) op geblokkeerde cckening moe
ten geschieden. 

Beleggingsrekening. 
4. 1. Ten laste van elke optierekening, 

voorzove r de rekeninghouder niet is een 
maatschap, een vennootschap onder firma, 
een commanditaire vennootschap of een li
chaam, bedoeld in de artikelen 2 en 3 van 
het B esluit op de Vennootschapsbelasting 
1942, kan eenmaal een bedrag van ten hoog
ste vijfendertighonderd gulden, afgerond op 
honderd gulden of een veelvoud daarvan, 
worden ove rgeboekt naar een speciale rente
dragende geblokkeerde rekening, beleggings
rekening genaamd, ten name van dezelfde 
rekeninghouder, met dien verstande, dat het 
aldus over te óoeken bedrag nimmer groter 
mag zijn dan het bedrag van het tegoed, dat 
de desbetreffende optierekening aanwees op 
het ogenblik waarop zij krachtens het be
p aalde in artikel z werd geopend. Beleg
gingsrekeningen worden geopend door leden 
van de bedrijfsgroepen Landbouwcrediet
banken en Spaarbanken, alsmede door die 
leden van de bedrijfsgroepen Effectenhandel 
en Handelsbanken, die bereid zijn daartoe 
h un medewerking te verlenen. 

2. De Nederlandsche Bank is bevoegd, 
overeenkomstig door de Minister van Fi
nanciën te stellen regelen, a l dan niet onder 
het stellen van voorwaarden, ten behoeve 
van in het eerste l id bedoelde houders van 
een optierekening vergunning te verlenen tot 
het overboeken op beleggingsrekening van 
een bedrag, dat het in het eerste lid be
doelde maximum van vijfendertighonderd 
gulden te boven gaat. D e vergunning ver
m eldt het bedrag, waartoe overboeking op 
beleggingsrekening wordt toegestaan. Met 
bc:trekking tot deze vergunning is het in ar
tikel 17 bepaalde van toepassing. 

3. D e bank, in wier boeken een optie-
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rekening wordt gehouden en de bank, in 
wier boeken een beleggingsrekening wordt 
geopend, mogen slechts gevolg geven aan 
opdrachten tot overboeking op een beleg
gingsrekening van een bedrag, groter dan 
vijfendertighonderd gulden, indien de in het 
tweede lid bedoelde vergunning is verleend, 
en tot geen groter bedrag dan in de vergun
ning is vermeld. 

4. T egoeden op een beleggingsrekening 
worden, indien zij een bedrag van vijfen
dertighonderd gulden overtreffen, zonder 
dat een vergunning als bedoeld in het twee
de lid werd verleend , dan wel het bedrag, 
vermeld in de in het tweede lid bedoelde 
vergunning overtreffen, op aanwijzing van 
de inspecteur van 's R ijks belastingen, ge
detacheerd bij De Nederlandsche Bank, ge
heel overgeboekt naar een ten name van de 
houder der beleggingsrekening te openen 
renteloze geblokkeerde rekening bij De Ne
derla ndsche Bank, een aldus overgeboekt te
goed blijft gedurende vijf jaren na de datum 
van de overboeking geblokkeerd. 

5. Het tegoed o p een beleggingsrekening 
wordt overgeboekt naar een v,ije rekening, 
zulks in vijf jaarlijkse gedeelten van elk 
twintig procent, met een minimum van 
driehonderd gulden per jaar. H et eerste ge
deelte wordt overgeboekt op I Juni 1948, 
het tweede op 1 Juni 1949 e n zo vervol
gens. 

6. De overboeking van het gehele saldo 
op een optiereke ning naa r een beleggings
rekening in de boeken van dezelfde bank als 
die, in wier boeken de optierekening is ge
opend, kan geschieden door het plaatsen 
van een aantekening of een st empelafdruk 
in het hoofd van de rekening. 

7. H andelingen in strijd met het be
paalde in het derde lid worden beschouwd 
als misd rijven. Overboekin~en van een be
leggingsrekening naar een vrije rekening in 
strijd met het bepaalde in het vijfde lid 
worden beschouwd als misdrijven. 

Onderhandse overdracht en bezwering 
van vermogensobjecten. 

5. 1. Met vergunning van De Neder
landsche Bank, op welke vergunning het be
paa)de in artikel 17 van toepassing is, kun
nen ten laste van een optierekening over
schrijvingen worden verricht ter gehele of 
gedeeltelijke voldoening v an de koopsom 
van aan de rechthebbende op de optiereke
ning over te dragen onroerende goederen, 
schepen of andere door de Minister van Fi
nanciën aan te wijzen vermogensobjecten, 
waarbij in ieder geval door De Nederland
sche Bank als voorwaarden worden gesteld: 

a. dat degene, d ie het vermogensobject 
overdraagt, aantoont dat hem een aanslag is 
opgelegd .ter voldoening van zekerheidstel
ling of belast ingen die krachtens artikel 14 
van de Beschikking Deblokkering 1945 
(Staatsblad no. H 374) uit een geblokkeerde 
rekening kunnen worden voldaan, tot ten
minste het ten laste der optierekening te be
talen bedrag van de verkoopprijs van het 
over te dragen vermogensobject; 

b. dat de bank in wier boeken de optie-
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rekening ten name van hem die het vermo-
, gensobject verwerft, wordt gehouden, ge

volg gevend aan diens daartoe strekkende 
opdracht, het ten laste der optierekening te 
betalen bedrag van de verkoopsprijs van het 
over te dragen vermogensobject rechtstreeks 
overschrijft naar de bevoegde ontvanger der 
directe belastingen ter voldoening van de 
door hem die het vermogensobject over
draagt, verschuldigde sub a bedoelde zeker
heidstelling of belastingen; 

d. dat de verkrijger tegenover De Ne
derlandsche Bank de verplichting aangaa t , 
het v erworven vermogensobject binnen drie 
jaren na de verwerving niet te vervreem
den; 

d. dat de verkrijger tegenover De Ne
derlandsche Bank de verplichting aangaat 
het verworven v ermogensobject binnen drie 
jaren na de verwerving niet te bezwaren 
tot een bedrag groter dan het niet ten laste 
van een of meer optierekeningen betaalde 
deel van de koopsom; 

e. dat het onder c en d gestelde in de 
koopacte wordt vastgelegd en wordt over
geschreven in de openbare registers ten hy-
potheekkantore. · 

2. Met vergunning van D e Nederland
sche Bank, op welke vergunning het bepaal
de in artikel 17 van toepassing is, kunnen 
ten bate van een optierekening overschrij
vingen worden verricht, waartegenover de 
rechthebbende op de optierekening een door 
hypotheek gedekte vordering verkrijgt, 
waarbij in ieder geval De Nederla ndsche 
Bank als voorwaarden worden gesteld: 

a. dat de debiteur aantoont dat h em 
een aanslag is opgelegd ter voldoening van 
zekerheidstelling of belastingen, die krach
tens artikel 14 van de beschikking Deblok
kering 1945 (Staatsblad no. H 374) uit een 
geblokkeerde rekening kunnen worden vol
daan, tot ten minste het beloop vim het 
hem ten Jaste der optierekening te ver
strekken door hypotheek gedekte crediet; 

b. dat de b.ank in wier boeken de optie
rekening ten name van de crediteur wordt 
gehouden, gevolg gevend aan diens daartoe 
strekkende opdracht, ten Jaste van die op
t ierekening tot het bedrag van het ten laste 
der optierekening te verstrekken door hy
potheek gedekte crediet rechtstreeks een 
overschrijving verricht naar de bevoegde 
ontvanger der directe belastingen ter vol
doening van de door de debiteur verschul
digde, sub a bedoelde zekerheidstelling of 
belastingen; 

c. dat de vordering gedurende drie jaren 
na de datum waarop zij werd verkregen niet 
opeisbaar, overdraagbaar, beleenbaar of af
losbaar is; 

d. dat het onder c gestelde in de hy
potheekacte wordt vastgelegd en overge
schreven in de openbare registers ten hy
potheekkantore. 

3. De Minister van Financiën kan voor
schriften geven betreffende de door De Ne
derlandsche Bank te stellen nadere voorwaar
den, waaronder de in het eerste en tweede 
Jid bedoelde overdracht van het tegoed ener 
optierekening kan worden toegestaan. 
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4. De Minister van Financiën kan in bij
zondere gevallen toestaan dat in plaats van 
de in het tweede lid bedoelde door hypo
theek gedekte vordering een niet door hy
potheek gedekte vordering wordt verkregen. 
Een verzoek tot toepassing van dit lid n,oet 
door degene te wiens behoeve de geblok
keerde tegoeden voor belastingbetaling wor
den ·aangewend, worden ingediend bij de 
ontvanger der directe belastingen, bij wie 
hij de belasting moet betalen. 

Effecten. 

6. 1. Ten laste van een optierekening 
kan worden voldaan de koopsom van door 
de Minister van Financiën aan te wijzen 
effecten, welke door de houder van de optie
rekening, voor eigen rekening worden ver
worven. Aan de verkoper wordt de op
brengst op vrije rekening tegoedgeschreven. 

2. Het lid van de Vereniging voor de 
Effectenhandèl (Bedrijfsgroep Effectenhan
del) dat bij de verwerving, bedoeld in het 
eerste Jid, zijn medewerking verleent, is ge
houden de door zijn bemiddeling verworven 
effecten ten name en voor rekening van de 
koper in bewaring te geven bij een inleve
ringsk antoor in de zin van artikel 39, sub II 

van het Bes luit Herstel Rechtsverkeer (Ko
ninklijk besluit no. E 100, zoals dit is gewij
zigd bij Koninklijk besluit no. F 272), welk 
inleveringskantoor de bewaarneming aan
vaardt overeenkomstig de in dit artikel ge
stelde regelen. Het is de eigenaar van zulk 
een effect verboden daarover op enigerlei 
wijze te beschikken of het te bezwaren en 
het is het inleveringskantoor verboden de 
eigenaar der . effecten daarover op enigerlei 
wijze de beschikking te verlenen, anders dan 
op de voet van het bepaalde in dit artikel. 

3. Het lid van de Vereniging voor de 
Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhan
del), dat bij de in het eerste lid bedoelde 
verwerving zijn bemiddeling verleent en dat 
zelf een inleveringskantoor in de zin van 
artikel 39, sub 11 van het Besluit Herstel 
Rechtsverkeer (Koninklijk besluit no. E 100, 

zoals dit is gewijzigd bij Koninklijk besluit 
no. F 272) is, wordt geacht aan de in het 
tweede lid gestelde eis, de door zijn bemid
deling op de voet van het eerste lid ver
worven effecten in bewaring te geven; te 
hebben voldaan, indien het in zijn kwaliteit 
van inleveringskantoor d& effecten in be
waring neemt op de voet van het bepaalde 
in dit artikel. 

4. De bewaarneming bedoeld in het 
tweede lid zal door het aldaar bedoelde in- · 
leveringskantoor worden opgeheven: 

a. voor die effecten ter vervanging waar
van de eigenaar andere door de Minister 
van Financiën aan te wijzen effecten tot een 
tenminste gelijke koerswaarde bij het inleve
ringskantoor op de voet van het tweede Jid 
in bewaring heeft gegeven. 

b. voor die effecten, welke door het in
leveringskantoor in -opdracht van de eige
naar worden verzilverd, mits de tegenwaar
de door dit inleveringskantoor in zijn boe
ken aan de eigepaar wordt tegoedgeschre
ven op een speciale geblokkeerde rekening, 
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herbeleggingsrekening genaamd. Het is de 
eigenaar verboden de tegenwaarde op een 
andere wijze te aanvaarden. 

5. H et tegoed op een herbeleggingsreke
ning moet uiterlijk binnen een maand na de 
dag van het ontstaan van het tegoed door 
de rechthebbende op de herbeleggingsreke
ning voor de wederaankoop van de door de 
Minister van Financiën aan te wijzen ef
fecten worden aangewend. Aan de verkoper 
wordt de opbrengst op vrije rekening te
goedgeschreven. De ten laste ener herbeleg
gingsrekening gekochte effecten worden op 
de voet van het bepaalde in het tweede lid 
in bewaring gegeven en genomen. 

6. I ndien of voorzover een rechtheb
bende op een herbeleggingsrekening ver
zuimt, binnen de in het vijfde lid genoem
de termijn tot aanwending van het tegoed 
op herbeleggingsrekening opdracht te ver
strekken, is het inleveringskantoor, waar de 
herbeleggingsrekening wordt gehouden, ver
p licht het saldo van de herbeleggingsreke
ning op de dag na die waarop de in het 
vijfde lid bedoelde termijn is verstreken 
of bij gebreke van notering op die dag, op 
de eerstvolgende dag, waarop notering tot 
stand komt, zoveel mogelijk aan te wenden 
voor de aankoop van schuldbewijzen of 
certificaten van schuldbewijzen van de 
3- 3½ % Nederlandse Staatslening 1947 
of van een andere door de Minister van Fi
nanciën aan te wijzen lening, die op de voet 
van het bepaalde in het tweede lid in be
waring worden genomen. Indien op een der 
vorenbedoelde dagen onvoldoende schuldbe
wijzen of certificaten ·van schuldbewijzen 
1947 of van een andere door de Minister 
van de 3-3½ % Nederlandse Staatslening 
van Financiën aan te wijzen lening ten ver
koop worden aangeboden om het gehele 
saldo op herbeleggingsrekening te kunnen 
beleggen dienen de door het inleveringskan
toor te verrichten aankopen op de daarop
volgende beursdagen zo spoedig mogelijk te 
geschieden. Aankopen van effecten, bedoeld 
in dit lid worden geacht te zijn geschied in 
opdracht van de rechthebbende op de her
beleggingsrekening. 

7. De plicht tot aanwending van het te
goed op een herbeleggingsrekening op de 
wijze a ls is bedoeld in het vijfde lid, ver
valt voorzover het saldo ingevolge het be
paalde in artikel. 1.5 tussentijds is aange
wend voor belastingbetaling. 

8. De effecten, die zich op 1 Januuri 
1951 op de voet van het tweede lid bij in
leveringskantoren in bewaring bevinden 
worden op die datum door de na-inleve
ringskantoren aan de eigenaren teruggege
ven. Eveneens op 1 Januari 1951 worden 
tegoeden op herbeleggingsrekening overge
boekt op vrije rekeningen van de rechtheb
benden. 

9. Aan de verplichting tot bewaargeving 
en bewaarneming bedoeld in het 2e, 3e, se 
en 6e lid, wordt voldaan door bewaargeving 
en bewaarneming van het couponblad of 
dividendblad van het effect. Indien bij enig 
effect geen couponblad of ~ividendblad be
hoort, dan wel het couponblad of dividend-
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blad niet van het effect kan worden ge
scheiden, wordt aan de bedoelde verplich
ting voldaan door bewaargeving en bewaar
ne"ming van het gehele effect. 

10. Met vergunning van De ·Nederland
sche Bank, op welke vergunning het bepaal
de in artikel 1 7 van toepassing is, kan ten 
laste van een optierekening of een herbe
leggÎhgsrekening worden voldaan de stor
ting op nieuw uit te geven effecten, welke 
door bemiddeling van een lid van de Ver
eniging voor de Effectenhandel (Bedrijfs
groep Effectenhandel) door de rechtheb
bende op de optierekening of de herbeleg
gingsrekening voor eigen rekening worden 
verworven. Aan de emittent wordt de op
brengst op vrije rekening tegoedgeschreven. 
Ten aanzien van de aldus verworven effec
ten zijn de bepalingen van dit artikel van 
overeenkol)'lstige toepassin g. 

11. Handelingen, verricht in strijd met 
het bepaalde in het tweede, vierde, vijfde, 
zesde, achtste en tiende lid van dit artikel, 
worden beschouwd a ls misdrijven. 

Levens- en spaarverzekeringen. 

7. r. Ten laste van een optierekening 
kan overschrijving geschieden ten gunste 
van de vrije rekening van de Rijksverzeke
ringsbank of van een onderneming, in het 
bezit van een verklaring, bedoeld in de ar
tikelen 18 en 19 van de W et op het levens
verzekeringbedrijf 19u (Staatsblad no. 716), 
teneinde de betaling te doen plaatsvinde n 
van: 

a. koopsommen, niet zijnde gedeeltelijke 
premieafbetalingen ineens, terzake van over
eenkomsten van levensverzekering en spaar
verzekering met uitzondering van overeen
komste n van lijfrente (daaronder niet be
grepen overeenkomsten van overlevings- en 
invaliditeitsrente) onder de voorwaarden, 
dat de overeengekomen uitkeringen welke 
niet een gevolg zijn van het overlijden of 
de invaliditeit van de verzekerde, niet zul
len geschieden of aanvangen voordat drie 
jaren na de datum van het sluiten van de 
desbetreffende overeenkomst zullen zijn 
verlopen en dat de overeenkomsten gedu
rende drie jaren na de datum, waarop zij 
gesloten zijn, niet beleenbaar en, behoudens 
in geval van faillissement van de verzeke
r ingnemer en beslag door of vanwege 's Rijks 
belastingdienst, niet alkoopbaar zijn; 

b . koopsommen, niet zijnde gedeeltelijke 
premieafbetalingen ineens, terzake van over
eenkomsten van lijfrente (daaronder niet 
begrepen overeenkomsten van overlevings
en invaliditeitsrente), onder de voorwaar
den, dat de overeengekomen uitkeringen 
niet zullen aanvangen voordat drie jaren 
na de datum van het sluiten van de desbe
treffende overeenkomst zullen zijn verlopen 
of voor de op een vroegere datum vallende 
55e verjaardag van de begunstigde, dat zij 
tenminste zulle n voortduren tot het over
lijden van de begunstigde en dat de over
eenkomsten gedurende drie jaren na de da
tum, waarop zij gesloten zijn, niet beleen
baar e n, behoudens in geval van faillisse
ment van de verzekeringnemer en beslag 
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door of vanwege 's Rijks belastingdienst, niet 
afkoopbaar zullen zijn. 

2. De betaling van koopsommen, bedoeld 
in het eerste lid, mag slechts geschieden ten 
laste van een optierekening van degene, die 
in de stukken, welke ten bewijze van de 
desbetreffende verzekeringsovereenkomst 
zijn opgemaakt , vermeld staat als verzeke
ringnemer. 

3. De bank, in wier boeken de ten name 
van de in het tweede lid bedoelde verze
keringnemer staande optierekening wordt 
gehouden, mag de in het eerste lid bedoelde 
overschrijving ten laste van deze optiereke
ning slechts verrichten, indien zij in het 
bezit is van een schriftelijke verklaring van 
de terzake van de overschrijving als begun
stigde aangewezen Rijksverzekeringsbank of 
onderneming, in het bezit van een verkla
ring, bedoeld in de artikelen 18 en 19 van 
de Wet op het levensverzekeringsbedrijf 
1922, waarin deze nadrukkelijk verklaart 
dat de overschrijving zal plaats vinden ter 
betaling van een koopsom met inachtneming 
van het gestelde in het eerste en het tweede 
lid van dit artikel. De verklaring dient te 
zijn gesteld op een daartoe bij De Neder
landsche Bank verkrijgbaar formulier. 

4. Van de voorwaarden, vermeld in het 
eerste lid onder a en b, moet blijken in de 
stukken, welke ten bewijze van de desbe
treffende verzekeringsovereenkomst zijn op
gemaakt. 

5. Handelingen in strijd met het be
paalde in het tweede, derde en vierde lid 
worden beschouwd als misdrijven. Het af
leggen van een valse v erklaring, a ls is be
doeld in het derde lid, wordt beschouwd 
als ,misdrijf. Handelingen in strijd met het 
bepaalde in het tweede en derde lid zijn 
van rechtswege nietig. 

Investeringscertificaten. 

8. Ten laste van een optierekening kun
nen voor bedragen, afgerond op vijfhonderd 
gulden of veelvouden van vijfhonderd gul
den verworven worden bewijzen v an in
schrijving in rentedragende Nederlandse 
staatsschuld, daartoe onder nader vast te 
stellen voorwaarden uit te geven, welke vol
gens nader door de Minister van Financiën 
te stellen richtlijnen geleidelijk, binnen een 
termijn van ten hoogste vijf jaren, verh:an
delbaar zullen worden_ gesteld. 

Overdracht Grootboek 1946. 
9. 1. Terzake van de verlening van de 

in dit artikel bedoelde machtiging tot over
dracht van een inschrijving in het Groot
boek 1946 is het bepaalde in artikel 2, derde 
lid van overeenkomstige toepassing. 

2. De rechthebbende op een inschrijving 
in het Grootboek 1946, welke op 15 October 
1947 v1jfhonderd gulden of minder bedroeg, 
is, indien hij ingezetene is, bevoegd de te 
zijnen name staande inschrijving zonder 
machtiging van de in artikel 2, derde lid, 
bedoelde ontvanger der directe belastingen 
over te dral!'.en, zulks met inachtneming van 
het bepaalde in de artikelen 10 en n. De 
directeur van het Grootboek 1946 is be-
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voegd aan die overdracht zonder machtiging 
van de in artikel 2, derde lid, bedoelde ont
vanger der directe belastingen zijn mede
werking te verlenen. 

3. Overeenkomstig regelen, door de Mi
nister van Financiën te stellen, is de in ar
tikel 2, derde lid, bedoelde ontvanger der 
directe belastingen bevoegd de rechtheb
bende op een inschrijving in het Grootboek 
1946, niet vallende onder het tweede lid, 
machtiging te verlenen om de te zijnen 
name staande inschrijving in het Grootboek 
1946 over te dragen, zulks met inachtne
ming van het bepaalde in de artikelen 10 

en 11. 

4. De ontvanger der directe belastingen, 
die op grond van het bepaalde in artikel 2, 

derde lid, bevoegd is ten aanzien van niet
ingezetenen, die rechthebbende zijn op een 
inschrijving in het Grootboek 1946, geeft 
ten aanzien van niet-ingezetenen een mach
tiging tot ove rdracht niet af, dan nadat hij 
van D e Nederlandsche Bank, Kantoor D e
viezenvergunningen een door de rechtheb
bende op de inschrijving aan te vragen ver
klaring van geen bezwaar tot het afgeven 
van een machtiging tot overdracht heeft 
ontvangen. D e Nederlandsche Bank, Kan
toor Deviezenvergunningen, kan op grond 
van het Deviezenbesluit 1945 voorwaarden 
stellen en aanwijzingen geven. 

5. De ontvanger zendt de machtiging, 
als is bedoeld in het derde lid, aan de recht
hebbende op de inschrijving. 

6. D e directeur van het Grootboek 1946 
mag, behoudens het bepaalde in het tweede 
lid van dit artikel, aan een overdracht op 
de voet van het bepaalde in de artikelen 
10 en II geen medewerking verlenen dan 
nadat hij met betrekking tot de geheel of 
gedeeltelijk over te dragen inschrijving de 
machtiging, bedoeld in het derde lid, heeft 
ontvangen. 

10. 1. Overeenkomstig rege len, door de 
Minister van Financiën te stellen, kan een 
inschrijving in het Grootboek 1946, welke 
krachtens het bepaalde in artikel 9 voor 
overdracht vatbaar is geworden, geheel of 
gedeeltelijk worden overgedragen aan een 
derde, onder voorwaarde, dat de Directeur 
van het Grootboek 1946 het bedrag van die 
inschrijving of van het over te dragen deel 
van een inschrijving rechtstreeks overboekt 
naar de bevoegde ontvanger der directe be
lastingen, ter voldoening van een door die 
derde verschuldigde zekerheidstelling of 
aanslag in de vermogensaanwasbelasting of 
in de vermogensheffing ineens. 

2. De koper van de overgedragen groot
boekinschrijvingen zal de verkoper de koop
som op vrije rekening doen tegoedschrijven 
of in betaalmiddelen voldoen. 

ll. 1. Met vergunning van De Neder
landsche Bank, op welke vergunning het be
paalde in artikel 17 van toepassing is, kan 
een inschrijving in het Grootboek 1946, wel
ke krachtens het bepaalde in artikel 9 voor 
overdracht vatbaar is geworden, geheel of 
ten dele worden gebruikt in ruil voor aan de 
rechthebbende - op de inschrijving over te 
dragen onroerende goederen, schepen of an-
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dere door de Minister van Financiën aan te 
wijzen vermogensobjecten. 

2. Met betrekking tot de in het eerste 
lid bedoelde vergunning is ten aanzien van 
de voprwaarden, waaronder zij wordt ver
leend, het bedoelde in artikel 5, eerste lid, 
sub a en b, van overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande, dat de overschrijving 
naar de ontvanger der directe belastingen 
betrekking moet hebben op de voldoening 
van zekerheidstelling of aanslagen in de ver
mogensaanwasbelasting of in tle vermogens
heffing ineens. 

3. Met vergunning van De Nederland
sche Bank, op welke vergunning het bepaal
de in artikel 17 van toepassing is kan een 
inschrijving in het Grootboek 1946 welke 
krachtens het bepaalde in artikel 9 voor 
overdracht vatbaar is geworden, geheel of 
gedeeltelijk worden overgedragen, tegenover 
welke overdracht degene, die de grootboek
inschrijving geheel of gedeeltelijk over
draagt een door hypotheek gedekte vorde
ring verkrijgt. 

4. Met betrekking tot de in het derde 
lid bedoelde vergunning is ten aanzien van 
de voorwaarden, waaronder zij wordt ver
leend, het bepaalde in artikel 5, tweede lid 
sub a en b, van overeenkomstige toepas
s ing, met dien verstande, dat de overschrij
ving naar de ontvanger der directe belastin
gen betrekking moet hebben op de voldoe
ning van zekerheidstelling of aanslagen in 
de vermogensaanwasbelasting of in de ver
mogensheffing ineens. 

5. De Minister van Financiën kan voor
schriften geven betreffende de door De Ne
derlandsche Bank te stellen nadere voor
waarden, waaron der de in het ie en 3de 
lid bedoelde overdracht ener inschrijving in 
het Grootboek 1946 kan worden toegestaan. 

6. De Minister van Financiën kan in bij
zondere gevallen toestaan dat in plaats van 
de in het derde lid bedoelde door hypot heek 
gedekte vordering een niet door hypotheek 
gedekte vordering wordt verkregen. Een 
verzoek tot toepassing van dit lid moet door 
degene te wiens behoeve de inschrijving in 
het Grootboek 1946 voor belastingbetalia g 
wordt aangewend, worden ingediend bij de 
ontvanger der directe belastingen, bij w ie 
h ij de belasting moet betalen. 

Bedrijven, diensten en lichamen. 
12. i. I n afwijking van het bepaalde in 

artikel 6b van de Beschikking Deblokkering 
1945 (Staatsblad no. H 374) mag over te
goeden, gehoudén bij een bedrijf, dienst of 
lichaam, bedoeld in artikel 6b eerste lid der 
Beschikking Deblokkering 1945 (Staatsblad 
no. H 374), waarop het verbod van artikel 
6b eerste lid der Beschikking Deblokkering 
z945 (Staatsblad no. H 374) van toepassing 
is, welke tegoeden op I Mei z948 niet zijn 
overgebracht naar een geblokkeerde reke
ning bij een bank, voor de duur van drie 
jaren, gerekend van I Mei z948 af, op geen 
enkele wijze, anders dan ter voldoening van 
de rechthebbende opgelegde aanslagen in 
zekerheidstellingen of befastingen, die 
krachtens artikel I4 der Beschikking De-
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blokkering 1945 ten laste van een geblok
keerde rekening kunnen worden voldaan, 
ten behoeve van de rechthebbende of van 
een derde worden beschikt. Na verloop van 
de termijn van drie jaren mag over deze te
goeden worden beschikt als over tegoeden 
op vrije rekening. 

2. De Nederlandsche Bank is bevoegd, 
overeenkomstig door de Minister v a n Fi
nanciën te stellen regelen, a l dan niet onder 
het stellen van voorwaarden, vergu1m ing te 
verlenen, overbrengingen bedoeld in het eer
ste lid . na I Mei 1948 te doen verrichten. 
Met betrekking tot deze vergunning is h et 
bepaalde in artikel I7 van toepassing. 

Saldo van een optierekening k leiner 
dan f 100. 

13. H et saldo van een optierekening dat 
minder dan honderd gulden bedraagt, of dat 
ten gevolge van debiteringen op de voet 
van deze beschikking tot minder dan hon
derd gulden daalt, word t door de bank, in 
wier boeken de optierekining wordt gehou
den, overgeboekt naar een v rije rekening 
van degene te wiens name de optierekening 
staat. 

OverboekinAen optierekening. 

14. 1 . Het gehele saldo van een o ptie
rekening mag worden overgeboekt ten gun
ste van een andere optierekening reeds 
staande ten name van dezelfde rechtheb
bende. Zodanige overboeking moet vermel
den dat zij ten gunste van een optiereken ing 
dient te worden uitgevoerd. 

2. Niet onder het bepaalde in het eerste 
lid vallende overboekingen ten laste van 
een optierekening naar een optierek eni ng, 
staande of te openen ten name van dezelfde 
rechthebbende zijn niet toegelaten da n met 
vergunning van De Nederlandsche B ank, 
waarop het bepaalde in artikel 17 van toe
p assing is. 

3. Handelingen in strijd met het be
paalde in het eerste en tweede lid worden 
beschouwd als misdrijven. 

Belastingheffing. 

15. 1. Ten laste van de in artikel 2 be
doelde optierekeningen, van de in a rtikel 4 
bedoelde beleggingsrekeningen en van de in 
artikel 6 bedoelde herbeleggingsrekeningen, 
mogen overschrijvingen geschieden van de 
ten laste van de rekeninghouder of zijn 
echtgenote, dan wel van de rekeninghou
der of haar echtgenoot komende belastin
gen, zekerheidstellingen, rente en kosten, 
bedoeld in artikel 14, sub a tot en met g 
der Beschikking Deblokkering 1945 (Staats
blad no. H 374). 

2. Ingeval van terugbetaling aan een 
aangeslagene, zijn erfgenamen of zijn recht
verkrijgenden van ten laste van een geblok
keerde rekening, of ten laste van een der in 
het eerste lid genoemde rekeningen dan wel 
uit een insc hrijving in het Grootboek 1946 
onverschuldigd of te veel betaalde belasting, 
zal de betaling, voorzover nodig in afwijking 
van het bepaalde in artikel 9, tweede lid , 
der Beschikking Deblokkering 1945 (Staats-
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blad no. H 374) plaats vinden op een optie
rekening reeds staande ten name van de 
aangeslagene, zijn erfgenamen of zijn recht
verkrijgenden. Indien ten name van de aan
geslagene, zijn erfgenamen of zijn rechtver
krijgenden nog geen optierekening is ge
opend vindt de betaling plaats op een ge
blokkeerde rekening ten name van de aan
geslagene, zijn erfgenamen of zijn recht
verkrijgenden. 
Afwikkeling optierekening en geblokkeerde 

rekening. 
16. 1. T egoeden, die op een nader vast 

te stellen, ten minste drie maanden te voren 
aan te kondigen datum nog op optiereke
ning geboekt staan, worden volgens door 
de Minister van Financiën te stellen rege
len door de bank in wier boeken de optie
rekening is geopend, aan 's Rijks Schatkist 
overgedragen. 

2. Aan de rechthebbenden op de in het 
eerste lid bedoelde tegoeden worden, op na
der door de Minister van Financiën te be
palen voorwaarden, schuldbewijzen ener Ne
derlandse Staatslening ter beschikking ite
steld. De Minister van Financiën stelt rege
len nopens de verhandelbaarheid der be
doelde schuldbewijzen. 

3. Tegoeden, die op een nader vast te 
stellen, tenminste drie maanden te voren 
aan te kondigen datum nog op geblokkeerde 
rekening geboekt staan, worden vervolgens 
door de Minister van Financiën te stellen 
regelen door de bank, in wier boeken de 
geblokkeerde rekening is- geopend, ten name 
van degene te wiens name de geblokkeerde 
rekening staat, naar de rekening van de 
Agent van het Ministerie van Financiën te 
Amsterdam overgeboekt. Bij een wettelijke 
voorziening zullen regelen worden gesteld 
met betrekking tot de bestemming, die aan 
de aldus overgeboekte tegoeden zal worden 
gegeven. 

' Vergunningen. 
17. 1. De vergunningen van De Neder

landsche Bank, bedoeld in artikel 4, tweede 
lid, artikel 5, eerste en tweede lid, artikel 6, 
tiende lid en artikel 14, tweede lid moeten 
door tussenkomst van de bank, in wier boe
ken de rekening van de belanghebbende is 
geopend, worden aangevraagd bij de Hoofd
bank, de Bijbank of het Agentschap van De 
Nederlandsche Bank, afdeling Deblokkering, · 
in het ressort waarvan de aanvrager is ge
vestigd. 

2. D~ vergunningen van De Nederland
sche Bank, bedoeld in artikel II, eerste en 
derde lid, moeten door tussenkomst van de 
Directeur van het Grootboek 1946 worden 
aangevraagd bij de Hoofdbank van De Ne
derlandsche Bank, afdeling Deblokkering. 

3. De vergunningen van De Nederland
sche Bank, bedoeld in artikel 12, tweede lid 
moeten door het bedrijf, de dienst of het 
lichaam, waarbij de tegoeden worden ge
houden door tussenkomst van de bank in 
wier boeken de rekening van het bedrijf, 
de dienst of het lichaam is geopend, wor
den aangevraagd bij de Hoofdbank, de Bij
bank of het Agentschap van De Nederland-
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sche Bank, afdeling Deblokkering, in het 
ressort waarvan de aanvrager is gevestigd. 

4. De Nederlandsche Bank beslist op de 
aanvrage tot vergunning, bedoeld in het eer
ste, tweede en derde lid volgens algemene 
regelen, te stellen door de Minister van Fi
nanciën. 

5. Een vergunning kan onder voorwaar
den worden verleend. Indien een voorwaar
de niet wordt vervuld, wordt de vergunning 
geacht niet te zijn verleend. 

6. Provisie of kosten, in welke vorm ook, 
worden voor het verlenen van vergunnin
gen door De Nederlandsche Bank niet in 
rekening gebracht. 

7. Een ieder is verplicht, aan De Ne
derlandsche Bank op haar verzoek inlichtin
gen te verstrekken, die zij meent nodig te 
hebben ter beoordeling van de vraag of een 
op grond van deze beschikking aangevraag
de vergunning zal worden verleend. 

8. Banken zijn bevoegd, voor haar tus
senkomst, bedoeld in het eerste en d erde lid, 
de voor een dergelijke handeling gebruike
lijke provisie aan de aanvrager in rekening 
te brengen. 

9. Het verstrekken van onjuiste, mislei
dende of onvolledige inlichtingen, als zijn 
bedoeld in het zevende lid, wordt aange
merkt als misdrijf. Handelingen in strijd met 
een voorwaarde als bedoeld in het vijfde lid, 
dan wel het niet nakomen van zulk een 
voorwaarde worden beschouwd als misdrij
ven. 

Slotbepalingen. 

18. De Minister van Financiën regelt 
alle gevallen, waarin deze beschikking niet 
voorziet. 

19. Deze beschikking kan worden aange
haald als: ,,Beschikking Afwikkeling Geld
zuivering 1947", onder vermelding van letter 
en nummer van het Staatsblad, waarin zij 
geplaatst is. 

20. Deze beschikking, die in het Staats
blad zal worden geplaatst, treedt in .werking 
op een door de Minister van Financiën na
der te bepalen datum. 

's-Gravenhage, de 24ste November 1947. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINC K. 

(Uitgeg. 28 Nov. 1947). 

S. H 378 

24 November ,947. BESCHIKKING van 
cte Minister van Financiën, houdende 
vaststelling van de Eerste Aanvullings
beschikking Afwikkeling Geldzuivering 
1947. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is, na

dere voorzieningen te treffen terzake van 
de afwikkeling van de geldzuivering; 

Gelet op de wet van 4 Augustus 1947 
(Staatsblad no. H 287), houdende verlen
ging van de machtiging als bedoeld in ar
tikel 1, eerste lid, van het Machtigingsbe
sluit geldzuivering (Staatsblad no. F r33); 

Heeft goedgèvonden te bepalen: 
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A rt. 1. 1. De vergunning, bedoeld in 
a rtikel 4, tweede lid van de Beschikking Af
wikkeling Geldzuivering 1947 (Staatsblad 
no. H 377) kan door de Nederlandsche 
Bank worden verleend ten behoeve van in 
artikel 4, eerste lid, der Beschikking Afwik
keling Geldzuivering 1947 bedoelde houders 
v an een optierekening, die op 30 Juni 1939 
te hunnen name bij een of meer leden van 
de Bedrijfsgroepen Landbouwcredietbanken 
en Spaarbanken of bij nader door de Mi
nister van Financiën aan te wijzen andere 
banken, welke een afzonderlijke spaaraf
deling hebben, een of meer afzonderlijk ge
administreerde specifieke, een normale 
spaarbankrente dragende, spaarrekeningen 
hadden staan met een gezamenlijk tegoed 
van meet dan zesduizend gulden en wel tot 
ten hoogste 75 pct. van het gezamenlijk be
drag der tegoeden op 30 Juni 1939. 

2. De vergunning wordt slechts gegeven 
met betrekking tot tegoeden, welke zich op 
de datum van uitgifte dezer beschikking op 
geblokkeerde rekening bij een lid van een 
der bedrijfsgroepen Landbouwcredietban
k en of Spaarbanken of bij een der in het 
eerste Jid bedoelde nader door de Minister 
van Financiën aan te wijzen andere banken 
bevinden. 

2. Deze beschikking, die in het Staats
blad zal worden geplaatst, kan worden aan
gehaald als ,,Eerste Aanvullingsbeschikking 
Afwikkeling Geldzuivering 1947" en treedt 
in werking op een door de Minister van 
Financiën nader te bepalen datum. 

's-Gravenhage, de 24ste November 1947. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 28 Nov. 1947). 

s. 1l 3 79 

24 November 1947. BESCHI KKI NG van 
de Minister van Financiën, houdende 
vaststelling van de Tweede Aanvul
lingsbeschikking Afwikkeling Geldzui
vering 1947. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

de re voorzieningen te treffen ter zake van 
de afwikkeling van de geldzuivering; 

Gelet op de wet van 4 Augustus 1947 
(Staatsblad no. H 287) houdende verlenging 
van de machtiging, als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, van het Machtigingsbesluit geld
zuivering (Staatsblad no. F 133); 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art. 1. Het is verboden een inschrijving 

of een deel van een inschrijving in het 
Grootboek 1946 over te dragen op de voet 
van het bepaalde in artikel 10 van de Be
schikking Afwikkeling Geldzuivering 1947 
(Staatsblad no. H 377) anders dan door be
middeling van een lid van de Vereniging 
voor de Effectenhandel (Bedrijfsgroep Ef
fectenhandel). 

2. Het is verboden een inschrijving of 
een deel van een inschrijving in het Groot
boek 1946 over te dragen op de voet van 
het bepaalde in artikel 10 van de Beschik-
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king Afwikkeling Geldzuivering 1947 
(Staatsblad no. H 377) tegen een koers la
ger dan acht en negentig ten honderd. 

3. 1. Ten behoeve van iedere inschrij
ver in het Grootboek 1946 mag, behalve de 
overdracht van de inschrijvingen als be
doeld in artikel 9, tweede lid, van de Be
schikking Afwikkeling Geldzuivering 1947 
(Staatsblad no. H 377) en behoudens be
schikking van de Minister van Financiën , 
voorshands slechts eenmaal een overdracht 
op de voet van artikel 10 van de Beschik
king Afwikkeling Geldzuivering 1947 
(Staatsblad no. H 377) geschieden .. 

2. Ten behoeve van iedere inschrijver 
in het Grootboek 1946 mag, behoudens be
schikking van de Minister van Financiën, 
voorshands geen overdracht op de voet van 
artikel 10 van de Beschikking Afwikkeling 
Geldzuivering 1947 (Staatsblad no. H 377) 
geschieden tot een groter bedrag dan tien
duizend gulden. 

3. Overdrachten op de voet van artikel 
10 van de Beschikking Afwikkeling Geld
zuivering 1947 (Staatsblad no. H 377) kun
nen alleen geschieden in bedragen, afgerond 
op honderd gulden. 

4. Voor de indiening van verzoeken tot 
overdracht op de voet van artikel 10 van 
de Beschikking Afwikkeling Geldzuivering 
1947 (Staatsblad no. H 377) moet worden 
gebruik gemaakt van door de Directeur van 
het Grootboek 1946 voorgeschreven formu
lieren. 

5. De nog lopende rente van een in
schrijving in het Grootboek 1946, welke in
schrijving of welk deel is overgedragen op 
de voet van artikel 10 van de Beschikking 
Afwikkeling Geldzuivering 194 7 (Staats
blad no. H 377) wordt op de eerstvolgende 
renteverlaging van die inschrijving v ergoed 
aan de verkoper. 

6. Handelingen in strijd met het be
paalde in de artikelen I en 2 worden be
schouwd als misdrijven. 

7. Deze beschikking, die in het Staats
blad zal worden geplaatst, kan worden aan
gehaald als "Tweede Aanvullingsbeschik
king Afwikkeling Geldzuivering 1947" en 
treedt in werking op een door de Minister 
van Financiën nader te bepalen datum. 

's-Gravenhage, de 24ste November 1947. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 28 Nov. 1947). 

S. H 380 

24 November 1947. BESCHIKKING van 
de Minister vaJl Financiën, houdende 
vaststelling van de Beschikking Molest
verzekeringsuitkeringen 1945. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen ter zake van de 
afwikkeling van de geldzuivering, met name 
wat betreft uitkeringen door onderlinge mo
lestverzekeringsmaatschappijen, verschul
digd ter zake van schade aan roerende en 
onroerende goederen; 



521 

Gelet op de wet van 4 Augustus 1947 
(Staatsblad no. H 287) houdende verlen
ging van de machtiging, als bedoeld in ar
tikel 1, eerste lid, van het Machtigingsbe
sluit geldzuivering '(Staatsblad no. F 133); 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art. I. De Beschikking Molestverzeke

ringsuitkeringen 1945 wordt gewijzigd als 
volgt: 

Art. 1. Voor de toepassing van deze be
schikking en van de krachtens deze beschik
king te geven nadere regelen en voorschrif
ten wordt verstaan onder: 

a. onderlinge molestverzekeringsmaat-
schappijen, alle maatschappijen, verenigin
gen, stichtingen en instellingen, van welke 
aard of samenstelling ook, die zich al dan 
niet uitsluitend ten doel stellen oorlogs
schade op onderlinge grondslag, geheel of 
gedeeltelijk, te dekken; 

b. de Herstelbank: de Maatschappij tot 
Financiering van het Nationaal Herstel N.V. 

Art. 2. 1. Onderlinge molestverzeke
ringsmaatschappijen zijn verplicht alle uit
keringen, van welke aard ook, ter zake van 
schade aan roerende en onroerende goede
ren, te storten op een ten name van de be
trokken verzekerde, van zijn rechtsopvolger 
onder algemene titel, of van degene, die met 
inachtneming van het bij het vijfde lid be
paalde in zijn rechten is getreden, te ope
nen, herstelrekening bij de Herstelbank, 
zulks zo nodig in afwijking van de bepalin
gen der desbetreffende overeenkomsten, met 
dien verstande, dat van de uitkeringen der 
onderlinge molestverzekeringsmaatschap
pijen ten hoogste 1 % voor afmakingscour
tage door deze maatschappijen wordt afge
trokken ten behoeve van de makelaar in as
surantiën of van de assurantiebezorger, die 
bij de totstandkoming van de verzekerings
overeenkomst zijn bemiddeling heeft ver
leend, mits dit geschiedt met schriftelijke 
toestemming van de verzekerde, van zijn 
rechtsopvolger onder algemene titel, of van 
degene, die met inachtneming van het vijf
de Jid van dit artikel in zijn rechten is ge
treden. 

2. Door de stortingen op herstelrekening, 
bedoeld in het eerste lid, zijn de onderlinge 
molestverzekeringsmaatschappijen, ten be
lope van het gestorte bedrag, tegenover de 
betroken verzekerden of degenen, die met 
inachtneming van het bij het vijfde lid be
paalde in hun rechten zijn getreden, rechts
geldig gekweten, nadat de Herstelbank aan 
haar een getekend ontvangstbewijs heeft af
gegeven, waarin de Herstelbank uitdrukke
lijk verklaart, dat zij de storting in haar ad
ministratie heeft verantwoord en als zodanig 
heeft aanvaard. De Herstelbank is slechts 
gehouden dat ontvangstbewijs af te geven, 
indien de molestverzekeringsmaatschappij, 
ten genoege van de Herstelbank, schriftelijk 
de gegevens heeft verstrekt, welke deze 
bank ter uitvoering van de haar in deze 
Beschikking opgedragen taak nodig acht en 
zich verplicht desverlangd aanvullende ge
gevens te verstrekken. 

3. Onder de uitkeringen, genoemd in het 
eerste lid, zijn niet begrepen de uitkeringen, 
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verschuldigd op grond van een overeen
komst van transportverzekering op goederen. 

4. De Herstelbank kan door de Minister 
van Financiën gemachtigd worden te be
palen, dat bepaalde uitkeringen of catego
rieën van uitkeringen, geheel of gedeeltelijk 
door een of meer onderlinge molestverzeke
ringsmaatschappijen rechtstreeks, hetzij als 
geblokkeerd, hetzij als vrij tegoed aan ver
zekerden of aan degenen, die met inachtne
ming van het bij het vijfde lid bepaalde in 
hunne rechten zijn getreden, al dan niet bij 
derden beschikbaar worden gesteld. 

5. De aanspraken op uitkeringen van 
schadepenningen, als bedoeld in het eerste 
lid, en de vorderingen op de Herstelbank 
tot uitbetaling of overschrijving van de bij 
haar, overeenkomstig het in het eerste lid 
bepaalde, op herstelrekening gestorte uitke
ringen, mogen zonder uitdrukkelijke schrif
telijke toestemming van de Herstelbank niet 
worden vervreemd of verpand. Voor de toe
passing van deze bepaling gelden een onher
roepelijke volmacht tot inning en een schei
ding van een onverdeeldheid, waartoe de 
uitkeringen, onderscheidenlijk of, het te
goed op herstelrekening behoort, als èen 
overdracht. 

6. De Herstelbank verleent een toestem
ming, als in het vorige lid bedoeld, niet dan 
met inachtneming van de door de Minister 
van Financiën te geven aanwijzingen. 

Art. 2a. In afwijking van het bepaalde 
in artikel 2, eerste lid, is toegestaan, dat de 
onderlinge molestverzekeringsmaatschap
pijen de door haar verschuldigde molestver
zekeringsuitkeringen compenseren met haar 
vorderingen uit hoofde van de door haar 
gesloten molestverzekeringen, ongeacht het 
feit of de betaling van een vordering of een 
uitkering, dan wel de ontvangst van de te
genwaarde van zulk een vordering of zulk 
een uitkering, ten Jaste. respectievelijk ten 
gunste van een vrije dan wel een geblok
keerde rekening mag of dient te geschieden. 

Art. ,l· 1, Uit of van de herstelrekeningen, 
genoemd in artikel 2, kan door de Herstel
bank uitbetaling of overschrijving van daar
op gestorte uitkeringen geschieden, r,iet in
achtneming van het in de leden ~ en ;~ van 
dit artikel bepaalde. 

2. Indien de Herstelbank zulks verlangt, 
is de betrokken verzekerde gehouden haar 
schriftelijk te verklaren, dat hij de hem 
door deze maatschappij gestelde en in die 
verklaring te omschrijven voorwaarden met 
betrekking tot de besteding van het uit te 
betalen of over te schrijven bedrag, zal na
leven. 

3. De Herstelbank dient bij het stellen 
der in het eerste en tweede lid genoemde 
voorwaarden de regelen haar hiertoe door 
de Minister van Financiën gegeven, na te 
leven. 

Art. 4. Overtreding van het bepaalde in 
artikel 2, leden 1 en 5, zomede het niet-na
komén van een voorwaarde als omschreven 
in een verk1aring, bedoeld in artikel 3, lid 
2, wordt beschouwd als misdrijf. 

Art. -~- De Minister van Financién treft, 
zo nodig, nadere voorzieningen ter uitvoe-
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ring van deze beschikking. 
Art. 6. Deze beschikking wordt aange

haald als: ,.Beschikking Molestverzekerings
uitkeringen 1945", onder vermelding van 
letter en nummer van het Staatsblad, waar
in zij geplaatst is. 

Art. II. Deze beschikking, die in het 
Staatsblad wordt geplaatst, treedt in wer
king met ingang van de dag na die harer 
afkondiging. 

's-Gravenhage, de 24ste November 1947. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 28 Nov. 1947). 

S. H 381 

22 November I947• WET, houdende na
turalisatie van Johann Anton Ad/er en 
22 anderen. 

Bijl, Hand. II 46/47, 547; 
Bijl. Hand. II 47/48, .547; 
Hand. II 47/48/ bladz. I85; 
Bijl. Hand. I 47/48, 547; 
Hand. I 47/48, bladz. 13. 

In naam van H are Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij J ULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Johann Anton Ad/er en 22 anderen, die aan 
Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in de ar
tikelen 2 en 3 genoemden voor zoveel doen
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in ar
tikel :! der wet van 12 D ecember 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad No. 204); 

Zo is het, dat Wij, de Raad v. State, enz. ; 
Art. 1. De hoedanigheid van N ederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1°. Johann Anton Ad/er, geboren te We

nen (Oostenrijk) 23 Augustus 1889, hoofd 
van het Internationale Criminele Voorlich
tingsbureau bij het Ministerie van Justitie, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Z uid
ho/land; 

2 ° . Maria Sophia Brandts, geboren te 
Echt (Limburg) 14 Maart 1897, onderwij
zeres, wonende te Echt, provincie Limburg; 

3° . Vittorio Celant, geboren te Polcenigo ' 
( Italië) 14 September 1891, uitvoerder, .wo
nende te Deventer, provincie Overijssel; 

4° . Louise Victorine Josephine France1 
geboren te ' s-Gravenhage (Zuidholland) 17 
Augustus 1878, zonder beroep, gescheiden 
echtgenote van Heinricl;i Wilhelm Karl Möl
ler, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

5°. Erich Otto Franz, geboren te Brackel 
thans Dortmund (Duitsland) 21 Juli 'i:903, 
ondergronds mijnopzichter, wonende te 
H eerlen, provincie Limburg; 

6° . Maria •Anna Frings, geboren te Mül
heim aan de Rijn (Duitsland) 15 Septem-
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ber 1893, kloosterzuster-onderwijzeres, wo
nende te Venlo, provincie Limburg. 

7° . Joannes Joseph Hasselberg, geboren 
te Rotterdam (Zuidho/land) 8 November 
1902, chauffeur, wonende te Rotterdam, 
provincie Z.uidholland; 

8° . Johann Wilhelm lloitink, geboren te 
Nichtern, Oeding (Duitsland) 17 Maart 
1908, koopman, wonende te Winterswijk, 
provincie Gelderland; 

9° . Ludwig Katz, geboren te Wenen 
(Oostenrijk) 26 Mei 1886, uitgever, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordhol- . 
land; 

10°. Littman• Königel, geboren te Ko/o
mea (Polen) 10 Maart 1871, zonder beroep, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

n ° . Emma Pelagie Maenhout, geboren 
te Oostburg (Zeeland) 22 December 1887, 
zonder beroep, gescheiden echtgenote van 
Petrus Johannes Buijsse, wonende te Oost
burg, provincie Zeeland; 

12 °. David Preuss, geboren te Bayreuth 
(Duitsland) 19 Juni 1898, procuratiehou
der-kassier, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

13° . Frederik Schrijver, geboren te Mun
tendam (Groningen) 3 December 1910, pak
huisknecht, wonende te Groningen, provin
cie Groningen; 

14 °. Maria Elisabeth Katharina Tetz
lacht, geboren te Sassenberg (Duitsland) 4 
November 1896, kloosterzuster-onderwijze
res, wonende te Kerkrade, provincie Lim
burg; 

15 °. Anna Bernardina Franziska Till
mann, geboren te Ga/be (Duitsland) 16 
Augustus 1888, hoofd van een school, wo
nende te Maasbree, provincie Limburg; 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
a rtikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 2°.' en 3° . der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad No. 268) op het Neder
landerschap en het ingezetenschap, laatste
lijk gewijzigd bij de wet van 15 December 
1938 (Staatsblad No. 204), wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan: 

1° . Richard Joseph Kionka, geboren te 
Telok Dalam (Neder/andsch-Indië) 20 Mei 
1920, soldaat bij het Koninklijk Neder
landsch-Indisch leger, wonende te Batavia 
(Nederlandsch-Jndië) ; 

2° . Hendrik Frederik Kokkelink, gebo
ren te Amsterdam (Noordho/land) 29 April 
1"898, likeurstokersknecht, wonende te Am
sterdam provincie Noordholland; 

3°. Daniël Johannes Arno/dus Neuhuys, 
geboren te Voorburg (Zuidholland) 20 Au
gustus 1916, weg- en waterbouwkundige, 
verblijvende te Curaçao; · 

4 °. Otto Sandelowsky, geboren te Ko
nin~sbergen (Duitsland) 11 October 1916, 
militair, verblijvende in Nederlandsch-Indië; 

5° . Martinus Johannes Schipper, geho-

l 
ren te Amsterdam (Noordholland) 28 Juni 
1906, bewakingscommandant, wonende te 

\ 

.Amsterdam, provincie Noordhol/and. 
3. M et uitbreiding van het bepaalde bij 

artikel 6 der wet van 12 December 1892 
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(Staatsblad• No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad No. 204), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan; 

1°. Ernst Helmut Celant, geboren te 
Schiedam (Zuidho//and) 24 Mei 1922, 
bouwkundig opzichter, wonende te Deven
ter, provincie Overijssel; 

2 ° . Richard Rudolph Max Bruno Köni
gel, geb. te Amsterdam (Noordho/land) 16 
Maart 1915, procuratiehouder, wonende te 
Heemstede, provincie Noordholland; 

3°. Care/ Königel, geboren te Amster
dam (Noordf,olland) 30 Maart 1917, 'winke
lier, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. 

4. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 22 No
vember 1947. 

JULIANA. 
De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitseg, 2 Dec. 1947). 

s. H 382 

22 November 1947. WET, houdende natu
ralisatie van Josef Ferdinand Arens en 
21 anderen. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 610; 
Hand. ll 47/48, bladz. 185; 
Bijl. Hand. I 47/48, 610; 
Hand. I 47/48, bladz. 13. 
In naam van Ha.re Majesteit Wilhelmina, 

enz.; 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkrijk, 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Josef Ferdinand Arens en 21 anderen, die 
aan Ons een verzoek daartoe- hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft de in 
de artikelen 2 en 3 genoemden voor zoveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld 
in artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad no. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk J(e
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad no. 204); 

Zo is het, dat Wij, de Raad v. State, enz.; 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1° . Josef Ferdinand Arens, geboren te 

Ma1ang (Nederlandsch-Indië) 12 November 
1914, scheikundige, wone nde te Oss, pro
vincie Noordbrabant; 

2 °. Wilhelmine Franziska Bohusch, ge
boren te Wenen (Oostenrijk) 26 Juni 1908, 
costuumnaaister, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

3 °. Werner Diamand, geboren te Berlijn 
(Duitsland) 7 December 1905, rechtskundig 
adviseur, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 
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4 °. Lajos Ebneth, geboren te Szil~y
somlyo (Hongarije) 13 Mei 1902, beeldhou
wer, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

5 ° . Alfred Stefan Lipnicki, geboren te 
Wenen (Oostenrijk) 26 December 1902, 
kellner, wonende te Driebergen-Rijsenburg, 
provincie Utrecht; 

6 °. Alfred Löwenberg, geboren te Su
/~ngen (Duitsland) 15 Juni 19u, arts, wo
nende te Groningen, provincie Groningen; 

7° . Matheus Josephus Hendrik Menge/s, 
geboren te Maastricht (Limburg) 24 Mei 
1900, magazijnmeester, wonende te Heerlen, 
provincie Limburg; 

8 ° . Annemarie Steffie. Popper, geboren 
te Wenen (Oostenrijk) 25 Juli 19u, secre
taresse, weduwe van Aron Israel Schön
mann, wonende te Bandoeng (Neder/andsch
lndië); 

9 °. Helmuth Hans Rosen, geboren te 
Berlijn (Duitsland) 26 Maart 1906, accoun
tant, wonende te Amersfoort, provincie 
Utrecht; 

10°. Ludwig Kurt Selowsky, geboren te 
Berlijn ( Duitsland) 25 Augustus 1893, af
delingshoofd van het Nederlandse Rode 
Kruis en rechtskundig adviseur, wone nde te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

11 °. Ger hard Friedrich Stamer, geboren 
te Hankhausen, Rastede (Duitsland) 25 No
vember 1892, stucadoor, wonende te Dor
drecht, provincie Zuidhol/and; 

12 °. Alfred Eugen Timmerbeil, geboren 
te Wil/ringhausen Mühlinghausen ( Duits
land) 1 Mei 1900, bedrijfsleider, wonende te 
Arnhem, provincie Gelderland; 

13°. Fritz Ullmann, geboren te Keulen 
(Duitsland) 29 Juli 1909, procuratiehouder, 
wonende te Utrecht, provincie Utrecht; 

14° . Lotte Wetzel, geboren te Stuttgart 
(Duitsland) <22 Juni 1906, secretaresse, ge
scheiden ecbtgenote van Ernst Ludwig 
Isaak, wonende te Amsterdam, provincie 
Noardholland; 

15°. Hendrik van Wijk, geboren te Gro
ningen (Groningen) 23 April 1890, werk
man, wonende te Groningen, provincie Gro
ningen. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef e n 
onder 3 ° ., der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad no. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad no. 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan: 

1 ° .' Antonius Martinus H endricks, gebo
ren te Beugen en Rijkevoort, t hans gemeen
te Boxmeer (Noordbrabant) 14 October 
1910, chauffeur, wonende te Boxtel, provin
cie Noordbrabant; 

2 ° . Heinrich Friedel Horenburg, geboren 
te 's-Gravenhage (Zuidhol/and) 30 Mei 
1920, kellner, wonende te 's-Gravenhal!e, 
provincie Z uidholland; 

3 ° . Ferdinand Robert Carl Lewerenz, 
geboren te Leiden (Zuidholland) 22 April 
1913, slagersknecht, wonende te Schiedam, 
provincie Zuidholland; 

4 °. Carl Donat M utschler, geboren te 
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Amsterdam (Noordho/Jand) 25 Januari 1901, 
zonder beroep, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholla11d; 

5-0
• Arie Julius Prause, geboren te Rot

terdam (Zuidholland) 21 Augustus 1894, 
wijnhandelaar, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland. 

3. M et uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(S taatsblad no. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad no. 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan: 

1 °. Friedrich Ger hard Stamer, geboren 
te Dordrecht (ZJJidholland) 30 Augustus 
1922, assistent-accountant, wonende te Dor
drecht, provincie Zuidho/Jand; 

2 °. Antoni van Wijk, geboren te Gro
ningen' (Groningen) II Juli 1921, monteur, 
wone nde te Groningen, provincie Gronin
gen. 

4. 
gang 
ging. 

Deze wet treedt in werking met in
van de dag na die van haar afkondi-

Lasten en bevelen , enz.; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk 22 Novem-

ber 1947. 
JULIANA. 

De Min. v. justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 2 December I947.) 

S. H 383 
22 November ,947. WET, houdende rege

len in zake overeenkomsten van levens
verzekering en aanspraken, voortvloei
ende uit de <;leelneming in een particu
lier pensioenfonds, van in Nederlandsch
Indië verblijvende militairen behorende 
tot de Koninklijke Landmacht en de 
Koninklijke Marine. (Wet tropen- en 
molestrisico militaire n.) 

Bijl. Hand. Il 46/47, 455; 
Bijl, Hand. Il 47/48, 455; 
Hand. II 47/48, };>ladz. ,85; 
Bijl. Hand. l 47/48, 455; 
Ha.nd. l 47/48, bladz. ,3. 
In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 

enz.; 
Wij JULIANA, Prinses d e r Nederlan den, 

Regentes van het Koninkrijk, 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

saluut! doen te weten: 
A lzo Wij in overweging genomen · heb

ben, dat het wenselijk is - zolang in Ne
derlandsch-Indië een uitzonde ringstoestand 
heerst - bijzondere maatregelen te trefîen 
t en aanzien van de bestaande overeenkoms
ten van levensverzekering en de aanspra
ken voortvloeiende uit de deelneming in 
een particulier pensioenfonds, van de sedert 
16 Augustus 1945 aldaar verblijvende of 
daarheen uitgezonden of uit te zenden mili
tairen van de K oninklijke Landmacht en 
de Koninklijke Marine ; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, 
enz.; 

524-

Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
a. Onze Minister, Onze Minister van 

Oorlog, dan wel Onze Minister van Marine, 
al naar .het betreft het geval van een ver
zekerde, die als militair tot de Koninklijke 
L andmacht, dan wel tot de Koninklijke Ma
rine behoort; 

b. Uitzonderingstoestand, het tijdvak be
doeld in artikel 2; 

c. Militair, de militair, behoorende tot 
de Koninklijke Landmacht of de Konink
lijke Marine, die gedurende de uitzonde
ringstoestand in Nederlandsch-Indië, dan 
wel op rechtstreekse heen- of terugreis tus
sen Europa en Nederlandsch-Indië, in wer
lijke dienst verblijft; 

d. Kostwinner: 
I. de gehuwde; 
II. de ongehuwde, die een regelmatige 

bijdrage levert in het levensonderhoud van 
zijn ouders, grootouders, schoonouders, kin
deren of pleegkinderen; 

III. hij, die blijkens een beschikking van 
Onze Minister, op grond van billijkheid als 
kostwinner is aan te merken. 

e. Overeenkomsten van levensverzeke
ring, de overeenkomsten gesloten met een 
levensverzékering-ma,1tschappij tot het doen 
van geldelijke uitkacingen in de zin van 
artikel 1, sub a, van de Wet op het Levens
verzekeringbedrijf (Staatsblad 1922, Nr. 
716), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij 
de wet van 22 Mei 1937 (Staatsblad Nr. 
200); 

f. Levensverzekering-maatschappij of ver
zekeraar, de onderneming in het bezit der 
verklaring als bedoeld in de artikelen 18 en 
19 van genoemde Wet op het Levensver
zekeringbedrijf; 

g. Premie, de geldsom bedoeld in artikel 
1 sub b van genoemde Wet op het L evens
v erzekeringbedrijf; 

h. Premie-reserve, de voor een bepaalde 
verzekering aanwezige premie-reserve, be
rekend volgens de zuivere netto-methode, 
met inachtneming van een rentevoet van 
drie procent en volgens de sterftetabels bij 
d e levensverzekering-maatschappij in ge
bruik, vermeld in de Staat L 16, waarvan 
het model is vastgesteld bij en aangegeven 
in Bijlage I van Ons Besluit van 18 Juli 
1925 (Staatsblad Nr. 335), laatstelijk ge
wijzigd bij Ons Besluit van 10 October 1939 
(Slaatsblad Nr. 245), zoals deze Staat in 
het jaarverslag der maatschappij laatstelijk 
werd gepubliceerd; 

i. Sterftewaarde op een bepaald tijdstip, 
de contante waarde, berekend met inacht
neming van de rentevoet en volgens de 
sterftetafels als bedoeld onder h, van de 
uitkeringen welke, krachtens een oven,en
komst v an levensverzekering, verschuldigd 
zouden zijn, indie n de verzekerde op .dat 
tijdstip overleed ; 

j. V erzekerde, degene, wiens leven ver
zekerd is; 

k. Begunstigde, de persoon of de geza
menlijke personen aan wie, ingeval van 
overlijden van de militair, het verzekerd 
bedrag of een deel daarvan moet worden 
betaald, mits die militair op het t ijdstip 
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van zijn overlijden kostwinner was van ten
minste één dier personen. 

2. Voor de toepassing van deze wet 
wordt met ingang van 16 Augustus 1945 in 
Nederlandsch-Indië een uitzonderingstoe
stand geacht te zijn ingetreden. 

2. Wij stellen, de Verzekeringskamer ge
hoord, de datum vast waarop de in het eer
ste lid genoemde uitzonderingstoestand 
wordt geacht een einde te hebben geno
men. 

3. 1. De levensverzekering-maatséhap
pij is, behoudens het bepaalde in artikel 4, 
ingeval van overlijden van een militair ver
plicht de begunstigde het volle verzekerde 
bedrag uit te keren, mits de overeenkomst 
van levensverzekéring werd gesloten vóór 1 

April 1946 en de door die maatschappij 
voor de verzekering gevorderde normale, 
naar de binnen het Rijk in Europa geldende 
tarieven berekende, premie tot de datum 
van het overlijden van die militair is vol
daan. 

2. Onze ~inister kan, na ingewonnen 
advies van de Verzekeringskamer, dan wel 
-0p voorstel van de Bedrijfsgroep Levens
verzekering, hetwelk vergezeld moet zijn 
van een advies van de Verzekeringskamer, 
de bepalingen dezer wet van overeenkomsti
ge toepassing verklaren op: 

a. de overeenkomst van levensverzeke
ring op of na I April 1946 gesloten of te 
sluiten op het leven van een militair die 
kostwinner is van de begunstigde; 

b. het gedeelte van de verzekering op 
het leven van een militair, die kostwinner is 
van de begunst igde, waarmede een bestaan
•de overeenkomst van levensverzekering werd 
of wordt verhoogd. 

3. De uitkering vindt niet plaats dan 
nadat Onze Minister de in artikel 6 bedoel
de schadevergoeding heeft vastgesteld. 

4, 1. Voor de berekerung van de krach
tens deze wet terzake van het overlijden van 
de militair door de verzekeraar aan de be
gunstigde te verrichten betalingen gelden de 
gezamenlijke bij één of meer levensverzeke
ring-maatschappijen op het leven van die 
militair gesloten verzekeringen, als bedoeld 
in artikel 3, als één verzekering. 

2. De aan de levensverzekering-maat
schappijen in artikel 3 opgelegde verplich
ting is beperkt tot dat gedeelte van de ver
zekering of van de in het voorgaand lid be
doelde gezamenlijke verzekeringen, waarvan 
de sterftewaarde een bedrag van f 15.000 
niet te boven gaat. Deze sterftewaarde is 
die op 16 Augustus 1945 dan wel - indien 
het verblijf in werkelijke dienst in Neder-
1andsch-Indië van de militair op een later 
tijdstip aangevangen - die op dat latere 
tijdstip. • 

3. Indien van de in het eerste lid be
doelde gezamenlijke verzekeringen de som 
der sterftewaarden op het in het tweede lid 
bedoelde tijdstip groter is dan f 15.000, 
wordt het gedeelte van elk dier verzekerin
gen, waartoe de in artikel 3 opgelegde ver
plichting is beperkt, bepaald door de breuk 
waarvan de teller is 1 5 ooo en de noemer de 
som dier sterftewaarden. 
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5. 1. De verzekeraar is verplicht het 
bedrag aan prerrueverhoging voor tropen
en molestrisico, hetwelk is betaald voor het 
in artikel 4, tweede lid, bedoelde gedeelte 
ener verzekering op het leven van een rru
litair, die, op het tijdstip dat die betaling 
plaats vond, kostwinner voor een begunstig
de was, ten volle terug te betalen. 

2. Ingeval de militair gedurende zijn 
verblijf in werkelijke dienst kostwinner 
wordt, is de verzekeraar. verplicht van het 

· in het eerste lid bedoelde bedrag aan pre
mieverhoging terug te betalen: 

a. het bedrag aan premie voor tropen
risico, dat betaald werd over de tijd dat die 
militair kostwinner voor een begunstigde 
was; 

b. het bedrag aan premie voor molest
ns1co dat betaald werd over de tijd dat die 
militair kostwinner voor een begunstigde 
was; bij de berekening van dit bedrag wordt 
aangenomen dat de molestpremie wordt ver
bruikt gedurende de eerste drie jaren en 
dat daarna het molestrisico kosteloos is ge
dekt. 

6. Terzake van de in artikel 3 bedoelde 
uitkering wordt aan de verzekeraar ten laste 
van het Rijk een schadevergoeding toege
kend tot een bedrag, gelijk aan het verschil 
van de sterftewaarde op de datum van het 
overlijden, van het in artikel 4, tweede lid, 
bedoelde gedeelte der verzekering en de bij 
de maatschappij in verband met bedoelde 
verzekering op die datum aanwezige premie
reserve voor dat gedeelte. 

7. 1. De levensverzekering-maatschap
pij stelt de Bedrijfsgroep L evensverzekering 
in kennis van een bij haar, in verband met 
het bepaalde in artikel 3, ingestelde vor
dering onder .overlegging van: 

a. een afschrift van de polis; 
b. een gespecificeerde berekening van: 
1. de sterftewaarde der verzekering op 

het tijdstip bedoeld in artikel 4, tweede lid, 
zowel als die op de datum van overlijden 
van de verzekerde; 

ll. de voor de verzekering op de datum 
van overlijden van de verzekerd'e aanwezige 
premie-reserve. 

2. De Bedrijfsgroep Levensverzekering 
stelt haar leden in kennis van de ingestelde 
vordering en verzamelt de in het voorgaan
de lid genoemde gegevens en bewijsstukken 
betreffende de verzekering of gezamenlijke 
verzekeringen genoemd in artikel 4, eerste 
lid. 

3. Iedere levensverzekering-maatschappij 
is verplicht, binnen dertig dagen na dagte
kening van de in het tweede lid bedoelde 
kennisgeving, aan de Bedrijfsgroep Levens
verzekering opgave te doen van de bij haar 
op het leven van de betrokken militair ge
sloten verzekeringen, onder overlegging van 
de in het eerste lid genoemde gegevens en 
bewijsstukken. 

4. De verzekeraar, die niet voldoet aan 
de in het derde lid opgelegde verplichting, 
verliest zijn aanspraken op zijn aandeel in 
de in artikel 6 bedoelde schadevergoeding, 
terwijl de niet binnen de gestelde termijn 
aangemelde verzekeringen bij de berekening 
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van het aandeel in de schadevergoeding van 
ieder der verzekeraars buiten besè!houwing 
blijven. 

5.' De Bedrijfsgroep Levensverzekering 
stelt aan de hand van de verzamelde gege
vens een ontwerp tot verdeling der in arti
kel 6 bedoelde schadevergoeding op en doet 
dit, vergezeld van de in het eerste lid ge
noemde bewijsstukken, zo spoedi~ mogelijk 
aan Onze Minister toekomen. 

6. Onze Minister stelt de levensverzeke
ring-maatschappij, zowel als de begunstig- · 
den, met het ontwerp tot verdeling der 
schadevergoeding in kennis en stelt hen in 
de gelegenheid, binnen dertig dagen na de 
dagtekening van die- kennisgeving, tegen dit 
ontwerp bij hem schriftelijk bezwaar in te 
brengen. 

7. Onze Minister stelt - indien hij zulks 
noodzakelijk acht na raadpleging van de 
Verzekeringskamer - aan de hand van het 
ontwerp van de Bedrij fsgroep Levensverze
kering, zoveel mogelijk met inachtneming 
van de bezwaren van de verzekeraar of 
verzekeraars en de begunstigden, de in arti
kel 6 bedoelde schadevergoeding dan wel 
het aandeel van ieder der verzekeraars in 
die schadevergoeding, vast. 

8. 1. Onze Minister kan, de Verzeke
ringskamer gehoord, met inachtneming van 
het bepaalde in het tweede lid, bijzondere 
voorzieningen treffen ten aanzien van de 
nagelaten betrekkingen van: 

a. de militair, op wiens leven, in ver
band met bijzondere omstandigheden, 

het ziJ een verzekering was aangegaan 
met een onderneming gevestigd in het bui
tenland die niet in het bezit is der verkla
ring als bedoeld in artikel 19 der genoemde 
Wet op het Levensverzekeringbedrijf, 

hetzij een verzeke,ring was aangegaan .met 
een onderneming gevestigd in het buiten
land, op .welke verzekering, ofschoon die 
onderneming wel in het bezit is van ge
noemde verklaring, artikel 2 van Ons be
sluit van 25 Februari 1938 (Staatsblad Nr. 
242) niet van toepassing is; 

b. de mi1itair, die tot betrekkelijk korte 
tijd voor de datum van aanvang van het 
verblijf in werkelijke dienst tijdens hetwelk 
hij is overleden, deelnam in een particulier 
pensioenfonds, ingeval die nagelaten betrek
kingen tengevolge van de bepalingen van de 
reglementen van dat pensioenfonds, de aan
.spraken, welke zij gehad zouden hebben, in
dien de militair niet in militaire dienst ware 
getreden, niet of niet ten volle kunnen gel
dend maken. 

2. De in het eerste lid genoemde bijzon
dere voorzieningen zullen met inachtne
ming van het bepaalde _in de artikelen 3 en 
4 voor ieder geval afzonderlijk worden ge
troffen, in dier voege, i:lat de nagelaten be
trekkingen in een positie worden gebracht, 
welke met die van de in artikel 3, eerste lid, 
genoemde begunstigde is gelijk te stellen. 

9. Deze wet kan worden aangehaald als 
,,Wet tropen- en molestrisico militairen" 
met vermelding van het jaartal en het num
mer van het Staatsblad, waarin zij wordt 
geplaatst. 
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10. Deze wet werkt terug tot 16 Augus
tus 1945. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 22 No

vember 1947. 
JULIANA. 

De Min. v. Oorlog, A. H. J . L. FIEVEZ. 

De Min. van Marine a.i., A. H. J. L. FIEVEZ. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK, 

(Uitgeg. 12 Dec. 1947). 

S. H 384 

22 November 1947. WET , houdende be
krachtiging van de tweede algemene 
maatregel van bestuur betreffende 
dienstplichtvoorzieningen. 

Bijl. Hand. II, 46/47, 520· 
Bijl. Hand. II 47/48, 520/ 
Hand. II 47/48, bladz. 185; 
Bijl, Hand. I 47/48, 520; 
H and. I 47/48, bladz. 13. 

/ ,n naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; #1 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden 
Regentes van het Koninkrijk, ' 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben 
dat ingevolge artikel 1, derde lid, der wet 
van 10 Januari 1947 (Staatsblad H 14) een 
voorstel van wet aan de Staten-Generaal 
moet worden gedaan tot bekrachtiging bij 
de wet van de algemene maatregel van be
stuur van 28 Juni 1947 (Staatsblad H 2ro); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, 
enz.; 

Enig artikel. 
De algemene maatregel van bestuur van 

28 Juni 1947 (Staatsblad H 210) wordt bij 
deze bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 22 No

vember 1947. 
JULIANA. 

De Min. v. Oorlog, A. H. J. L: FIEVEZ. 

De Min. ,;, Marine a.i., A. H. J. L. FrnvEZ. 
(Uitgeg. 12 Dec. 1947). 

s. lf 385 
22 November 1947. WET tot vaststelling 

van het slot der rekening van de uit
gaven tn ontvangsten voor Suriname 
over het dienstjaar 1938. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 539; 
Bijl. Hand. II 47/48, 539; 
Hand. II 47/48, bladz. 48; 
Bijl. Hand. I 47/48, 539; 
Hand. I 47/48, bladz. z3. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 



527 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het slot der rekening van de uitgaven 
en ontvangsten voQr Suriname over het 
dienstjaar 1938, ingevolge het eerste lid van 
artikel n6 der Surinaamse Staatsregeling, 
bij de wet behoort te worden vastgesteld, 
vermits de Surinaamse begroting voor dat 
dienstjaar definitief is vastgesteld bij de 
wet; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, 
enz.; 

Art. 1. Het slot der rekening van de uit
gaven en ontvangsten voor Suriname over 
het dienstjaar 1938 wordt vastgesteld als 
volgt: 

De uitgaven hebben bedragen zes mil
lioen zevenhonderd zestig duizend tweehon
derd twee en twintig gulden een en zeven
tig cent (f 6.760.222.71). 

De ontvangsten hebben bedragen vier 
millioen tweehonderd zeven en veertig dui
zend achthonderd een en tachtig gulden 
vier en zeventig en een halve cent 
(f 4,247,881.745). 

Het nadelig slot der rekening bedraagt 
alzo twee millioen vijfhonderd twaalf dui
zend driehonderd veertig gulden zes en ne
gentig en een halve cent (f 2,512,340.96°). 

2. Het in voorgaand artikel genoemd 
nadelig slot wordt gedekt door een bijdrage 
ujt 's Rijks schatkist, te weten: 

1. ter bevordering van de welvaart drie
honderd zeven en zeventig duizend driehon
derd zeven en dertig gulden drie en zestig 
cent (f 377,337.63); 

2. ter dekking van het begrotingstekort 
t wee millioen eenhonderd vijf en dertig dui
zend drie gulden drie en dertig en een halve 
cent (f 2,135,003.335). 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk 22 No

vember 1947. 
JULIANA. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. u Dec. 1947). 

s. JI 392 

25 November 1947. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Jam-limonadebesluit 
(Staatsblad 1937, No. 854). 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Rege ntes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Sociale Zaken van 16 October 1947, no. 801 
D /dossier 29, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Wa
renwet (Staatsblad 1935, no. 793); 

Gezien het advies van de Commissie be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staats
blad 1935, no. 793); 

De Raad van State gehoord (advies van 
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II November 1947, no. 22); 
Gezien het nader rapport van de Minister 

van Sociale Zaken van 18 November 1947, 
no. 960 D /dossier 29, Afdeling Volksgezond-
heid; . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen 
Art. 1. De besluiten van de Secretaris

Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken van 24 Juli 1941 (Nederlandse Staats
courant van 5 Augustus 1941, no. 150), van 
8 Juli 1942 (Nederlandse Staatscourant van 
31 Juli 1942, no. 147), van 25 September 
1942 (Nederlandse Staatscourant van 19 Oc
tober 1942, no. 203), van 5 Februari 1943 
(Nederlandse Staatscourant van I Augustus 
1944, no. 148) en van 18 F ebruari 1944 
(Nederlandse Staatscourant van 17 Maart 
1944, no. 55) vervallen. 

2. In het Jam-limonadebesluit (Staats
blad 1937, no. 854), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 21 Augustus 1939 
(Staatsblad no. 866), waarvan de tekst op
nieuw is afgekondigd bij Koninklijk besluit 
van 2 November 1939 (Staatsblad no. 871), 
worden de volgende wijzigingen aange
bracht: 

In artikel 2 , lid 1, onder g, wordt in plaats 
van "de waar" gelezen "de gezoete waar". 

In artikel 2, lid 1, onder k, wordt in plaats 
van "artikel 12, lid 2," gelezen "artikel 12, 
onder 2 ° ,". 

Aan artikel 2 lid r, wordt toegevoegd: 
p. vruchtendrank., een verdund vruch

tensap, al of niet met daaraan toegevoegde 
suiker, waarvan het gehalte aan vruchten
sap ten minste 50 procent en het suiker
gehalte ten minste 8 procent bedraagt, ter
wijl ook koolzuur mag zijn toegevoegd. 

lp artikel 2, lid 2, onder c, wordt tussen 
,,per kilogram" en "in de waren" ingevoegd: 
"in vruchtenpulp van tomaten - tenzij deze 
volgens het bepaalde ond~r b is geconser
veerd - en". 

In artikel 3, lid 1, onder a, wordt in plaats 
van "namaakgelei" gelezen "namaakgelei, 
kunstgelei". 

In ,~rtikel 3, lid 5•,, wordt in plaats van 
,,hare gelezen "haar . 

In artikel 4, lid 3, wordt in plaats van 
,,milligram" gelezen "milligrammen". 

In artikel 5, lid 2, wordt de punt aan het 
slot vervangen door een punt-komma en 
wordt toegevoegd: zij mogen geen synthe-· 
tisch bereide verzoetingsmiddelen bevatten. 

In artikel 6, lid 1, 2de alinea, wordt tus
sen "aanduiding" en "naar', e n tussen "amb
tenaren" en "de soort" een komma geplaatst. 

In artikel 8 lid :r, onder d" wordt in plaats 
van "waarin" gelezen ,,waarvan". 

Artikel 8, lid 2, wordt gelezen 
,,2. Rhabarberjam en ontbijtgember ( gem

berjam) moeten voldoen aan de volgende 
eis: 

het watergehalte mag ten hoogste 35 pro
cent bedrage n.". 

Aan artikel 8 wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende: 

"3. Chocoladepasta moet voldoen aan de 
volgende eisen: 

a. het gehalte een watervrij cacaopoeder, 
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met inbegrip van al of niet toegevoegde ca
caoboter, moet ten minste 15 procent be
dragen; 

b. het gehalte aan suiker moet ten min
ste 55 procent bedragen; 

c . het watergehalte mag ten hoogste 25 
procent bedragen; 

d. het gehalte aan een onschadelijk bind
middel mag ten hoogste 0,2 procent bedra
gen.". 

In artikel 9, onder a 0
, wordt in plaats van 

,.waarvan het suikergehalte" gelezen "waar
vart die som". 

In artikel 9, onder 4 ° , wordt in plaats van 
,,waarin'' gelezen "waarvan''. 

In artikel 1:1, onder 4 ° , wordt in plaats 
van "bedrag" gelezen "hoeveelheid". 

In artikel 1 a, onder 5 ° , wordt achter "wa
ren" een komma geplaatst . 

In artikel 1:1, onder 6°, worden vóór "aan
geduid" en vóór " mag" komma's geplaatst. 

Arlikel 18 wordt artikel 18, lid t, door 
plaatsing van een , , vóór het woord vruch
tenlimonade. D e alinea's van dit lid worden 
gemerkt a, ben c in plaats van 1° , 2 ° e n 3 ° . 

Aan artikel 18 wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende: 

"2. Vruchtendrank moet voldoen aan de 
volgende e isen: 

a. ande r vruchtensap dan dat, waarvan 
de naam van de vrucht o p de verpakking is 
v ermeld, op de wijze, in het derde lid van 
artikel 2 bedoeld, of bestanddelen daarvan 
moeten a fwezig zijn; 

b. het gehalte aan vruchtensap, voldoen
de aan de in artikel 12 gestelde eisen, waar
van d e naam van d e vrucht op de verpak
king is vermeld, moet ten minste 50 pro
cent bedragen; 

c. het gehalte aan suiker moet ten min
ste 8 procent bedragen; 

d. in de waar moet peroxydase aanwezig 
zijn; 

e. de waar moet steriel zijn en vrij van 
conserveermiddelen.". 

In artikel 19, Jid 5, onder c, wordt in 
plaats van "zuurgraad" gelezen "zuurte
graad". 

In artikel 19, lid 6, onder c, vervalt de 
punt aan het slot en wordt toegevoegd "en 
helder zijn.". 

Artikel :11 wordt gelezen als volgt: 
.,1. Huishoudrhabarberjam (huishoudjam

rhabarber) en huishoudontbijtlJernber (huis
houd-gemberjam of huishoudjam-gember) 
moeten voldoen aan de volgende eisen: 

a . het suikergehalte moet ten minste 30 
procent, de som van he t suiker- en zetmeel
stroopgehalte mag ten hoogste 66 procent 
bedragen; 

b. het watergehalte mag ten hoogste 35 
procent bedragen . 

2. Huishoudchocoladepasta moet voldoe n 
aan de volgende eisen: 

a. het gehalte aan watervrij cacaopoeder, 
met inbegrip van al of niet toegevoegde 
cacaoboter, moet ten minste 12 procent be
dragen; 

b. het gehalte aan suiker moet ten min
ste 40 procent bedragen; 

c. het watergeha lte mag te n hoogste 2 s 
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procent bedragen; 
d. het gehalte aan een onschadelijk bind

m iddel mag ten hoogste 0,2 procent bedra
gen.". 

In artikel 26 wordt vóór "onderzoekings
methoden" ingevoegd "bij dit besluit be
horende". 

3. In de Methoden van Onderzoek, be
horende bij het J a m-limonadebesluit(Staats
blad 1937, no. 854), worden de volgende wij
zigingen aangebracht : 

Onder 3 wordt "zuurgraad" tweemaal 
vervangen doo r "zuurtegraad". 

Onder 6. b., <X wordt in plaats van "30 %" 
gelezen "30 procent,'.'. 

Onder 6. b., ~ wordt vóór "geeft'' een 
komma geplaatst. 

Onder 7 wordt in plaats van "tienprocen
t ige" gelezen "tienprocents". 

Onder 8 wordt in plaats van " 20 %" ge
lezen "twintigprocents", wordt in plaats van 
"zetmeel" gelezen "zetmeelop lossing" en 
wordt na de derde alinea een nieuwe alinea 
ingevoegd, luidende: 

,.De titratie's kunnen ook worden uitge
voerd door, in plaats van 15 cm3 twintig
procents oplossing van joodkalium e n 25 cm3 
zwavelzuur (6N) , toe te voegen 2,5 cm3 
twintigprocents joodkaliumoplossin g (of 0,5 
g vast joodkalium) en daarna voorzichtig, 
doch zo snel mogelijk, 20 cm3 vij fentwin t ig
procents zoutzuur e n daarna 10 cm3 ener 
twintigprocents oplossing van rhodaanka
lium; na krachtig omzwenken, totdat d e 
koo lzuurontwikkeling is opgehouden, waar
bij zo nodig een druppel aether kan worden 
toegevoegd, wordt met 1 / IO N thiosulfaat 
alsvoren getitreerd.". 

Onder 9, b, 1°, wordt in plaats van "30 %" 
gelezen "30 procents", wordt in plaats van 
"2 %" ge.lezen "tweeprocents" en wordt in 
plaats van , ,1=etmeel" gelezen "zetmeelop
lossing". 

H et bepaalde onder , r wordt gelezen a ls 
volgt: 

,.Een oplossing, die 1 g . massé of 1 g zet
meelstroop bevat in ongeveer 50 cm 3 water, 
wordt na toevoeging van ongeveer 5 cm3 
gistwater, vergist met een reincultuur van 
saccharomyces cerevisiae gedurende 48 uren 
bij 35 °C. De vloeistof wordt daarna even 
opgekookt en na afkoeling aangevuld tot 
100 cm~ en gefiltreerd. Van deze v loeistof 
worden 50 cm3 met s cm3 dertigprocents 
zoutzuur vermengd en gedure nde 2 u ren 
onder terugvloeiing juist aan de kook ge
houden of gedurende 2 uren in een kokend 
waterbad geplaatst. Na bekoeling wordt de 
vloeistof geneutraliseerd en tot 100 cm3 ge
bracht. In 2 s cm3 dezer vloeistof wordt het 
reducerend vermogen bepaald volgens 8 en 
uitgedrukt als glucose. Uit dit glucosegehalte 
wordt door vermenigvuldiging met 0,9 het 
gehalte aan dextrine berekend. 

Bij aanwezigheid van lactose dient met 
saccharomyces cerevisiae en torula cremoris 
te worden vergist.". 

Onder 1:1, ,, a, wordt in plaats van "ferri
chloride-oplossing" gelezen "ferrichloride
oplossing" en wordt in p laats van "2 minu
ten" gelezen "3 minuten". 
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er 1 2, 1 , c, wordt in plaats van "10 

tige fe rrichlo rid e-oplossing" gelezen 
rocents ferrichlorideoplossing". 

Onder 12, z, b, wordt tweemaal ,,zwavel
zuur" vervangen door "verdund zwavelzuur'' 
en word t in p laats van "zetmeel" gelezen 
,,zetmeeloplossing". 

H et bepaalde onder 13 wordt gelezen als 
v olgt: 

"50-100 cm3 oplossing (zie 12) worden 
met vijfe ntw:intigprocents phosphorzuur ge
maakt en uitgeschud met een m engsel van 
gelijke delen aether en petroleumaether ( o. 
benzoëzuur-sulfimide (,,Saccharine") (of 
m et chloroform (p. phenetol-carbamide 
(,,Dulcine") ). Nadat 5-10 g tragacanth
poeder zijn toegevoegd en krachtig is ge
schud, wordt de uitschudvloeistof afgeschon
ken. M en destilleert de uitschudvloeistof a f , 
neemt het residu op in verdunde natrium
bicarbonaatoplossing, filtreert en dampt het 
filtraat tot droog in. Het residu wordt on
derzocht op zoete smaak en een deel met 
e nkele druppels zwavelzuur van 70 p rocent 
zacht gekookt, de v loeistof verdund met 
water, alkalisch gemaakt en met Nessler's 
reagens op ammonia onderzocht. Indien deze 
reactie positief uitvalt, kan o.benzoëzuur
sulfimide (,,Saccharine") of p.phenetol
carbamide (,,Dulcine") aanwezig zijn. 

o.Benzoëzuur-sulfimide ( ,,Saccbarine") 
geeft bij koke n met zoutzuur van 10 pro
cent. ammoniumzout en o.sulfobenzoëzuur, 
dat aangetoond wordt door de oplossing in 
zoutzuur op het waterbad tot droog in te 
dampen. Het residu wordt in een geringe 
hoeveelheid ohenol opgelost en in een por
celeinen kroes op phosphorpentoxyde ge
druppeld. Wanneer de aldus verkregen mas
sa in water met een gele kleur oplost en 
deze, bij toevoeging van alkali, violetrood 
wordt, is o.sulfobenzoëzuur aangetoond. Bij 
toevoeging van enkele druppels zwavelam
monium mag de kleur niet verdwijnen. Be
zit de na behandeling met zoutzuur verkre
gen droogrest de geur van vanillien, zo wordt 
zij eerst meermalen met 10 cm3 van een 
mengsel van gelijke delen aether en chloro
form koud uitgetrokken, totdat de geur ver
dwenen is en daarna als boven behandeld. 
p.Phenetol-carbamide (,,Dulcine") geeft bij 
koken met zoutzuur van 10 procent geen 
ammoniumzout. Wordt p.phenetol-carbami
de ( ,,Dulcine") gedurende 5- 10 minuten 
in een kokend waterbad verhit met 5 cm3 
water e n 2-4 druppels ener vers bereide 
mercurinitraatoplossing, dan ontstaat een 
zwak violette verkleuring, welke na toevoe
gin g van een weinig loodsuperoxyde inten
sief violet wordt.". 

Onder 14, a, wordt in plaats van ,t 10 pro
centige" gelezen "tienprocents", wordt in 
pla·ats van "1 %" gelezen "eenprocents" en 
w~rdt in ·plaa,;' van "10_ procentige" gelezen 
,,t,enprocents . 

Onder 14, c, wordt in plaats van "wollen 
draad" gelezen "witte wollen draad". 

@nder 14, d, wordt in plaats van "wollen 
draden" gelezen "witte wollen draden" en 
wordt in plaats van "mercurichloride" ge
lezen "mercurichlorideoplossing". 

Onder 15 wordt in plaats van "0,9 %" ge-
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lezen "0,9 procent'' en wordt in plaats van 
,,éénprocentige" gelezen "éénprocents". 

Onder 16 wordt tweemaal in plaats van 
"30 %" gelezen "30 procent" en wordt onder 
onderzoek. op arsenicum v66r "gemt;.ngd" 
een komma geplaatst en wordt in plaats van 
,,5 %" gelezen "een vijfprocents". . 

Onder 18 wordt tweemaal in plaats van 
,,96 %" gelezen "96 procent ". 

Onder 19 wordt in plaats van "1 %" ge
lezen "eenprocents". 

Na 19 Peroxydase wordt ingevoegd: 
,,20. Vani/lien en aethylvanillien in va

nilliensuiker. 
Indie n vanillien of aethylvanillien aan

wezig is, worden 10 g vanilliensuiker met 
droge aether volledig uitgetrokken. Van de 
aldus verkregen oplossing in aether wordt 
de aether bij n iet hogere temperatuur dan 
40 °C afgedestilleerd en het residu gewogen . 
Daarna wordt het residu opgelost in geneu
traliseerde sterke spiritus en vervolgens met 
0,1 N loog en met thymolphtaleïen als in
dicator tot duidelijke blauw-kleuring geti
treerd. 1 . cm3 0,1 N loog komt overeen met 
15,2 mg vanillien of 16,6 mg aethylvanil
lien.". 

4, In de Lijst van Reagentia, behorende 
b ij het Jam-limonadebesluit (S taatsblad 
1937, no. 854), worden de volgende wijzi
gingen aangebracht: 

Onder Aluminiumhydroxyde wordt in 
plaats van "waterige aluinoplossing" gele
zen "oplossing van aluin in water" en in 
plaats van "10 pct" ,,10 procent". 

Onder Benzeen w9rdt in plaats van 
,,0.887'' gelezen "0.884". 

Na Ferrichloride wordt ingevoegd: 
,,Gistwater. 
250 gram gist, zo mogel ijk persgist, wor

den met 1 1 water gedurende ½ uur ge
kookt, waarna nog warm wordt gefiltreerd. 
Het filtraat wordt met 1 l water vermengd, 
weder ½ uur gekookt, gefiltreerd en daarna 
gesteriliseerd.". 

Onder Kalkmelk wordt in plaats van 
,,Verdund" gelezen "verdeeld". 

Onder Millon's reagens wordt in plaats 
van " kaliumnitriet" gelezen " kal ium- of 
na tri umni tri et". 

Onder Natriumsulfiet wordt in plaats van 
0 2 %" gelezen "tweeprocents0

, 

Onder Spiritus (sterke) wordt in plaats 
van "alcohol" gelezen "C2H5OH". 

Onder Spiritus (verdund) wordt in plaats 
van "alcohol" gelezen "aethylalcohol". 

Na Spiritus (verdund) wordt ingevoegd: 
,,Thymolphta/eïen. · 
Een oplossing van r g thymolphtaleien in 

IOO cm3 neutrale sterke spiritus.". 
5. Dit besluit treedt in werking op 1 De-

cember 1947. · 
De Minister va n Sociale Zaken is belast 

met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de 
Raad van State. 

Soestdijk, 25 November 1947. 
J U L IANA. 

De Min. van Sociale Zall:en, W. D REES. 
(Uitgeg. z6 Dec. z947.) 

34 
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22 N ovember 1947, WET, houdende intrek
king van het Vierde Uitvoeringsbe
sluit van de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat van I J u• 
li 1940 (Verordeningenblad n°. 38/1940). 

B ijl. H and. Il 46/47, 484; 
Hand. Il 46/47, bladz. 2169-2183; 
Bijl. Hand. 1 47/48, 484; 
H and 1 47/48, bladz. 16-21. 
In naam uan Hare Majesteit Wilhelmina, 

enz.; 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Allen, die deze zullen of horen lezen, 
saluut ! doen te weten: 
Regentes van het Koninkrijk, 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het gewenst is de Wet Autovervoer Per
sonen weder geheel in werking te stellen, en 
daartoe het Vierde Uitvoeringsbesluit van 
de Secretaris-Generaal van Waterstaat van 
I J uli 1940 (Verordeningenblad n°. 38/1940) 
in te trekken : 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz.; 
Art. 1. 1. H et Vierde Uitvoeringsbesluit 

van de Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat van I J uli 1940 (Ver
ordeningenblad n°. 113/1941) en door Ons voor 
lopig gehandhaafd bij besluit van 17 Septem
ber 1944 (Staatsblad· n°. E 93) (Besluit Be
zettingsmaatregelen) vervalt. 

2. Alle krachtens dat Uitvoeringsplan ver
leende vergunningen vervallen met ingang 
van de vijftiende dag na het in werking tre
den van deze wet. De ingevolge dat besluit 
ingestelde beroepen worden buiten behande
ling gelaten. 

Art. 2. 1. Naast de voorschriften van de 
Wet Autovervoer Personen gelden de in de 
volgende leden van dit artikel vervatte over
gangsbepalingen. 

2 Een autobusdiènst of groepsvervoer, op 
of omstreeks 13 December 1946 uitgeoefend 
of uitgevoerd overeenkomstig een door een 
Rijksinspecteur van het Verkeer goedgekeur
de dienstregeling, kan worden voortgezet 
krachtens een tijdelijke vergunning, welke 
door of vanwege Onze Minister van Verkeer 
en Waterstaat ambtshalve zal worden ver
leend en welke door Onze voornoemde Minis
ter kan worden gewijzigd of ingetrokken, 
indien bijzondere omstandigheden zulks 
onvermijdelijk maken. 

3. Deze tijdelijke vergunning zal overigens 
voor de toepassing van de bij of krachtens de 
W et Autovervoer Personen gegeven voor
schriften worden geacht een ingevolge die Wet 
v erleende vergunning te zijn, met dien ver
stande, dat het bepaalde in zake beroep niet 
van toepassing is. 

4. Behoudens het bepaalde in het tweede 
lid van dit artikel omtrent . wijziging of in
trekking blijft deze tijdelijke vergunning van 
kracht, totdat zij bij de beschikking ingevol
ge art . ro of art. 32 van de Wet Autovervoer 
Personen op een aanvraag om vergunning 
voor de uitoefening van een autobusdienst 
of voor de uitvoering van groepsvervoer over 
hetzelfde of ongeveer hetzelfde traject wordt 
ingetrokken. 

5. Wordt binnen drie maanden na het in 
werking treden van d eze wet zulk een aan-

vraag niet ingediend, dan wordt deze tijde
lijke vergunning ingetrokken door het gezag 
dat ingevolge artikel 10 of artikel 32 van de 
W et Autovervoer P ersonen tot het beschik
ken op zulk een aanvraag bevoegd zou zijn. 
I n dit geval zijn de artikelen 52 en 55 van die 
Wet niet van toepassing. 

Lasten en bevelen, enz; 
Gegeven ten P aleize Soestdijk , 22 N ovem

ber 1947. 
JULIANA. 

De Min . u. V erkeer en Waterstaat H. Vos. 
( Uitgeg. 23 Dec. 1947). 
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22 November z947. WET, .houdende goed
keuring van de Akte van wijziging van 
het Statuut van de Internationale Ar
beidsorganisatie, 1946, alsmede van het 
Verdrag betreffende de gedeeltelijke 
herziening van de door de Internatio
nale Arbeidsconferentie in haar eerste 
28 zittingen aangenomen verdragen. 

Bijl. Hand. IJ 46/47, 521. 
Bijl. H and. IJ 47/48, 521 . 
Hand. Il 47/48, bladz. 185. 
Bijl. Hand. I 47/48, 521. 
Hand. I 47/48, bladz. 13- 16. 

I n naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkrijk, 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat de Akte van wijziging van het Statuut 
van de Internationale Arbeidsorganisatie, 
alsmede het Verdrag betreffende de gedeel
telijke herziening van de door de Interna
tionale Arbeidsconferentie in haar eerste 28 
zittingen aangenomen verdragen, welke Akte 
van wijziging en welk Verdrag zijn aange
nomen in de 29e van 19 September tot 9 
October 1946 te Montreal gehouden Inter
nationale Arbeidsconferentie, a lvorens te 
kunnen worden bekrachtigd, ingevolge arti
kel 60, lid 2, der Grondwet de goedkeuring 
der Staten-Generaal behoeven, en daarbij 
gelet op het Besluit van 26 Maart 1920 
houdende de bekendrqaking van de toetre
ding van Nederland tot het Volkenbond
verdrag (Stbl. 1920 no. 127), op het Besluit 
van 2 Juli 1934 houdende de bekendmaking 
van de wijziging van Deel XIII, artikel 393 
van het Vredesverdrag van Versailles (Stbl. 
1934 no. 357) en op het Besluit van 3 D e
cember 1946 bepalende de bekendmaking 
van de Akte van wijziging van het Statuut 
van dl Internationale Arbeidsorganisatie, 
Parijs 1945 (Stbl. no. G 342); 

Zo is het, dat Wij , de Raad van State enz.: 
Art. 1. De Akte van wijziging van het 

Statuut van de Internationale Arbeidsorga
nisatie, aangenomen in de 29e van 19 Sep
tember tot 9 October 1946 te Montreal ge
houden Internationale Arbeidsconferentie, in 
afdruk als Bijlage I nevens deze wet ge
voegd, wordt goedgekeurd. 1 
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2. Het Verdrag betreffende de gedeelte
lijke herziening van de door de Internatio
nale Arbeidsconferentie in haar eerste 28 
zittingen aangenomen verdragen, welk Ver
drag ten doel heeft te voorzien in de toe
komstige uitoefening van bepaalde admi
nistratieve functies, die de Secretaris-Gene
raal van de Volkenbond bij die verdragen 
waren opgedragen, en in bedoelde verdragen 
bepaalde aanvullende wijzigingen aan te 
brengen, die door de opheffing van de Vol
kenbond en de wijziging van het Statuut 
v an de Internationale Arbeidsorganisatie 
noodzakelijk zijn geworden en welk Verdrag 
is aangenomen in de in artikel x vermelde 
Internationale Arbeidsconferentie en in af
druk als Bijlage II nevens deze wet is ge
voegd, wordt goedgekeurd. 1 

3. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk 22 Novem

ber x947. 
JULIANA. 

De Min. v. Buiten[. z., W. VAN BOETZELAER. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 
De Min. v. Overzeese Gebiedsdelen, 
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Franse tekst. 

BIJLAGE I. 
INS'l'RUMENT POUR L'AMENDEMENT 
DE LA CONSTI'l'U'l'ION DE L'ORGANI-

SA'l'ION lN'l'EltN A'.l.'ION ALE DU 
'l'IlAVAIL. 

La Conférence générale de l'Organisation 
internationale du Travail, 

Convoqué à Montréal par Ie Conseil d'ad
ministration du Bureau international du 
Travail, et s'y étant réunie, Ie xg septembre 
x946, en sa vingt-neuvième session, 

Après avoir décidé d'adopter certaines 
propositions d'amendement à la Constitu
tion de l'Organisation internationale du 
Travail, question qui est comprise dans Je 
deuxième point à l'ordre du jour de la ses
sion, 

adopte, ce neuvième jour d'octobre mil 
neuf cent quarante-six, !'instrument e i-après 
pour !'amendement à la Constitution de 
l'Organisation internationale du Travail, in
strument qui sera dénommé Instrument d'a
m endement à la Constitution de l'Organisa
tion internationale du Travail, :1946. 

Art. x. A partir de la date de l'entrée 
en vigueur du présent instrument d 'amen
dement, la Constitution de l'Organisation in
ternationale du Travail , dont Ie texte ac
tuellement en vigueur est reproduit dans la 
première colonne de !'annexe au présent in
strument, aura effet dans la forme amendée 
qui figure à la deuxième colonne de ladite 
annexe. 

Art. 2. Deux exemçlaires authentiques 

1 De Engelse tekst is niet opgenomen. 
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du présent instrument d 'amendement seront 
signés par Ie Président de la Conférence et 
par Ie Directeur général du Bureau interna
tional du Travail. L'un de ces exemplaires 
sera déposé aux archives du Bureau inter
national du Travail, et l'autre entre les 
mains du Secrétaire général des Nations 
Unies aux fins d'enregistrement conformé
ment aux termes de l'article 102 de la Char
te des Nations Unies. Le Directeur général 
communiquera une copie certifiée conforme 
de eet instrument à chacun des Membres de 
l'Organisation internationala du Travail. 

Art. 3. 1. Les ratifications ou accepta
tions formelles du présent instrument d'a
mendement seront communiquées au Direc
teur général du Bureau international du 
Travail, qui en informera les Membres de 
l 'Organisation. 

2. Le présent instrument d'amendement 
entrera en vigueur dans Jes conditions pré
vues à l'article 36 de la Constitution de l'Or 
ganisation internationale du Travail. 

3. Dès l'entrée en vigueur du présent 
instrument, Ie Directeur général du Bureau 
internationale du Travail en informera tous 
les Membres de l'Organisation internatio
nale du Travail, Ie Secrétaire général des 
Nations Unies et tous les Etats signataires 
de la Charte des Nations Unies. 

Annexe. 

COXSTITUTION DE L'ORGANISATION 
INTERXATIONALE DU TRAVAIL.1 

Préa.mbule. 

Attendu qu'une paix universelle et durable 
ne peut être fondée que sur la base de la 
justice sociale; 

Attendu qu'il existe conditions de travail 
impliquant pour un grand nombre de per
sonnes l'injustice, la misère et les privations, 
ce qui engendre un tel mécontentement que 
la paix et !'harmonie universelles sont mises 
en danger, et attendu qu'il est urgent d'amé
liorer ces conditions : par exemple, en ce qui 
concerne la réglementation des heures de 
travail, la fixation d'une durée maximum de 
la journée et de la semaine de travail, Ie 
recrutement de la main-d'oeuvre, la Jutte 
contre Ie chomage" la garantie d'un salaire 
assurant des conditions d'existence con
venables, la protection des travailleurs con
tre les maladies générales ou professionnel
les et les accidents résultant du travail, Ja 
protection des enfant,<;, des adolescents et 
des femmes, les pensions de vieillesse et d'in
validité, la défense des intérêts des travail
leurs occupés à l'étranger, l'affirmation du 
principe "à travail égal, salaire égal", l'af
firmation du principe de la l iberté syndicale, 
l'organisation de l'enseignement profession
nel et technique et autres mesures analo
gues; 

Attendu que la non-adoption par une na
tion quelconque d'un régime de travail ré
ellement humain fait obstacle aux efforts des 

1 Dit is de tekst, die na de aanneming 
der wijzigingen van kracht is. 
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autres nations désireuses d'améliorer Ie sort 
des travailleurs dans leurs propres pays; 

LES HAUTES PARTIES CONTRAC
TANTES, mues par des sentiments de jus
tice et d'humanité aussi bien que par Ie dé
sir d'assurer une paix mondiale durable, et 
en vue d'atteindre les buts énoncés dans ce 
préambule, approuve la présente Constitu
tion de l'Organisation internationale du Tra
vail : 

CHAPITRE I. 
0rganlsaUon, 

Art. 1. 1. Il est fondé une organisation 
permanente chargé de travailler à la réali
sation du programme exposé dans Ie préam
bule de la présente Constitution et dans la 
D éclaration concernant les buts et objectifs 
de l'Organisation internationale du Travail 
q ui a été adoptés à Philadelphie Je 10 mai 
1944 et dont Ie texte figure en annexe à la 
présente Constitution. 

2. Les Membres de l'Organisation inter
nationale du Travail seront les Etats qui 
étaient Membres de l'Organisation au 1er 
novembre 1945 et tous autres Etats qui de
viendraient Membres conformément aux 
dispositions des paragraphes 3 et 4 du 
présent article. 

3. Tout Membre originaire des Nations 
Unies et tout Etat admis en qualité de 
Membre des Nations Unies par décision de 
l ' Assemblée générale conformément aux dis
positions de Ja Charte peut devenir Mem
bre de l'Organisation internationale du Tra
veil en communiquant au Directeur général 
du Bureau international du Travail son ac
ceptation form~lle des obligations découlant 
de la Constitution de l'Organisation inter
nationale du Travail. 

4. La Conférence générale de l'Organisa
tion internationale du Travail peut égale
ment admettre des Membres dans l'Organi
sation à la majorité des deux tiers des délé
gués présents à la session, y compris les 
deux tiers des délégués gouvernementaux 
présents et votants. Cette admission de
viendra effective lorsque Ie gouvernement 
du nouveau Membre aura communiqué au 
Directeur général du Bureau international 
du Travail son acceptation formelle des 
obligations découlant de Ja Constjtution de 
l'Organisation. 

5. Aucun Membre de l'Organisation in
ternationale du Travail ne pourra s'en reti
rer sans avoir donné préavis de son inten
tion au Directeur général du Bureau In
ternational du Travail. Ce préavis portera 
effet deux ans aprés la date de sa récep
tion par Ie Directeur général, sous réserve 
que Ie Membre ait à cette date rempli tou
tes les obligations financières résultant de 
sa qualité de Membre. Lorsqu'un Membre 
aura rati fié une convention inte;nationale 
du Travail, ce retrait n 'affectera pas la va
lidité, pour la période prévue par Ja con
vention, des obligations résultant de la con
vention ou y relatives. 

6. Au cas ou un Etat aurait cessé d'être 
Membre de l'Organisation, sa réadmission 
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en qualité de Membre sera régie par les dis
positions des paragraphes 3 ou 4 du présent 
a rticle. 

Art. 2. L'Organisation permanente com
prendra: 

a. Une Conférence générale des repré
sentants des Membres; 

b. un Conseil d'administration composé 
comme il est dit à l'article 7; 

c. un Bureau international du Travail 
sous la direction du Conseil d'administra
tion. 

Art. 3. 1. La Conférence générale des 
représentants des Membres tiendra des ses
sions cheque fois que besoin sera et, au 
moins, une fois par an. Elle sera composée 
de quatre représentants de chacun des Mem
bres dont deux seront les délégués du gou
vernement et dont les deux autres repré
senteront respectivement, d'une part, les 
employeurs, d'autre part, les travailleurs 
ressortissant à chacun des Mer:nbres. 

2. Cheque délégué pourra être accom
pagné par des conseillers techniques dont le 
nombre pourra être de deux au plus pour 
chacune des matières distinctes inscrites à 
l'ordre du jour de la session. Quand des 
questions intéressant spécialement des fem
mes doivent venir en discussion à la Con
férence, une au moins parmi· les personnes 
désignées comme conseillers techniques, de
vra être une femme. 

3. Tout Membre responsable des rela
tions internationales de territoires non mé
tropolitains pourra désigner comme con
seillers techniques supplémentaires pour ac
compagner chacun de ses délégués: 

• a. des personnes désignées par lui com
mè représentants d'un tel territoire pour 
certaines questions entrant dans Ie cadre de 
Ja compétence propre des autorités dudit 
territoire; 

b. des personnes désignées par lui pour 
assister ses délégués au sujet des questions 
intéressant des territoires qui ne se gou
vernent pas eux-mêmes. 

4. S'il s'agit d'un territoire placé sous 
l'autorité conjointe de deux ou plusieurs 
Membres, des personnes pourront être dé
signées pour assister les délégués de ces 
Membres. 

5. Les Membres s'engagent à désigner Jes 
délégués et conseillers techniques non gou
vcrnementaux d'accord avec les organisa
tions professionnelles les plus représenta
tives soit des employeurs, soit des travail
leurs du pays considéré, sous la réserve que 
de telles organisations existent. 

6. Les conseillers techniques ne seront 
autorisés à prendre la parole que sur la de
mande faite par Ie délégué auquel ils sont 
adjoints et avec l'autorisation spéciale du 
Président de la Conférence; ils ne pourront 
prendre part aux votes. 

7. Un délégué peut, par une note écrite 
adressée au Présidcnt, désigner l'un de ses 
conseillers techniques comme son suppléant, 
et ledit suppléant, en cette qualité, pourra 
prendre part aux délibérations et aux votes. 

8. Les noms des délégués et de leurs 
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conseillers techniques seront communiqués 
au Bureau international du Travail par Ie 
gouvernement de chacun des Membres. 

9. Les pouvoirs des délégués et de leurs 
conseillers t echniques seront soumis à la 
vérification de la Conférence, !aquelle pour
ra, par une majorité des deux tiers des suf
frages exprimés par les délégués présents, 
refuser d'admettre tout délégué ou tout con
seiller technique qu'elle ne jugera pas avoir 
été désigné conformément aux termes du 
présent article. 

Art. 4. 1. Chaque délégué aura Ie droit 
de voter individuellement sur toutes les 
questions soumises aux délibérations de la 
Conférence. 

2. Dans Ie cas ou l'un des membres n'au
rait pas désigné l'un des délégués non gou
vernementaux auquel il a droit, l'autre dé
légué non gouvernemental aura Ie droit de 
prendre part aux discussions de la Confé
rence, mais n'aura pas Ie droit de voter. 

3. Au cas ou la Conférence, en vertu des 
pouvoirs que lui confère l'article 3 , refuse
rait d'admettre l'un des délégués d'un des 
Membres, les stipulations du présent article 
seront app!iquées comme si !edit délégué 
n'avait pas été désigné. 

Art. 5. Les sessions de la Conférence se 
tiendront, sous réserve de toute décision qu' 
aurait pu prendre la Conférence elle-même 
au cours d 'une session antérieure, au lieu 
fixé par Ie Conseil d'administration. 

Art. 6. Tout changement du siège du 
Bureau international du Travail sera décidé 
par la Conférence à la majorité des deux· 
tiers des suffrages exprimés par les délé-
gués présents. . 

Art. 7. 1. Le Conseil d'administration 
sera composé de trente-deux personnes: 

Seize représentant les gouvernements, 
Huit représentant les employeurs, et 
Huit représentant les travailleurs. 
2. Sur les seize personnes représentant 

les gouvernements, huit seront nommées par 
les Membres dont l'importance industrielle 
est la plus considérable et huit seront nom
mées par les Membres désignés à eet effet 
par les délégués gouvernementaux à la Con
férence, exclusion faite des délégués des huit 
Membres susmentionnés. Sur les seize Mem
bres représentés, six devront être des Etats 
extra-européens. 

3. Le Conseil d'administration détermi
nera, chaque fois qu' il y aura lieu, quels 
sont les Membres ayant l'importance in
dustrielle la plus considérable et établira 
des règles en vue d'assurer !'examen par un 
comité impartial, de tQutes que sti'?ns rela
tives à la désignation áes Membres ayant 
l'importance industrielle la plus considéra
ble avant que Ie Conseil d 'admioistration 
ne prenne une décision à eet égard. Tout 
appel formé par un Membre contre la dé
claration du Conse il d'administration arrê
tant quels sont les Membres ayant l'impor
tance industrielle la plus considérable sera 
tranché par la Conférence, mais un appel 
interjeté devant la Conférence ne suspendra 
pas l'application de la déclaration tant que 
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la Conférance ne se sera pas proooncée. 
4. Les personnes représentant les em

ployeurs et les personnes représentant les 
travailleurs seront élues respectivement par 
les ·délégués des employeurs et les délégués 
des travailleurs à la Conférence. Deux re-

. présentants des employeurs et deux repré
sentants des travailleurs devront appartenir 
à des Etats extra-européens. 

5. Le Conseil sera renouvelé tous les 
trois ans. Si pour une raison quelconque, les 
élections au Conseil d'administration n'ont 
pas lieu à l'expiratioo de cette période, Ie 
Conseil d'administration restera en fonction 
jusqu'à ce qu'il soit procédé à ces élections. 

6. La manière de pourvoir aux sièges 
vacants, la désignation des supp!éants et les 
autres questions de même nature pourront 
être réglées par Ie Conseil sous réserve de 
l'approbation de la Conférence. 

7. Le"Conseil d'administration élira dans 
son sein un président et deux vice-prési
dents. Parmi ces trois personnes l'une sera 
une personne représentant un gouvernement, 
et les deux autres seront respectivement des 
personnes représentant les employeurs et les 
travailleurs. 

8. Le Conseil d'administration - établira 
son règlement et se réunira aux époques qu'il 
fixera lui-même. Une session spéciale devra 
être tenue chaque fois que douze personnes 
faisant partie du Conseil auront formulé 
une demande écrite à eet effet. 

Art. 8. 1. Un Directeur général sera 
placé à la tête du Bureau international du 
Travail; il sera désigné par Ie Conseil d'ad
ministration de qui il recevra ses instruc
tions et vis-à-vis de qui il sera responsable 
de la bonne marche du Bureau ainsi que de 
l'exécution de toutes autres täches qui au
ront pu lui être confiées. 

2. Le Directeur général ou son suppléant 
assisteront à toutes les séances du Conseil 
d'administration. 

Art. 9. 1. Le personnel du Bureau in
ternational du T,ravail sera choisi par Ie Di
recteur général conformément aux règles ap
prouvées par Ie Conseil d'administration. 

2. Le choix fait par Ie Directeur général 
devra porter, dans toute la mesure compa
tible avec Ie souci d'obtenir le meilleur ren
dement, sur des personnes de différentes na
tionalités. 

3. Un certain nombre de ces personnes 
devront être des {emmes. 

4. Les fonctions du Directeur géné.ral et 
du personne! auront un caractère exclusive
ment international. Dans l'accomplissement 
de l e urs devoirs, le Directeur général et le 
personnel ne solliciteront n'y n 'accepteront 
d'instructions d'aucun gouvernement ni d'au
cune autorité extérieure à l'Organisation. 11s 
s'abstiendront de tout acte incompatible 
avec leur situation de fo11ctionnaires inter
nationaux qui ne sant responsables qu'en
vers l'Organisation. 

5. Chaque Membre de l'Organisation 
s'engage à respecter Ie caractère exclusive
ment international des fonctions du Direc
teur général et du perso_nnel et à ne pas 
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chercher à les influencer dans l'exécution de 
leur tàche. 

Art. 10. 1. Les fonctions du Bureau in
ternational du Travail comprendront la cen
t ralisation et la distribution de toutes in
formations concemant la réglementation in
ternationale de la condition des travailleurs . 
et du régime du travail et, en particulie r, 
l'étude des questions qu'il est proprosé de 
soumettre aux discussions de la Conférence 
en vue de la conclusion de conventions in
ternationale!\,,,iainsi que l'ex~cution de toutes 
enquêtes spê!!iales prescrites par la Confé
rence ou par Ie Conseil d'administration. 

2. Sous réserve des directives que pour
rait lui donner Ie Conseil d'administration, 
ie Bureau: 

a. préparera la documentation sur les di
vers points à i'ordre du jour des sessions de 
ia Conférence; 

b. foumira aux gouvemements, sur leur 
demande et dans la mesure de ses moyens, 
toute aide appropriée pour l'élaboration de 
la législation sur ia base des décisions de la 
Conférence, ainsi que pour l'amélioration de 

· ia pratique administrative et des systèmes 
d'inspection; 

c. s'acquittera, en conformité des stipu
Jations de Ja présente Constitution, des de
voirs qui lui incombent en ce qui conceme 
l 'observation effective des conventions; 

d. rédigera et fera paraître dans telles 
Jangues que Ie Conseil d'administration ju
gera appropriées des publications traitant 
des questions concernant !'industrie et Je 
travail qui présentent un intérêt interna
tional. 

3. D'une manière générale, il aura tous 
autres pouvoirs et fonctions que la Confé
rence ou Ie Conseil d'administration juge
ront à propos de lui attribuer. 

Art. 11- Les ministères des Membres qui 
s'occupent des questions ou.vrières pourront 
communiquer directement avec Ie Directeur 
général par l'intermédiaire du représentant 
de leur gouvernement au Conseil d'admini
stration du Bureau international du Tra
vail, ou, à défaut de cc représentant, par 
l ' intermédiaire de tel autre fonctionnaire 
dûment qualifié et désigné à eet effet par Ie 
gouvernement intéressé. 

Art. 12. 1. L'Organisation internationale 
du Travail collaborera, dans Ie cadre de la 
présente Constitution, avec toute organisa
tion internationale générale chargée de coor
donner les activités d'organisations de droit 
international public ayant des tàches spé
cialisées et avec les organisations de droit 
in ternational public ayant des tàches spé
cialisées dans des domaines connexes. 

2. L'Organisation internationale du Tra
vail pourra prendre des dispositions appro
priées pour que les représentants des orga
nisations de droit international public par
ticipent, sans d roit de vote, à ses délibéra
tions. 

3. L'Organisation internationale du Tra
vail pourra prendre toutes dispositions utiles 
pour consulter, selon qu' il lui paraîtra dé
sirable, des o rganisations internationales non 
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gouvernementales reconnues, y compris d es 
o rganisations internationa les d'employeurs, 
de travailleurs, d'agriculteurs et de coopér a
teurs. 

Art. 13. 1. L'Organisation internationale 
du Travail peut conclure avec les Nations 
Unies tels arrangements financiers et bud
gétaires qui paraîtraient appropriés. 

2. En attendant la conclusion de tels ar
rangements, ou si, à un moment quelconque, 
il n'en est pas qui soient en vigueur: 

a. chacun des Membres paiera les frais 
de voyage et de séjour de ses délégués et de 
leurs conseillers techniques, a insi que de ses 
représentants prenant part aux sessions de 
la Conférence et du Conseil d'administra
tion selon les cas; 

b. tous autres frais du Bureau interna
tional du Travail, des sessions de la Confé
rence ou de celles du Conseil d'administra
tion seront payés par ie Directeur général 
du Bureau international du Travail sur le 
budget général de l'Organisation interna
tionale du Travail; 

c. les dispositions relatives à l'approba
t ion du budget de l'Organisation internatio
nale du Travail, ainsi qu'à l'assiette et au 
recouvrement des contributions, seront ar
rêtés par fa Conférence à la majorité des 
deux tiers des suffrages émis par les délé
gués présents et stipuleront que Ie budget 
et les arrangements concernant la réparti
tion des dépenses entre les Membres de 
l'Organisation seront approuvés par une 
commission de représentants gouvernemen
taux. 

3. Les frais de l'Organisation internatio
nale du Travail seront à la charge des Mem
bres, conformément aux arrangements en 
viguer en vertu du paragraphe 1 ou du pa
ragraphe 2, c, du présent article. 

4. Un Membre de l'Organisation en re
tard dans Ie paiement de sa contribution 
aux dépenses de l'Organisation ne peut par
ticiper au vote à la Conférence, au Conseil 
d'administration ou à toute Commission, ou 
aux élections de membres du Conseil d'ad
ministration, si Ie montant des ses arriérés 
est égal ou supérieur à la contribution due 
par lui pour les deux années complètes écou
lées. La Conférence peut néanmoins par un 
vote à la majorité des deux tiers des suf
frages émis par les délégués présents auto
riser ce M embre à participer au vote si e lle 
constate que Ie manquement est dû à des 
circonstances indépe ndantes de sa volonté. 

5. L e Directeur général du Bureau in
ternational du Travail est responsable vis-à
vis du Conseil d'administration pour l'em
ploi des fonds de f'Organisation internatio
nale du Travail. 

CHAPITRE II. 

Fonctlonne ment. 

Art. 14. 1. Le Conseil d'administrat ion 
établira !'orde du jour des sessions de la 
Conférence après avoir examiné toutes les 
propositions faites par Je gouvernement d'un 
des Membres, par toute organ isation repré-
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sentative visée à l'article 3, ou par toute 
organisation de droit international public, au 
sujet des matières à inscrire à eet ordre du 
jour. 

2. Le Conseil d'administration établira 
des règles pour assurer une sérieuse prépa
ration technique et une consultation appro
priée des Membres principalement intéres
sés, par une conférence préparatoire tech
nique ou par tout autre moyen, avant l'a
doption d'une convention ou d'une recom
mandation par la Conférence. 

Art. r 5. 1. Le Directeur général rempli
ra les fonctions de Secrétaire général de la 
Conférence, et devra faire parvenir l'ordre 
du jour de chaque session, quatre mois avant 
!'ouverture de cette session, à chacun des 
Membres, et, par l'intermédiaire de ceux-ci, 
aux délégués non gouvernementaux, lorsque 
ces derniers auront été désignés. 

2. Les rapports sur chacun des points à 
l'ordre du jour seront transmis de façon à 
atteindre les Membres à temps pour leur 
permettre de procéder à un examen appro
prié de ces rapports avant la Conférence. 
Le Conseil d'administration formulera les 
règles faisant porter effet à cette disposition. 

Art. 16. 1. Chacun des gouvemements 
des Membres aura Ie droit de contester l'in
scription, à l'ordre du jour de la session, 
de l'un ou plusieurs des sujets prévus. Les 
motifs justifiant cette opposition devront 
être exposés dans un mémoire adressé au 
Directeur général, lequel devra Ie commu
niquer aux Membres de l'Organisation. 

2. Les sujets auxquels il aura été fait 
opposition resteron~ néanmoins inclus à 
l 'ordre du jour si la Conférence en décide 
ainsi à la majorité des deux tiers des suf
frages exprimés par les délégués présents. 

3. Toute question au sujet de laquelle la 
Conférence décide, á la même majorité des 
deux ti~rs, qu'elle doit être examinée (autre
ment que prévu dans l'alinéa précédent) 
sera portée à l'ordre du jour de la session 
sui van te. 

Art. 17. 1. La Conférence élira un pré
sident et trois vice-présidents. Les troi..s 
vice-présidents seront respectivement un 

· délégué gouvernemental, un délégué des em
ployeurs et un délégué des travailleurs. La 
Conférence formulera les règles de son fonc-

. tionnement; elle pourra nommer des com
missions chargées de présenter des rapports 
sur toutes questions qu'elle estimera devoir 
mettre à l'étude. 

2. La simple majorité des suffrages ex
primés par les membres présents de la Con
férence décidera dans tous les cas ou une 
majorité plus forte n'est pas spécialement 
prévue par d'autres articles de la présente 
Constitution ou par toute convention ou 
autre instrument conférant des pouvoirs à 
la Conférence ou par les arrangements fi
nanciers ou budgétaires adoptés en vertu de 
l'article 13. 

3. Aucun vote n'est acquis si Ie nombre 
· des suffrages exprimés est inférieur à la 
moitié du nombre des délégués présents à 
la session. 
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Art. 18. La Conférence pourra adjoindre 
aux commissions qu'elle constitue des con
seillers techniques qui n'auront pas voix 
délibérative. 

Art. 19. 1. Si la Conférence se prononce 
pour l'adoption de propositions relatives à 
un objet à l'ordre du jour, elle aura à déter
miner si ces p.ropositions devront prendre la 
forme; a. d'une convention internationale; 
b. ou bien d'une recommandation, lorsque 
l'objet traité ou un de ses aspects ne se 
prête pas à l'adoption immédiate d'une con
vention. 

2. Dans les deux cas, pour qu'une con
vention ou qu'une recomrnandation soient 
adoptées au vote final par la Con{érence, 
une majorité des deux titrs des v, 'Îx des 
délégués présents est reg uise. 

3. En formant une convention ou UI\e 
recommandation d'une application générale, 
la Conférence devra avoir égard aux pays 
dans lesquels Ie climat, Ie développement 
incomplet de l'organisation industrielle ou 
d'autres circonstances, particulières rendent 
les conditions de !'industrie essentiellement 
différentes, et ells: aura -à suggérer telles 
modifications qu'elle considérerait comme 
pouvant être nécessaires pour .répondre aux 
conditions propres à ces pays. 

4. Deux exemplaires de la convention ou 
de la recommandation seront signés par Ie 
Président de la Conférence et par Ie Direc
teur général. L 'un de ces exemplaires sera 
déposé aux archives du Bureau international 
du Travail et l'autre entre les mains du 
Secrétaire général des Nations Unies. Le 
Directeur général communiquera une copie 
certifiée conforme de la convention ou de 
la recommandation à chacun des Membres. 

5. S'il s'agit d'une convention: 
a. la convention sera communiquée à 

tous les Membres en vue de sa ratification 
par ceux-ci ; 

b. chacun des Membres s'engage à sou
mettre dans Ie délai d'un an à partir de la 
clöture de la session de la Conférence (ou, 
si par suite de circonstances exceptionnelles, 
il est impossible de procéder dans un délai 
d'un an, dès qu'il sera possible, mais jamais 
plus de dix- huit mois après la clöture de la 
session de la Conférence), la convention à 
l'autorité ou aux autorités dans la compé
tence desq uelles rentre la matière, en vue de 
la transformer en loi ou de prendre des 
mesures d'un autre ordre; 

c. les Membres informeront Ie Directeur 
général du Bureau international du Travail 
des mesures prises, en vertu du présent ar
ticle, pou.r soumettre la convention à l'au
tori té ou aux autorités compétentes, en lui 
communiquant tous renseignements sur l'au
torité ou les autorités considérées comme 
compétentes et sur les décisions de celles-ci; 

d. Ie Membre qui aura obtenu Ie con
sentement de l'autorité ou des autorités 
compétentes communiquera sa ratification 
fo.rmelle de la convention au Directeur gé
néral et prendra telles mesures qui seront 
nécessaires pour rendre effectives les dispo
sitions de ladite convention; 
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e. si une convention n'obtient, pas l'as
sentiment de l'autorité ou des autorités 
dans la compétence desquelles rentre la ma
tière, Ie Membre ne sera soumis à aucune 
autre obligation, si ce n'est qu'il devra faire 
rapport au Directeur général du Bureau in
ternational du Travail, à des périodes appro
priées, selon ce que décidera Ie Conseil d'ad
ministration, sur l 'état de sa législation et 
sur sa pratique concernant la question qui 
fait l'objet de la convention, en précisant 
dans quelle mesure l'on a donné suite ou 
l 'on se propose de donner suite à toute 
disposition de la convention par voie légis
lative, par. voie administrative, par voie de 
contrats collectifs ou par toute autre voie, 
et en exposant quelles difficultés èmpêchent 
.ou retardent la ratification d'une telle con
vention. 

6. S'il s'agit d'une recommandation: 
a. la recommandation sera communiquée 

à tous les Membres pour examen, en vue de 
lui faire porter effet sous forme de loi na
tionale ou autrement; 

b. chacun des Membres s'engage à sou
mettre dans Ie délai d'un an à partir de la 
cloture de la session de la Conférence (ou, 
si par suite de circonstances exceptionnelles, 
i l est impossible de procéder dans Ie délai 
d 'un an, dès qu'il sera possible, mais jamais 
plus de dix-huit mois après la cloture de la 
session de la Con!érence), la recommanda
tion à l'autorité ou aux autorités dans la 
compétence desquelles rentre la matière, en 
vue de la transformer en loi ou de prendre 
des mesures d'un autre ordre; 

c. les Membres informeront Ie Directeur 
général du Bureau international du Travail , 
des mesures prises, en vertu du présent ar
ticle, pour soumettre la recommandation à 
l'autori té ou aux autorités compétentes, en 
lui comm1,miquant tous renseignements sur 
l 'autorité ou les autorités considerées com
me compétentes et sur les 'décisions de cel-
les-ci; • 

d. sauf l'obligation de soumettre la re
commandation à l'autorité ou aux autorités 
compéte;,_tes, les Membres ne seront soumis 
à aucune autre obligation, si ce n'est qu'ils 
devront faire rapport au Directeur général 
d u Bureau international du Travail, à des 
périodes appropriées, selon ce que décidera 
Ie Conseil d'administration, sur l'état de 
leur législation et sur leur pratique concer
nant la question qui fait l'objet de la re
commandation en précisant dans quelle me
sure l'on a donné suite ou l'on se propose 
de donner suite à toutes dispositions de la 
recommandation et en indiquant les modi
fications de ces dispositions qui semblent ou 
pourront sembler nécessaires pour leur per 
m ettre de l'adopter ou de l'appliquer. 

7. Dans Ie cas oii il s'agit d'un Etat fé
dératif, les dispositions suivantes seront ap
pliquées: 

a. à l'égard des convention et des recom
mandations pour lesquelles Ie gouvernement 
fédéral considère que, d'après son système 
constitutionnel, une action fédérale est ap
propriée, les obligations de l'Etat fédératif 
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seront les mêmes que celles des Membres 
qui ne sont pas des Etats fédératifs; 

b. à l'égard des conventions et des re
commandations pour lesquelles Ie gouver
nement fédéral considère que, d'après son 
système constitutionnel, une action de la 
part des Etats constituants, des provinces 
ou des cantons est, sur tous les points ou 
sur certains points, plus appropriée qu'une 
action fédérale, !edit gouvernement devra: 

I. conclure, en conformité avec sa con
stitution et les constitutions des Etats con
stituants, des provinces ou des cantons in
téressés, des arrangements effectifs pour que 
ces conventions ou recommandations soient, 
au plus tard dans les dix-huit mois suivant 
la cloture de la session de la Conférence, 
soumises aux autorités appropriées fédéra
les, ou à celles des Etats constituants, des 
provinces ou des cantons en vue. d'une ac
tion législative ou de toute autre action; 

II. prendre des mesures, sous réserve de 
l'accord des gouvernements des Etats con
stituants, des provinces ou des cantons in
téressés, pour établir des consultations pé
riodiques, entre les autorités fédérales d'une 
part et les autorités des Etats constituan ts, 
des provinces ou des cantons d'autre part, 
en vue de développer à l'intérieur de l'E tat 
fédératif une action coo.rdonnée destinée à 
donner effet aux dispositions de ces conven
tións et recommandations; 

III. informer Ie D irecteur général du 
Bureau international du Travail des me
sures prises en vertu du présent article pour 
soumettre ces conventions et recommanda
tions aux autorités appropriées fédérales, des 
Etats constituants, des provinces ou des 
cantons, en lui communiquant tous renseig
nements sur les autorités considérées comme 
autorités appropriées et sur les décisions de 
celles-ci; 

IV. au sujet de chacune de êes conven
tions qu'il n'aura pas ratifiées, faire rapport 
au Directeur général du Bureau internatio
nal du Travail, à des intervalles de temps 
appropriés, selon ce que décidera Ie Conseil 
d'administration, sur l'état de la législation 
et de la pratique de la fédératiori et des 
Etats constituants, des provinces ou des 
cantons concernant la question qui fait l'ob
jet de la conve ntion, en précisant dans 
quelle mesure il a été donné ou l'on se pro
pose de donner effet aux dispositions de la 
convention par voie législative, par voie ad
ministrative, par voie de contrats collectifs 
ou par toute autre voie; 

V. au sujet de chacune de ces recom
mandations, faire r apport au D irecteur gé
néral du Bureau international d u Travail , à 
des intervalles de · temps appropriés, selon 
ce que décidera Ie Conseil d'administration, 
sur l'état de la législation et de la pratique 
de la fédé ration et de ses Etats constituants, 
de ses provinces ou de ses can tons concer
nant la question qui fait l 'objet de la re
commandation, en précisant dans quelle me
sure il à été donné ou l'on se- propose de 
doner effet aux dispositions de la recom
mandation et en indiquant quelles m odifi-
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cations de ces d ispositions semblent ou pour
ront sembler nécessaires pour les adopter 
ou les appliquer. 

8. En aucun cas, l'adoption d'une con
vention ou d'une recommandantion par la 
Conférence, ou la ratification d'une conven
tion par un Membre ne devront être consi
dérées comme affectant toute loi, toute sen
tence, toute coutume ou tout accord qui as
surent des conditions plus favorables aux 
travailleurs intéressés "que celles prévues par 
la convention ou la recommandation. 

Art. 20. Toute convention ainsi ratifiée 
sera communiquée par Ie Directeur général 
du Bureau international du Travail au Se
crétaire général des Nations Unies, pour 
enregistrement conformément aux disposi
tions de l'article 102 de la Cbarte des Na
tions Unies, mais ne liera que les Membres 
qui l'ont ratifiée. 

Art. 21. 1. Tout projet qui, dans Ie scru
tin final sur !'ensemble, ne recueillera pas la 
majorité des deux tiers des suffrages expri
més par les Membres présents peut faire 
l'objet d'une convention particulière entre 
ceux des Membres de l 'Organisation qui en 
ont Ie désir. 

2. Toute conventiol'\ ainsi conclue sera 
communiquée par les Gouvernements inté
ressés au Directeur général du Bureau in
ternational du Travail et au Secrétaire gé
néral des Nations Unies, pour enregistre
ment, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 102 de la Charte des Nations Unies. 

Art. 22. Chacun des Membres s'engage 
à présenter au Bureau international du Tra
vail un rapport annuel sur les mesures pri
ses par lui pour mettre à exécution les con
ventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports 
seront rédigés sous la forme indiquée par 
Ie Conseil d'administration et devront con
tenir les précisions demandées per ce der
nier. 

Art. 23. 1. L e D irecteu,; général pré
sentera à la pi us prochaine session de la 
Conférence un résumé des informations et 
rapports qui lui auront été communiqués 
par les Membres en application des articles 
19 et 22. 

2. Chaque Membre communiquera aux 
organisations représentatives reconnues ,tel
les aux fins de l'article 3, copie des infor
mations et rapports transmis ou Directeur 
général en application des articles 19 et 22. 

Art. 24. Toute réclamation adressée au 
Bureau international du Travail par une or
ganisation professionnelle des traivailleurs 
ou des employeurs, et aux termes de la
quelle l'un quelconque des M embres n'au
rait pas assuré d'une manière satisfaisante 
l 'exécution d'une convention à laquelle !edit 
Membre a adhéré, pourra être transmise 
par Ie Conseil d'administration au gouver
nement mis e n cause et ce gouvernement 
pourra être invité à faire sur la matière telle 
déclaration qu' il jugera convenable. 

Art. 25. Si aucune déclaration n'est re
çue du gouvernement mis en cause dans un 
délai raisonnable, ou si la déclaration reçue 
ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'ad-
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m inistration, ce dernier aura Ie droit de 
rendre publique la réclamation reçue et, Ie 
cas échéant, la réponse faite. 

Art. 26. x. Chacun des Membres pourra 
déposer une plainte au Bureau international 
du Travail contre un autre Membre qui, à 
son avis, n'assurerait pas d'une manière sa
tisfaisante l'exécution d'une convention que 
l'un et l'autre auraient ratifiée en vertu des 
articles précédents. 

2. Le Conseil d'administration peut, s'il 
Ie juge à propos, et avant de saisir uhe com
mission d'enquête selon la procédure indi
quée ei-après, se mettre en rapport avec Ie 
gouvernement mis en cause de la manière 
indiquée à l'article 24. 

3. Si Ie Conseil d 'administration ne juge 
pas nécessaire de communiquer la plainte au 
gouvernement mis en cause, ou si cette com
munication ayant été faite, aucune réponse 
ayant satisfait Ie Conseil d'administration 
n'a été reçue dans un dèlai raisonnable, Ie 
Conseil pourra former une Commission d'en
quête qui aura pour mission d 'étudier la 
question soulevée et de déposer un rapport 
à ce sujet. 

4. La même procédure pourra être en
gagée par Ie Conseil, soii: d'office, soit sur 
la plainte d'un délégué à la Conference. 

5. L orsqu'une question soulevée par l'ap
plication des articles 25 ou 26 viendra de
vant Ie Conseil d'administration, Ie gouver
nement mis en cause, s'il n'a pas déjà un 
représentant au sein du Conseil d'admini
stration, aura Ie droit de désigner un délé
gué pour prendre part aux délibérations du 
Conseil relatives à cette affaire. L a date à 
laquelle ces cliscussions doivent avoir lieu 
sera notifiée en temps utile au gouverne
ment mis en cause. 

Art. 27. Dans Ie cas ou une plainte se
rait renvoyée, en vertu de l'article 26, <le
vant une Commission d'enquête, chacun des 

. Membres, qu'il soit ou non directement in-
téressé à la _plainte, s'engage ,à mettre à la 
d isposition de la commission toute infor
mation qui se trouverait en sa possession 
relativement à l'objet de la plainte. 

Art. 28. La Commission d'enquête, après 
un examen approfondi de la· plainte, rédi
gera un rapport dans lequel elle consignera 
ses cpnstatations sur tous les points de fait 
p ermettant de préciser la portée de la con
testation, ainsi que les recommandations 
qu'elle croira devoir formuler quant aux 
mesures à prendre pour donner satisfaction 
au gouvernement plaignant et quant aux 
délais dans lesquels ces mesures ,devraient 
être prises . 

Art. 29. 1. Le Directeur général du Bu
reau international du Travail communiquera 
Ie rapport de la Commission d 'enquête au 
Conseil d'administration et à chacun des 
gouvernements intéressés dans Ie différend, 
et en assurera la publication. 

2. Chacun des gouvernements intéressés 
devra signifier au Directeur général du Bu
reau international du Travail, dans Ie délai 
de trois mois, s'il accepte ou non les recom
mandations contenues dans Ie rapport de la 
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Commission et, au cas ou il ne les accepte 
pas, s'il dési.re soumettre Ie différend à la 
Cour internationale de J ustice. 

Art. 30. Dans Ie cas ou l'un des M em
bres ne prendrait pas, relativement à une 
convention ou à une recommandation, les 
m esures prescrites aux paragraphes 5 b, 6 b, 
ou 7 b I de l'article 19 tout autre membre 
aura Ie droit d 'en référer au Conseil d'ad
ministration. Au cas ou Ie Conseil d'admi
nistration trouverait que Ie Membre n'a pas 
pris les mesures prescrites, il en fera rap
port à la Conférence. 

Art. 31. La décision de la Cour interna
tionale de J ustice, concernant une plainte 
ou une question qui lui aurait été soumise 
conformément à l'article 29 ne sera pas sus
ceptible d'appel. 

Art. 32. Les conclusions ou recomman
dations éventuelles de la Commission d'en
quête pourront être confirmées, amendées 
ou annulées par la Cour internationale de 
Justice. 

Art. 33. Si un membre quelconque ne se 
conforme pas dans Ie délai prescrit aux re
commandations éventuellement contenues 
soit da ns Ie rapport de la Commission d'en
quête, soit dans la décision de la Cour in
ternationale de J ustice, selon Ie cas, Ie Con
seil d'administration pourra recommander à 
la Conférence telle mesure qui lui paraîtra 
opportune pour assurer l'exécution de ces 
recommandations. 

Art. 34. Le gouvernement en faute peut , 
à tout moment, informer Ie Conseil d'admi
nistration qu'il a pris les mesures nécessaires 
pour se conformer, soit aux recommanda
tions de la commission d'enquête, soit à cel
les contenues dans la décision de la Cour 
internationale de Justice, et peut lui de
mander de bien vouloir faire constituer une 
Commission d'enquête chargée de vérifier 
ses dires. Dans ce cas les stipulations des ar
ticles 27, 28, 29, 31 et 32 s'appliqueront et, 
si Ie rapport de la commission d'enquête ou 
la décision de la Cour internationale de 
Justice sont favorables au gouvernement qui 
était en faute, Ie Conseil d'administration 
devra aussitöt recommander que les mesu
res prises conformément à l'article 33 soien t 
rapportées. 

CHAPITRE 111. 
Pres erlptlon s gén é ra les. 

Art. 35. 1. L es Membres s'engagent à 
appliquer les conventions qu'ils auront rati
fiées, conformément aux dispositions de la 
présente Constitution, aux territoires non 
métropolitains dont ils assurent les rela
tions internationales, y compris tous terri
toires sous tutelle pour lesquels i ls seraient 
l'autori té chargée de l'administration, à 
moins que les questions traitées par la con
vention ne rentrent dans Ie cadre de la com
pétence propre des autorités du territoire, ou 
que la convention ne soit rendue inapplica
ble par les condi tions loc ales, ou sous ré
serve des modifications qui seraient néces
saires pour a dapter les conventions aux con
ditions locales. 
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2, Chaque Membre qui ratifie une con
vention doit, dans Ie plus bref délai possible 
ap~ès sa ratification, communiquer au Di
recteur gén éral du Bureau international du 
Travail une déclaration faisant connaître, en 
ce qui concerne les territoires autres que 
ceux dont il s'agit aux paragraphes 4 et 5 
ci-dessqus, dans quelle mesure il s'engage à 
ce que les dispositions de la conyention 
soient appliquées, et donnant tous les ren
seignements p rescrits par ladite convention. 

3. Chaque Membre qui aura communi
qué une déclaration en vertu du paragraphe 
précédent pourra périodiquement communi
quer, conformément aux termes de la con
vention, une nouvelle déclaration modifiant 
les termes de toute déclaration a ntérieure et 
faisant connaîfre la situation concernant les 
territoires visés au paragraphe ci-dessus. 

4. L orsque les questions traitées par la 
convention entrent dans Ie cadre de la com
pétence propre des autorités d'un territoire 
non métropolitain, Ie Membre responsable 
des relations in ternationales de ce territoire 
devra communiquer dans Ie plus bref délai 
possible la convention au gouv ernement du
dit territoire, afin que ce gouvernement 
puisse promulguer une législation ou pren
dre d'autres mesures. P ar la suite, Ie M e m
bre, e n accord avec Ie gouvernement de ce 
territoire, pourra communiquer au Direc
teur général du Bureau international du 
Travail . une déclaration d'acceptation des 
obligations de la convention au nom de ce 
territoire. 

5. Une déclaration d'acceptation des obli
gations d'une convention peut être commu
niquée au Directeur général du Bureau in
ternat ional du Travail: 

a. par deux ou plusieurs Membres de 
l'Organisation pour un t er,ritoire placé sous 
leur autorité conjointe; 

b. par toute autorité internationale res
ponsable de l 'administration d 'un territoire 
en vertu des d ispositions de la Charte des 
Nations Unies ou de toute autre disposition 
en vigueur à l'égard de ce territoire. 

6. L'acceptation des obligations d'une · 
convention en vertu des paragraphes 4 et 5 
devra comporter l 'acceptation, au nom du 
territoire intéressé, des obligations décou
lant des termes de la convention et des 
obligations ' qui, aux termes de la Constitu
tion de l'Organisation, s 'applique nt aux con
ventions ratifiées. Toute déclaration d'ac
ceptation peut spécifier les modifications 
aux dispositions de la convention q ui se
raien t nécessaires pour adapter la conven
tion aux conditions locales. 

7. Chaque Membre ou autorité interna
tionale qui aura communiqué une déclara
tion en vertu des paragraphes 4 ou 5 du 
présent article pourra périodiquement com
muniquer, conformément aux termes de la 
convention, une nouvelle déclaration modi
fiant les termes de toute déclaration anté
rieure ou dénoncant l'acceptation des obli
gations de toute convention a u nom QU ter
ritoire intéressé. 

8. Si les obligations d'une convention 
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ne sont pas acceptées au nom d 'un territoire 
visé par les paragraphes 4 ou s du présent 
article, Ie Membre ou les M embres ou J'au
torité internationale feront rapport au Di
recteur général du Bureau international du 
Travail sur la législation et la pratique de 
ce territoire à l'égard des questions traitées 
dans la convention, et Ie rapport montrera 
dans quelle mesure il aura été ou sera don
né effet à toute disposition de la conven
tion, par la législation, les mesures admini
stratives, les contrats collectifs ou toutes 
autres mesures, et Ie rapport déclarera de 
plus les difficultés qui empêchent ou retar
dent l'acceptation de cette convention. 

Art. 36. Les amendements à la présente 
Constitution adoptés par la Conférence à la 
majorité des deux tiers des suffrages émis 
par les délégués présents entreront en vi
gueur lorsqu'ils auront été ratifiés ou accep
tés par les deux tiers des Membres de l'Or
ganisation comprenant cinq des huit Mem
bres représentés au Conseil d'administra
tion en qualité de Membres ayant J'impor
tance industrielle la plus considérable, con
formément aus dispositions du paragraphe 
3 de l'article 7 de la présente Constitution. 

Art. 37. r. Toutes questions ou difficul
tés relatives à l'interprétation de la présente 
Constitution et des conventions ultérieure
ment conclues par les Membres, en vertu de 
ladite Constitution, seront soumises à l'ap
préciation de la Cour internationale de 
Justice. 

2 . Nonobstant fes dispositions du para
graphe 1 du présent article, Ie Conseil d'ad
ministration pourra formuler et soumettre 
à la Conférence pour approbation des règles 
pour l'institution d'un tribunal en vue du 
prompt règlement de toute question ou dif
ficulté relatives à l 'interprétation d 'une con
vention, qui pourront être portées <levant Ie 
tribunal par Ie Conseil d'administration ou 
conformément aux termes de ladite conve n
tion. Tous arrêts ou avis consultatifs de la 
Cour internationale de J ustice lieront tout 
tribunal institué en vertu du présent para
graphe. Toute sentence prononcée par un 
tel tribunal sera communiquée aux Mem
bres de l'Organisation et toute observation 
de ceux-ci sera présentée à la Conférence. 

Art. 38. r. L'Organisation internationale 
du Travail pourra convoquer telles confe
rences regionales et établir telles institu
tions regionales qui lui paraîtront utiles pour 
atteindre les buts et objectifs de l'Organi
sation. 

2 . Les pouvoirs, fonctions et procédure 
des conférences régionales seront régis par 
des règles formulées par Ie Conseil d'admi
nistration et présentés par lui à la Confé
rence générale pour confirmation. 

CHAPITRE I V. 

Mesures dl\'erses. 

Art. 39. L'Organisation internationale du 
Travail doit posséder la personnalité juridi
que; elle a notamment, la capacité: 

a. de contracter; 
b. d'acquérir des biens meubles et im

meubles, de disposer de ces b ie ns; 
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c. d'ester en justice. 
Art. 40. 1. L'Organisation internationale 

du Travail jouit, sur Ie territoire de chacun 
de ses Membres, des privilèges et immuni
tés qui lui sont nécessaires pour atteindre 
ses buts. 

2· Les d élégués à la Conférence, Jes 
membres du Conseil d'administration ainsi 
que Ie Directeur général et les fonctionnai
res du Bureau jouissent également des pri
vilèges et immunités qui leur sont néces
saires pour exercer, en toute indépendance 
17urs fonctions en rapport avec l'Organisa~ 
bon. 

3. Ces privilèges et immunités seront 
précisés dans un accord séparé qui sera pré
paré par l'Organisation en vue de son ac
ceptation par les Etats Membres. 

ANNEXE. 

Décla ratlon concernant les buts et objecurs 
de l'Organ lsatlon lnternatlona le d 11 TravaJI. 

La Conférence générale de l'Organisation 
internationale du Travail, réunie à Phila
delphie en sa vingt-sixième session, adopte 
ce dixième jour de mai 1944, la présent~ 
Déclaration des buts et objectifs de l'Orga
nisation internationale du Travail, ainsi que 
des principes <lont devrait s'inspirer la po
litique de ses Membres. 

I. La Conférence affirme à nouveau les 
principes fondamentaux sur lesquels est fon_ 
dée l'Organisation, à savoir notamment: 

a. lé travail n'est pas une marchandise; 
b. la l iberté d 'expression et d'associa

tion est une condition indispensäble d'un 
progrès .soutenu; 

c. la pauvreté, ou qu'elle existe, consti
tue un <langer pour la prospérité de tous; 

d. la Jutte contte Ie besoin doit être 
menée avec une inlassable énergie au sein 
de chaque nation, et par un effort interna
tional continu et concerté dans lequel les 
représentants des travailleurs et des em
ployeurs, coopérant sur un pied d'égalité 
avec ceux des gouvernements, participent à 
de libres discussions et à des décisions de 
caractère démocratique en vue de promou
voir Ie bien commun. 

II. Convaincue que l'expérience a plei
nement démontré Ie bienfondé de la décla
ration contenue dans la Constitution de 
l'Organisation internationale du Travail, et 
d'après laquelle une paix durable ne peut 
être établie que sur la base de la justice 
sociale, la Conférence affirme que: 

a. tous les êtres humains, quels que 
soient leur race. leur croyance ou leur sexe, 
ont Ie droit de poursuivre leur progrès ma
tériel et leur développement spirituel dans 
la liberté et la dignité, dans la sécurité 
économique et avec des chances égales; 

b. la réalisation des conditions pe rmet
tant d'aboutir à ce résultat doit constituer 
Ie but centra! de toute politique naionale et 
internationale; 

c. tous· les programmes d'action et me
sures prises sur Ie plan national et interna
tional, notamment dans Ie domaine écono
mique et financier, doivent être appréciés de 
ce point de vue et acceptés seulement dans 
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la mesure ou ils apparaissent de nature à 
favoriser, et non à entraver, l'accomplisse
ment de eet objectif fondamental ; 

d. il incombe à I'Organisation interna
tionale du Travail d'examjner et de consi
dérer à Ia lumjère de eet objectjf fondamen
tal, dans Ie domaine international, ' tous les 
prog:ammes d'action et mesures d'ordre 
êconomique et financier; 

e. en s'acquittant des täches qui lui cont 
confiées, l'Organisation internationale du 
Travail, après avoir tenu compte de tous les 
facteurs économiques et financiers, perti
nerts, a qualité pour inclure dans ses dé
cis1ons et recommandations toutes disposi
tions qu'elle juge appropriées. 

III. La Conférence reconnaît l'obligation 
solennelle pour l'Organisation internationale 
du Travail de seconder la mise en a:uvre, 
parmi les wfférentes nations du monde, de 
programmes propres à réaliser; 

a. la plénitude de l'emploi et l'élévation 
des niveaux de vie; 

b. l'emploi des travaileurs à des occupa
tions oû ils aient la satisfaction de donner 
teute la mesure de leur habileté et de leurs 
connaissances et de contribuer Ie mieux au 
bien-être commun; 

c. pour atteindre ce but, la mise en 
a:uvre, moyennant garanties adéquates pour 
tous les intéressés, de possibilités de for
mation et de moyens propres à faciliter les 
transferts de travailleurs, y compris les mi
grations de main-d'a:uvre et de colons; 

d. la possibilité pour tous d'une parti
c ipation équitable aux fruits du progrès en 
matière de salaires et de gains, de durée du 
travail ét autres conditions de travail, et 
un salaire minimum vita! pour tous ceux 
qui ont un emploi et ont besoin d'une telle 
protection; • 

e. la reconnaissance effective du droit de 
négociation collective et la coopération des 
employeurs et de la main-d'a:uvre pour 
l'amélioration continue de l'organisation de 
la production, ainsi que la collaboration des 
travailleurs et des employeurs à l'élabora
tion et à l'application de la politique sociale 
et économique; 

f. l'extension des mesures de sécurité 
sociale en vue d'assurer un revenu de base 
à tous ceux quj ont besoin d'une telle pro
tection, ainsi que des soins méwcaux com
plets; 

g. une protection adéquate de la vie et 
de la santé des travailleurs dans toutes les 
occupations; 

h. la protection de l'enfance et de la ma
ternité; 

i. un niveau adéquat d'alimentation, de 
logement, et de moyens de récréation et de 
culture; 

j. la garantie de chances égales dans Ie 
domaine éducatif et professionnel. 

IV. Convaincue qu'une utilisation plus 
complète et plus large des ressources produc
tives du monde, nécessaire à l'accomplisse
ment des objectifs énumérés dans la pré
sente D éclaration , peut être assurée par 
une action efficace sur Ie plan international 
et national, et notamment par des mesures 
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tendant à promouvoir l'expansion de la pro
duction et de la consommation, à éviter des 
fluctuations économiques graves, à réaliser 
l 'avancement économique et social des ré
gions dont la mise en valeur est peu avan
cée, à assurer une plus grande stabilité des 
prix mondiaux des matières p remières et 
denrées, et à promouvoir un commerce in
ternational de volume élevé et constant, la 
Conférence promet l'entière collaboration 
de l'Organisation internationale du Travail 
avec tous organismes internationaux aux
quels pourra être confiée u ne part de r es
ponsabilité dans cette grande täche, a insi 
que dans l'amélioration de la santé, de l'édu
cation et du bien être de tous les peuples. 

V. La Conférence affirme que les prin
cipes énoncés dans la présente Déclaration 
sont pleinement applicables à tous les peu
ples du monde, et que, si, dans les mo
dalités de leur applicatjon, il doit être dCl
ment tenu compte du degré de développe
ment social et économique de chaque peu
ple, leur application p rogressive aux peuples 
qui sont encore dépendants, aussi bien qu'à 
ceux qui ont atteint Ie stade ou ils se gou
vement eux-mêmes, intéresse !'ensemble du 
monde civilisé. 

L e texte qui précède est Ie texte authen
tique de !'instrument d'amendement à la 
constitution de l'Organisation internationale 
du Travail, 1946, dClment adopté par la Con
férence générale de l'Organisation interna
tionale du Travail Ie neuf octobre mil neuf 
cent quarante-six, au cours de sa vingt
neuvième session, qui s'est tenue à Mon
tréal. 

Les versions françaises e t anglaises du 
texte du présent instrument d'amendement 
font également foi. 

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs sig
n atures, ce p remier jour de novembre 1946. 

Le Président de Ja Conférence, 
HUMPHREY MITCHELL. 

Le Directeur général du Bureau inter
national du Travail, 

EDWARD PHELAN. 

Bij 1 age II. 

CONVENTION pour Ja revision partielle 
des conventions adoptées par Ja Con
/érence générale de l'Organisation in
ternationale du Travail en ses vingt
huit premières sessions, en vue d'assurer 
/'exercice futur de certaines fonctions 
de chancellerie con/iées par Jesdites 
conventions au Secrétaire général de la 
Société des Nations et d'y apporter des 
arnendements complémentaires néces
sités par la dissolution de Ja Société des 
Nations et par /'amendement de la Con
stitution de l'Organisation internatio
nale du Travail. 

L a Conuférence générale de l'Organisa
tion internationale du Travail, 

Convoquée à -Montréal par Ie Conseil 
d'administration du Bureau in ternational du 
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'fravail, et s'y étant réunie Ie 19 septembre 
1946, en sa vingt-neuvième session, 

Après avoir décidé d'adopter certaines 
propositions relatives à la revision partielle 
des conventions adoptées par la Conférence 
en ses vingt-huit premières sessions, en vue 
d'assurer l'exercice futur de certaines fonc
tions de chancellerie confiées par lesdites 
conventions au Secrétaire général de la So
ciété des Nations et d'y apporter certains 
amendements complémentaires néces.sités 
par la dissolution de la Société des Nations, 
et par !'amendement de la Constitution de 
l'Organisation internationale du Travail, 
question qui est comprise dans Ie deuxième 
point à l'ordre du jour de la session, 

' Considérant que ces propositions doivent 
·prendre la forme d'une convention interna
tionale, 

adopte, ce neuvième jour d'octobr.e mil 
neuf cent quarante-six, la convention ei
.après, qui sera dénommée Convention por
tant revision des articles finals, 1946. 

Art. 1. Dans Ie texte des conven
tions adoptées par la Con fé rence internatio
nale du Travail au cours de ses vingt-cinq 
premières sessions, les mots "Secrétaire gé
néral de la Société des Nations" sont rem
placés par les mots "Directeur général du 
Bureau international du Travail", les mots 
,,Secrétaire général" par les mots "Direc
teur général" et Ie mot "Secrétariat" par les 
mots "Bureau international du Travail", 
dans tous les l?ass::iges ou figurent c~s diffé
rentes ex press1ons. 

2. L'enregistrement par Ie Directeur gé
néral du Bureau international du Travail 
des i-atifications de conventions et amen
dements, des actes de dénonciation et des 
déclarations prévus dans les conventions 
adoptées par la Conférence au cours de ses 
vingt-cinq premières sessions aura les mê
mes effets que l'enregistrement desdites ra
tifications, desdits actes de dénonciation et 
desdites déclarations qui aurait été effec
tué par Ie Secrétaire général de la Société 
des Nations conformément aux dispositions 
des textes originaux desdites conventions. 

3. Le Directeur général du Bureau inter
national du Travail communiquera au Se
crétaire général des Nations Unies, pour en
registrement conformément à l'article 102 

de la Charte des Nations Unies, tous ren
seigneplents relatifs à ces ratifications et à 
ces actes de dénonciation et déclarations, 
enregistrés par lui conformément aux dis
positions des conventions adoptées par la 
Conférence en ses vingt-cinq premières ses
sions, telles qu'elles sout modifiées par les 
dispositions précédentes du présent article. 

Art. 2. 1. Les mots "de la Société des 
Nations" sont supprimés au premier alinéa 
du préambule de chacune des conventions 
adoptées par.la Conférence au cours de ses 
dix-huit premières sessions. 

2. Les mots "conformément aux dispo
sitions de la Partie XIII du Traité de Ver
sailles et des Parties correspondentes des 
autres Traités de Paix" et les variantes de 
cette formule, figurant dans les préambules 
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des conventions adoptées par la Conférence 
au cours de ses dix-sept premières sessions, 
sont remplacés par les mots "conformément 
aux dispositions de la Contitution de l'Or
ganisation internationale du Travail". 

3. Les mots "dans les conditions prévues 
à la Partie XIII du Traité de Versailles et 
aux Parties correspondentes des autres Trai
tés de Paix" et toutes variantes de cette 
formule sont remplaéés, dans tous les arti
cles des conventions adoptées par la Confé
rence au cours de ses vingt-cinq premières 
sessions ou figurent ces mots ou variantes 
par les mots "dans les conditions établies 
par la Constitution de l'Organisation inter
nationale du Travail". 

4. Les mots "l'article 408 du Traité de 
Versailles et les articles correspondants des 
autres Traités de Paix" et toutes variantes 
de cette formule sont remplacés, dans tous 
les articles des conventions adoptées par la 
Conférence au cours de ses vingt-cinq pre
mières sessións ou figurent ces mots ou va
riantes, par les mots "l'article 22 de la Con
stitution de l'Organisation internationale du 
Travail". 

5. Les mots "l'article 42 1 du Traité de 
Versailles et les articles correspondants des 
autres Traités de Paix" et toutes variantes 
de cette. formule sont remplacés dans tous 
les artic!es des conventions adoptées par la 
Conférence au cours de ses vingt-cinq pre
mières sessions ou figurent ces mots, par les 
mots "l'article 35 de la Constitution de l'Or
ganisation internationale du Travail". 

6. Le mot "convention" est subsitué aux 
mots "projet de conventions" dans Ie pré
ambule des conventions adoptées par la 
Conférence au cours de ses vingt-cinq pre
mières sessions et dans tous les articles ou 
figure cette expression. 

7. Le titre de "Directeur général" sera 
substitué au titre de "Directeur" dans tous 
les articles de conventions adoptées par la 
Conférence à sa vingt-huitième session qui 
font mention du D irecteur du Bureau inter
national du Travail. 

8. Dans toute convention adoptée par la 
Conférence au cours de ses dix-sept pre
mières sessions les mots "qui sera dénom
mée" seront insérés au préambule et suivis 
du titre abrégé employé par Ie Bureau in
ternational du Travail pour désigner la 
convention dont il s'agit. 

9. Dans toute convention adoptée par la 
Conférence au cours de ses quatorze pre
mières sessions tous les paragraphes non 
numérotés d'articles contenant plus d'un 
paragraphe seront numérotés. 

Art. 3. Tout Membre de l'Organisation 
qui, après la date de l'e ntrée en vigueur de 
la présente convention, communiquera au 
Directeur général du Bureau inte(:!"lational 
du Travail sa ratification formelle d'une 
convention adoptée par la Conférence au 
cours de ses vingt-huit premières sessions 
sera censé avoir ratifié cette convention 
telle qu'elle a été modifiée par la présente 
convention. 

Art. 4. Deux exemplaires de la présente 
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convention seront signés par Ie Président de 
la Conférence et par Ie Directeur général du 
Bureau international du Travail. L'un de 
ces exemplaires sera déposé aux archives du 
Bureau international du Travail, l'autre en
tre les mains du Secrétaire général des Na
tions Unies pour enregistrement conformé
ment à l'article 102 de la Charte des Na
tions Unies. Le Directeur général commu
niquera une copie cert'ifiée conforme de la 
présente convention à chacun des Membres 
de l'Organisation internationale du Travail. 

Art. 5. 1. Les ratifications formelles de 
la présente convention seront communiquées 
au Directeur général du Bureau internatio
nal du Travail. 

2. La présente convention entrera en 
vigueur à la date ou les ratifications de deux 
Membres de l'Organisation internationale 
du Travail auront été reçues par Ie Direc
teur général. 

3. Dès la date d'entrée en vigueur de la 
présente convention ainsi que dès la récep
tion subséquente de nouvelles ratifications 
de la présente convention, Ie Directeur gé
néral du Bureau international du Travail 
notifiera ce fait à tous les Membres de 
l'Organisation internationale du Travail et 
au Secrétaire général des Nations Unies. 

4. Tout Membre de l'Organisation qui 
ratifie la présente convention reconnaît par 
cela même la validité de toute action en
treprise en vertu de la présente convention 
dans l'intervalle compris entre la première 
entrée e n vigueur de la convention et la 
date de sa propre ratification. 

Art. 6. Dès l'entrée en vigueur initiale 
de la présente convention, Ie Directeur gé
néral du Bureau international du Travail 
fera établir des textes officiels des conven
tions adoptées par la Conférence au cours 
de ses vingt-huit premières sessions, telles 
qu'elles ont été modifiées par les disposi
tions de la présente convention, en deux 
exemplaires originaux, dûment signés par 
lui, dont l'un sera déposé aux archives du 
Bureau international du Travail et l'autre 
entre les mains du Secrétaire général des 
Nations Unies pour enregistrement confor
mément à l'article 102 de la Charte des Na
tions Unies; Ie Directeur général commu
niquera des copies certifiées conformes de 
ces textes à chacun des Membres de l'Or
ganisation. 

Art- 7. Nonobstant toute disposition fi
gurant dans une des conventions adoptées 
par la Conférence au cours de ses vingt
huit premières sessions, la ratification de la 
présente convention par un Membre n'en
traînera pas de plein droit la dénonciation 
d'une quelconque desdites conventions, et 
l'entrée en vigueur de la présente convention 
n'aura pas pour effet de fermer aucune des
dites conventions à de nouvelles ratifica
tions. 

Art. 8. 1. Au cas ou la Conférence adop
terait une nouvelle convention portant revi
sion totale ou. partielle de la présente con
vention et à moins que la nouvelle conven
tion n'en dispose autrement: 

542 

a. la ratification par un Membre de la 
nouvelle convention entraînerait de plein 
droit dénonciation de la présente conven
tion, sous réserve que la nouvelle conven
tion portant revision soit entrée en vigueur; 

b. à partir de la date d'entrée t'!n vigueur 
de la nouvelle convention portant revision, 
la présente convention cesserait d 'être 
ouverte à la ratification des M e mbres. 

2. La présente convention demeurerait 
en tout cas en vigueur dans sa forme et 
teneur pour les Membres qui l'auraient ra
tifiée et qui ne ratifieraient pas la conven
tion portant revision. 

Art. 9. Les versions française et anglaise 
de la présente convention font également 
foi. 

Le texte qui précède est Ie texte authen
tique de la convention dûment adoptée par 
la Conférence générale de l'Organisation in
ternationale du Travail dans sa vingt-neu
vième session qui s'est tenue à Montréal et 
qui a été declarée close Ie neuf octobre 
1946. 

En foi de quoi ont apposé leurs signa
tures, ce premier jour de novembre 1946. 

Le Président de Ja Conlérence, 
HUMPHREY MITCHELL. 

Le Directeur général du Bureau inter
national du Travail, 

EDWARD PHELAN. 

S. H 388 
22 November. WET tot wijziging en aanvul

ling van der Wet geneeskundige voor
zieninig 1939. 

Bijl. Hand. II 46/47, 5II. 
Bijl. Hand. II 47/48, SII; 
Hand. II 47/48, bladz. 185; 
Bijl. Hand. I 47/48, SI I; 
Hand. I 47/48, bladz. 21-22. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.: 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut I doen te weten: 

Alzo wij in overweging genomen hebben, 
dat het noodzakelijk is de bepalingen van 
de Wet geneeskundige voorziening 1939 te 
wijzigen en aan te vullen in dier voege, dat 
de in die wet met betrekking tot de genees
kundige voorziening onder de burgerbevol
king in geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden gege
ven regeling eveneens wordt getroffen ten 
aanzien van de tandheelkundige voorzie
ning onder de burgerbevolking in bedoelde 
omstandigheden; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz.; 
Art. 1. De Wet geneeskundige voorzie

ning 1939 wordt als volgt gewijzigd en aange
vuld: 

I. In de considerans wordt het woord 
"geneeskundige" vervangen door de woorden 
,,genees- en tandheelkundige". 

Il. Na artikel 4 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 4a, luidende als volgt : 
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Art. 4a. Het bepaalde in de artikelen 2, 
3 en 4 is van overeenkomstige toepassing 
ten aanzien van de tandheelkundige voor
ziening onder de burgerbevolking, van de 
tandartsen en van de uitoefening der tand
heelkunst. 

III. r. In artikel 5, eerste lid, worden na 
het woord "geneeskundigen" ingevoegd de 
woorden "en tandartsen", en tussen de woor
den "geneeskundige" en "voorziening" de 
zinsnede ., , onderscheidenlijk tandheelkun
dige,". 

2. In artikel 5, tweede lid, worden na het 
woord "geneeskundigen" ingevoegd de woor
den "of tandartsen". 

IV. r. In artikel 6, eerste lid, wordt de 
zinsnede "3 en 4" vervangen door de zinsne
de "3, 4 en 4a", en wordt na het woord ge
neeskundigen" ingevoegd de zinsnede ., , on
derscheidenlijk tandartsen," . 

2. Aan het eind van artikel 6, tweede lid, 
waarna wordt toegevoegd de zinsnede "of 
tandartsen, die een eigen praktijk uitoefe
nen, al naar gelang de aangevallen beslis
sing betrekking had op een geneeskundige 
of een tandarts.". 

V. In artikel 9 wordt na het woord, .,titel" 
gelezen "Wet genees- en tandheelkundige 
voorziening burgerbevolking". 

VI. In artikel 10, zesde lid, wordt na "ar
tikel 3" een komma geplaatst; daarachter 
wordt ingevoegd de zinsnede "alsmede de in 
artikel 4a, juncto 5° van het 'eerste lid van 
artikel 3" . 

2. In afwijking van artikel 10, tweede tot 
en met vierde lid, van de in artikel I bedoel
de wet treden de d·aar bedoelde artikelen 
met betrekking tot de tandheelkundige voor
ziening onder de burgerbevolking, tot de 
tandartsen en tot de uitoefening der t and
heelkunst voor de eerste maal in werking 
met ingang van de dag, volgende op die 
afkondiging van deze wet, voor de tijd, ge
durende welke de artikelen 2, 3, 4 en 6 voor 
de geneeskundige voorziening, voor de ge
neeskundigen, en voor de. uitoefening der 
geneeskunst van kracht zullen zijn ingevol
ge het Koninklijk besluit van 30 Januari 1946 
(Staatsblad n°. G 24), bekrachtigd bij de wet 
van II Mei 1946 (Staatsblad n°. G. 122). 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van de dag, volgend op die van haar afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk 22 Novem

ber 1947. 
JULIANA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 30 Dec. 1947). 

S. H 389 

24 November 1947'._ BESLUIT tot her
nieuwde aanw1Jzing overeenkomstig 
artikel 157 der hoger-onderwijswet van 
een drie en veertigtal gymnasia en af
delingen gymnasia van lycea. 

In naam van hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 
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Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 Juni 1947, No. 10122, afdeling Voorbe
reidend Hoger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 15 7 der hoger-onder
wijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
12 Augustus 194 7, no. 18); 

Gezien het nader rapport van de voor- . 
noemde Minister van 14 November 1947, 
No. 16822, afdeling Voorbereidend Hoger 
en Middelbaar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
1. te rekenen van 1 September 1946 in 

te trekken: • 
a. de besluiten van de Secretaris-Gene

raal van het voormalige D epartement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming, houdende aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der hoger-onderwijswet 
van de gymnasia en afdelingen gymnasia 
van lycea, zoals de onder 2, 1° . tot en met 
32 ° ., zijn genoemd, 

1°. van 24 Juli 1944, no. 141, O.W.K. 
2 °. van 2 Februari 1942, no. 35, O.W.K. 
3 °. van 2 Maart 1943, no. 27, O.W.K. 
4° . van 31 J uli 1944, no. 153, O.W.K. 
5°. van 29 Augustus 1944, no. 172. 

O.W.K. 
6°. · van 31 Augustus 1943, no. 139, 

o.w.K. -
7• . van 22 Juni 1943, no. 84, O.W.K. 
8• . van 4 September 1944, no. 177, 

O.W.K. 
9• . van 2 September 

O.W.K. 
1942, no. 242, 

1 0 ° . van 30 December 1943, no. 306, 
O.W.K. 

II o , van 13 Juni 1942, no. 176, O.W.K. 
12 ° . van 18 Mei 1943, no. 58, O.W.K. 
13 0 . van 7 Januari 1943, no. 1, O.W.K. 
140. van 24 Juli 1944, no. 143, O.W.K. 
150. van 12 November 1943, no. 203, 

O.W.K. 
16°. van 2 September 1942, no. 243, 

O.W.K. 
17• . van 21 September 1944, no. 185, 

O.W.K. 
18°. van 27 Juli 1944, no. 148, O.W.K. 
190 . van 15 Augustus 1942, no. 227, 

O.W.K. 
20 ° . van 31 Augustus 1943, no. 140, 

O.W.K. 
21 ° , van 30 D ecember 

O.W.K. 
1941, no. 379, 

22 ° . van 4 Augustus 
O.W.K. 

1942, no. 223, 

23 •. van 12 November 
O.W.K. 

1942, no. 324, 

240. van 30 September 1943, no. 169, 
O.W.K. 

25• . van 12 November 1943, no. 204, 
O.W.K. 

26°. van 24 Juli 1944, no. 144, O.W.K. 
27• . van 19 Januari 1943, no. 8, O.W.K. 
28°. van 27 Juli 1944, no. 149, O.W.K. 
29°. van 6 Februari 1942, no. 37, O.W.K. 
30• . van 13 Juni 1942, no. 175, O.W.K. 
31 • . van 17 Januari 1944, no. 7, O.W.K. 
32 • . van .24 Januari 1944, no. 9, O.W.K. 
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b. de besluiten van de Secretaris-Gene
raal van het voormalige Departement v an 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescher
ming, hQudende aanwijzing overeenkom
stig artikel 157 der hoger-onderwijswet van 
de gymnasia en afdelingen gymnasium van 
lycea, zoals die zijn genoemd onder 2, 33°. 
tot en met 43 ° ., 

1 ° . van 28 Augustus 1941, no. 213, 
o.w.c. 

2 ° . van 4 November 1941, no. 299, 
o.w.c. 

3°. van 25 Maart 1:941, no. 59, O.W.C. 
4 ° . van 12 September 1941, no. 233, 

o.w.c. 
5 ° . van 25 Augustus 1941, no. 212, 

o.w.c. 
6 °. van 25 September 1941, no. 250, 

o.w.c. 
7 °. van 19 Juni 1941, no. 144, O.W.C. 
8 °. van 27 October 1941, no. 294, 

o.w.c. 
9 ° . van 28 Augustus 1941, no. 215, 

o.w.c. 
10° . van 12 Mei 1941, no. 109, O.W.C. 
u 0

• van 6 November 1941, no. 303, 
o.w.c. 

2. te rekenen van I September 1946 de 
h ieronder genoemde gymnasia en afdelingen 
gymnasium van lycea opnieuw voor een 
tijdvak van zes jaren aan te wijzen als 
bevoegd om, met inachtneming der desbe
treffende wettelijke voorschriften, aan haar 
leerlingen, die het onderwijs tot aan het 
einde hebben bijgewoond, een getuigschrift 
van bekwaamheid tot universitaire studiën 
af te geven dat met het getuigschrift, in 
artikel II der hoger-onderwijswet vermeld, 
wordt gelijkgesteld: 

1° . de afdeling gymnasium van het 
Christelijk Lyceum te Almelo van de "Ver
eniging voor Christelijk Middelbaar en 
Voorbereidend Hoger Onderwijs voor Twen
te en Omgeving", gevestigd aldaar; 

2° . de afdeling gymnasium van het Am
sterdams Lyceum te Amsterdam van de 
vereniging ,,Het Amsterdamsch Lyceum", 
gevestigd aldaar; 

3 ° . de afdeling gymnasium van het 
Baarns Lyceum te Baarn, uitgaande van de 
Vereniging "Het Baamsch Lyceum", ge
vestigd a ldaar; 

4 °. de afdeling gymnasium van het 
Kennemer Lyceum te Bloemendaal der 
Vereniging "Kcnnemcr Lyceum", gevestigd 
a ldaar; 

5° . de afdeling gymnasium van het ly
ceum te Bussum van de Vereniging "School 
voor Voorbereidend Hooger, Middelbaar en 
Maatschappelijk Onderwijs", gevestigd al
daar; 

6 ° . de afdeling gymnasium van het 
Sint-Catharina-Lyceum te Eindhoven van 
dè Vereniging "Ons Middelbaar Onderwijs 
in Noord-Brabant", gevestigd te Tilburg; 

7°. de afdeling gymnasium van het Lo
rentz-Lyceum te Eindhoven van de Ver
eniging "Het Neutrale Lyceum te Eind
hoven", gevestigd aldaar; 

8 ° . het 's-Gravenhaags Christelijk gym
nasium te 's-Gravenhage van de vereni-
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ging "Het 's-Gravenhaagsch C hristelijk 
Gymnasium", gevestigd a ldaar; 

9 ° . het R.-K. gymnasium te 's-Graven
hage van de "St. Willebrordus-Stichting", 
gevestigd te Amsterdam; 

10°. de afdeling gymnasium van het 
R.-K . Lyceum voor meisjes te 's-Graven
hage, uitgaande van de "St. Willibrordus
vereeniging", gevestigd aldaar; 

u 0
• de afdeling gymnasium van het 

Christelijk Lyceum te H aarlem van de 
,.Vereeniging tot Stichting en Instandhou
ding van Inrichtingen voor Christelijk Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onder
wijs voor Haarlem en Omstreken", geves
tigd aldaar; 

12 °. de afdeling gymnasium van het 
Christelijk Lyceum te Harderwijk van de 
"Vereeniging voor Christelijk Middelbaar 
en Voorbereidend Hooger Onderwijs voor 
Harderwijk en Omstreken", gevestigd al
daar; 

13~. de afdeling gymnasium van het St. 
Jans-Lyceum en de afdeling gymnasium 
van het St. Maria-Lyceum te 's-Hertogen
bosch van de Vereniging "Ons Middelbaar 
Onderwijs in Noord-Brabant", gevestigd te 
Tilbrug; 

14° . . de afdeling gymnasium van het 
C hristelijk Lyceum te Hilversum van de 
Vereniging "Het Christelijk L yceum in 
't Gooi", gevestigd aldaar; 

15° . het Gereformeerd Gymnasium te 
Kampen van de "Nationale Vereen iging 
voor Gereformeerd Hooger Onderwijs", ge
vestigd aldaar; 

16° . het R.K. gymnasium te Maastricht 
van de Vereniging "Katholiek Onderwijs", 
gevestigd aldaar; 

17°. de afdeling gymnasium van het 
R.K. Lyceum voor meisjes "Maria Imma
culata" te Maastricht van het Zedelijk 
Lichaam, genaamd "Notre Dame de Lo
rette", gevestigd aldaar; 

18°. de afdeling gymnasium van het 
R.K. Lyceum voor meisjes te Nijmegen 
van de Vereniging Gymnasium "Mater Dei" 
•der Religieuzen Ursulinen te Nijmegen, ge
vestigd aldaar; 

19° . de afdeling gymnasium van het St. 
Canisius College te Nijmegen van de St. 
Willebrordusstichting", te Amsterdam; 

20° . de afdelingen gymnasium van het 
St. Norbertus-Lyceum en het St. Gertrudis
Lyccum te Roose ndaal van de Vere niging 
.,Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Bra
bant", gevestigd te Tilburg. 

21 °. het Marnix-Gymnasium te Rotter
dam van de "Vereniging voor Middelbaar 
Onderwijs, Handelsonderwijs en Voorbe
reidend Hooger Onderwijs op Gereform eer
den Grondslag", gevestigd te Rotterdam; 

22° . het R.K. gymnasium te Rotterdam 
der "Vereeniging tot Stichting en Instand
houding van R.K. hoogere burgerscholen, 
gymnasia en lycea", gevestigd te Rotter
dam· 

23 °. de afdeling gymnasium van het 
R.K. Lyceum voor meisjes te Rotterdam 
van het Zedelijk Lichaam "Vereenigin g van 
vrouwen tot het geven van onderwijs", ge-
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vestigd te 's-Hertogenbosch; 
24° . het R.K. gymnasium voor meisjes 

"St. Angela", te Eysden van het Zedelijk 
Lichaam "Ursula's Zusters", gevestigd te 
Venray; 

25°. het R .K. gymnasium "lmmaculatae 
Conceptionis Beatae Mariae Virginis" te 
Venray van de "St. Franciscusstichting" te 
Maastricht; 

26°. de afdeling gymnasium van het 
Christelijk Lyceum te Zutphen van de "Ver
eeniging tot stichting en instandhouding van 
een Christelijk Lyceum voor Zutphen en 
Omstreken", gevestigd aldaar; 

2 7 °. het gymnasi urn te Ede van de 
"Stichting voor gymnasiaal en middelbaar 
onderwijs te Ede", gevestigd aldaar; 

28° . de afdeling gymnasium van het 
R.K. Lyceum voor meisjes "Onze Lieve 
Vrouw ter E em", te Amersfoort van de 
"Onze Lieve Vrouwe Stichting", gevestigd 
aldaar; 

29° . de afdeling gymnasium van het 
Montessori-Lyceum te Amsterdam van de 
,.Stichting voor Middelbaar en Voorberei
dend Hooger Montessori Onderwijs", geves
tigd aldaar; 

30°. de afdeling gymnasium van het 
R.K. Lyceum voor meisjes, voorlopig ge
vestigd te Vaals, van de "Stichting van het 
H e ilig Hart", gevestigd te 's-Gravenhage; 

31° . de afdeling gymnasium van het 
Montessori Lyceum te Rotterdam van de 
Stichting "Lyceum voor Montessori-leer
lingen te Rotterdam", gevestigd aldaar; 

32 °. de · afdeling gymnasium van het 
Stichts Montessori-Lyceum te Amersfoort 
van de Stichting "Studie.:- e n Werkgemeen
schap H et Stichtsche Montessori-Lyceum", 
gevestigd aldaar; 

33 °. het Gereformeerd gym nasi urn te 
Amsterdam van de "Vereeniging voor Voor
bereidend Universitair Onderwijs", geves
tigd te Amsterdam; 

34 °. de afdeling gymnasium van het 
Sint-lgnatiuscollege te Amsterdam van de 
,.Sint-Willebrordusstichting", gevestigd al
daar; 

35°. de afdeling gymnasium van het 
Lyceum van de Vereniging "H:et Hervormd 
Lyceum", gevestigd te Amsterdam; 

36°.. de afdeling gymnasium van het 
Christelijk Lyceum te Arnhem van de Ver
eniging "Het Christelijk lyceum", geves
tigd aldaar; 

37° . de afdeling gymnasium van het 
Vrijzinnig Christelijk Lyceum te 's-Gra
venhage van de Vereniging ;,Het Vrijzinnig 
Christelijk Lyceum", gevestigd aldaar; 

38°. de afdeling gymnasium van het 
R.K. Lyceum te Haarlem van de "Sint 
Thomas à Villanova-Stichting", gevestigd 
te Haarlem; 

39° . de afdeling gymnasium van het 
Twents Carmellyceum te Oldenzaal van de 
Stichting "Carmelcollege", gevestigd te Oss; 

40° . het R.K. gymnasium te Rolduc, 
verbonden aan de eerste afdeling van het 
seminarie van het Bisdom van Roermond, 
gevestigd te Rolduc, gemeente Kerkrade; 
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41°. het Christelijk gymnasium te Utrecht 
van de "Vereeniging voor Christelijk Voor
bereidend Universitair Onderwijs", geves
tigd aldaar; 

42°. de afdeling gymnasium van het 
Christelijk Lyceum te Zwolle van de "Ver
eeniging voor Christelijk Middelbaar en 
Voorbereidend Hooger Onderwijs", te Zwol
le; 

43° . de afdeling gymnasium van het 
Sint-Odulphus-Lyceum te Tilburg van de 
,.R.K. Stichting Sint Odulphus-Lyceum", 
gevestigd aldaar. 

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

Soestdijk, 24 November 1947. 

JULIANA. 
De Min. v. 0., K. en W., Jos. J. GIELEN, 

(Uitgeg. 13 Januari 1948.) 

S. H 390 

24 November 1947. BESLUIT waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Compta
biliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259) het 
restant op artikel 19 van het Vilde Hoofd 
stuk B der Rijksbegroting voor het dienst 
jaar 1946 wordt toegevoegd aan het 
overeenkomstige artikel van het Vilde 
Hoofstuk B der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1947. 

S. H 391 
25 November 1947. BESLUIT tot nadere wij

ziging van het Koninklijk besluit van 
14 April 1917 (Staatsblad n° . 291) be
treffende de formatie van het personeel, 
werkzaam ter secretarie van de Raad van 
State. 

In n!Zam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.: 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op voordracht van de Minister van Bin
nenlandse zaken, d.d. 14 October 1947, n°. U. 
28956, Afdeling Binnenlands Bestuur, Bu
reau Bestuurzaken; 

Overwegende, dat het wenselijk is gebleken 
het Koninklijk Besluit van 14 April 1917, 
(Staatsblad 291). zoals dat laa~stelijk is ge
wijzigd bij het Koninklijk Besluit van 5 Sep
tember 1945 (Staatsblad n°. F. 161) te wijzi-
pn; . 

Gezien artikel 15 der wet van 21 December 
1861 (Staatsblad n°. 129), sedert gewijzigd, en 
artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 4 
September 1862, (Staatsblad n°. 174), sedert 
gewijzigd; 

De Raad van State gehoord (advies van 4 
November 1947, n°. 14); 

Gelet op het nader rapport van voornoem
de Minister van 17 November 1947, n°. 58986, 
Afdeling Binnenlands Bestuur, Bureau Be
stuurszaken; 

Hebben. goedgevonden en verstaan: 

35 
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Art. 1. A rtikel 1 va n h et Koninklijk Be
sluit van 14 April 1917 (Staatsblad n°. 29 1) 
sedert gewijzigd , wordt gelezen a ls volgt : 

Artikel 1. T er secretarie van d e R aad van 
State zijn werkzaam: 

E en referendaris, 
Een hoofdcommies, 
Twee commiezen, 
Drie Adjunct-commiezen, 
E en schrijver 1ste klasse, 
E en schrijver 2de klasse, 

en m a chineschrijver, 
Een kamerbewaarder en een concierge (of 

een kamerbewaarderconcierge), 
Vier boden. 
Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van 1 Januari 1948. 
De Minister van Binnenlandse Zaken is be

last met de u itvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, 25 November 1947. 

J ULIANA. 
De Min. v. Binnelandse Zaken, WITTEMAN. 

(Uitgeg. 19 Dec. 1947). 

S. H 393 

27 N ovember z947. WET tot verhoging 
van het bijzonder invoerrecht op ben
zine en van het tarief van de motor
rijtuigenbelasting voor Dieselautomo
bielen. 

Bijl. H and. II 47/48, 632; 
Hand. II 47/48, bladz. 403-405; 
Bijl. H and. I 47/48, 632; 
Hand. I 47/48, bladz. 36- 37. 
In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 

enz.; 
Wij J ULI ANA, Prinses der Nederlanden, 

R egentes van het Koninkrijk; 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

saluut, doen te weten : 
Alzo Wij in overweging genomen hebben , 

dat het , in verband met de toestand van 
's R ijks financiën, wenselijk is het bijzonder 
invoerrecht op benzine en het tarief v an de 
moto rrijtuigenbelasting voor Dieselautomo
bielen te verhogen; 

Zo is het, dat W ij, de Raad van State enz.; 
A rt . 1. In de wet v an 19 December 1931 

(Staatsblad no. 527) wordt: 
1. artikel 1, eerste lid, gelezen als volgt : 
Van benzine, die, hetzij bij invoer al dan 

n iet over entrepot, hetzij na hier te la nde 
uit ruwe aardolie of andere grondstoffen te 
zijn gewonnen, in het vrije verkeer wordt 
gebracht, is een bijzonder invoerrecht ver
schuldigd ten bedrage van elf gulden per 
h ectoliter, gemeten bij een temperatuur van 
15 ° Celsius; 

2. in artikel 2, zesde l id, inplaats v an 
het "gewicht" gelezen de "hoeveelheid" ; 

3. in artikel 6, eerste lid, inplaats van 
,, 5 00 ooo k ilogram" gelezen "7000 hectoliter''. 

2. Voorraden benzine, d ie met ingang 
van 1 D ecember 1947 in een opslagplaats in 
het vrije v erkeer voorhanden zij n en, met 
inbegrip v an de met ingang van die datum 
naar die opslagplaats in vervoer zijnde hoe-
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v eelheid, m eer bedragen dan v ijf hectoliter , 
gemeten bij een temperatuur v an 15° C el
sius, z ijn onderworpen aan een navordering 
van d rie gulden en twaalf e n een halve cen t 
per hectoliter, gemeten b ij een temperatuur 
v an 15° Celsius. 

Onder opslagplaats is t e v erstaan ieder 
gebouw, bewaarplaats, erf, o f terrein. Voor 
zover n iet blijkt, dat met benzine gela den 
vervoermiddelen onderweg zijn n aar een op
slagplaats, wordt zodanig vervoermiddel 
eveneens als opslagplaats aangemerkt. 

I ndien iemand in dezelfde gemeente meer 
dan een opslagplaats heeft, worden zij voor 
de toepassing van deze wet tezamen als een 
opslagplaats beschouwd, met u itzondering 
van benzinepompen met ondergrondse tanks, 
welke elk a ls een afzonderlijke opslagplaats 
worden beschouwd. 

3. De gebruiker of hoofdgebruiker v an 
een opslagplaats, waarin, met inbegrip van 
de hoeveelheid benzine, welke met ingang 
van 1 December 1947 naar die opslagplaats 
in vervoer is. meer dan vij f hectoliter ben-

· zine, gemeten bij een temperatuur van 15° 
Celsius voorhanden is, moet hierv,m de 
tweede December 1947, en indien de voor
handen hoeveelheid door latere inslag van 
reeds voor r December 1947 afgezonden 
hoeveelheden benzine boven vij f hectoliter, 
gemeten bij een temperatuur van 15° Cel
sius, stijgt dan wel de reeds aangegeven 
hoeveelheid door zodanige inslag wordt ver
hoogd, telkens de eerstvolgende werkdag na 
de dag van inslag tegen ontvangstbewijs 
schriftelijk aangifte doen b ij de ontvanger 
der invoerrechten of, op plaatsen, waar geen 
ontvanger der invoerrechten gevestigd is, b ij 
d ie der accijnzen. 

Voor de toepassing van dit a rtikel wordt 
ten aanzien van benzinepompen, a ls bedoeld 
zijn in het derde lid van art ikel 2, als ge
bruiker of hoofdgebruiker van de benzine
pomp aangemerkt degene, die eigenaar is 
van de in de pompinrichting aanwezige ben
zine, of, indien de eigenaar buitenslands is 
gevestigd, degene, die hier t e lande als zijn 
vertegenwoordiger optreedt. 

D e aangifte moet ondertekend zijn. Zij 
moet bevatten: 

a. naam en woonplaats van de aangev er; 
b. nauwkeurige aan duiding van de plaats 

of p laatsen, waar de benzine zic h bevindt; 
c. de hoeveelheid benzine, d ie op iedere 

plaats aanwezig is; 
d. de juiste stand van de telwerken van 

benzinepompen , als zijn bedoeld in het der
de lid van artikel 2, b ij de aanv ang va n de 
eerste December 1947. 

Onverminderd de verplichting van de ei
genaar van de benzine of van diens verte
genwoordiger, tot het doen v a n de aangifte 
overeenkomstig dit a rtikel, is de beheerder 
van de benzinepom p verplich t op de tweede 
D ec. 1947 bij de in dit a rtikel genoem de 
ontvanger aangifte te doen v an de stand van 
het aan de onder zijn beheer staande pomp 
bevestigde telwerk, bij de aanvang van de 
eerste D ecember 1947. 

Onze Minister van F inanciën k an toe
staan, dat aangiften op een latere d ag dan 
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in het eerste lid van dit artikel is bepaald, 
worden ingediend. 

Onze genoemde Minister stelt voorts de 
voorschrifte n v ast, welke nodig zijn voor de 
uitvoering van dit en het vorig artikel. 

4. De wegens navordering versch u ldigde 
bedragen moeten uiterlijk de v ijftiende Ja
nuari 1948 ten kantore van de ontvanger 
der invoerrechten of accijnzen worden vol
daan, door degene, die overeenkomstig het 
vorig artikel tot aangifte verplicht is. 

Zij zijn invorderbaar bij parate executie. 
De artikelen 291 en 292 van de Algemene 
Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad no. 
38) zijn ten deze van toepassing. 

D e ambtenaren der invoerrechten en ac
cijnzen zijn gedurende de maand December 
"14 7 bevoegd, woningen en andere panden, 
ook tegen de wil van d e bewoner of de ge
bruiker te betreden, mits onder in acht ne
ming van d e vormen, voorgeschreven in de 
artikelen 181 en 183 van de eerder genoem
de Algemene Wet. 

Benzine, die in de maand December 1947 
in een opslagplaats is aangetroffen, alsmede 
benzine, welke blijkt in die maand uit de 
opslagplaats te zijn afgeleverd of verbruikt, 
wordt, voor zover niet het tegendeel aanne
melijk wordt gemaakt, geacht reeds met in
gang van de eerste van die maand in de op
slagplaats aanwezig of daarhee n onderweg 
te zijn geweest. 

5. Overtreding van het eerste lid van ar
tikel 3, hetzij door geen aangifte te doen, 
hetzij door de voorraad te laag aan te ge
ven, wordt gestraft met een geldboete van 
ten hoogste duizend gulden of - i11dien na 
te noemen bedrag hoger is - vijfmaal het 
bedrag, dat van de niet aangegeven of te 
weinig aangegeven benzine is verschuldigd. 

Gee n strafbaar feit bestaat, indien de te 
weinig aangegeven benzine niet meer dan 
vijf ten honderd bedraagt van de aangege
ven hoeveelheid benzine. 

Het niet doen van de, in het vierde lid 
van artikel 3 bedoelde aangifte van de stand 
van het telwerk, of het doen van een on
juiste zodanige aangifte, alsmede overtre
ding van een door Onze Minister van Fi
nanciën op grond van het laatste lid van 
genoemd artikel uitgevaardigd voorschrift, 
wordt gestraft met een geldboete van ten 
hoogste vijf honderd gulden. 

6. De feite n, strafbaar gesteld bij deze 
wet, worden beschouwd als misdrijven, be
halve voor de toepassing van artikel 57 van 
het Wetboek van Strafrecht, in de plaats 
waarvan wordt toegepast, hetgee n bij artikel 
62, eerste en tweede lid, van dat wetboek 
voor overtredingen is bepaald. 

Terzake van alle feiten, strafbaar gesteld 
bij deze wet, kàn de verdachte door of van
wege Onze Minister van Financiën tot trans
actie worden toegelaten. 

De inzake invoerrechten en accijnzen 
geldende bepalingen voor het geval van 
wanbetaling van geldboete zijn voo.r de toe
passing van deze wet van kracht. 

7. I n de Motorrijtuigenbelastingwet (wet 
van 30 December 1926, Staatsblad no. 464) 
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wordt het eerste lid van a rtikel 3a gelezen 
als volgt: 

1 . D e in het vorige artikel genoemde be
d ragen worden verhoogd met honderd vijf
t ig percent daarvan voor motorrijtuigen, 
voortbewogen o f ingericht om te worden 
voortbewogen op andere mechanische wijze 
dan door een u itsluitend aan benzine ont
leende kracht. 

8. 1. Motorrijtuigenbelastingkaarten voor 
het belastingjaar 1947/x948, afgegeven met 
toepassing van artikel 4, eerste of tweede 
lid der Motorrijtuigenbelastingwet, alsmede, 
motorrijtuigenbelastingkaarten, welke voor 
een tijdvak, dat voor de datum van inwer
kingtreden dezer wet is aangevangen en na 
die datum eindigt, zijn afgegeven met toe
passing van artikel 4, derde lid, der meer
genoemde wet, verliezen, indie n zij betrek
king hebben op motorrijtuigen, bedoeld in 
artikel 3a dier wet, haar geldigheid met in
gang van de vijftiende dag na de inwerking
treding der wet, tenzij blijkens een, door de 
ontvanger der accijnzen van het kantoor van 
afgifte op de kaart gestelde aantekening, 
voor die dag een bijbetaling heeft plaats 
gehad, waardoor de ingevolge artikel 3a 
voornoemd verschuldigde verhoging van be
lasting, berekend over het aantal gehele 
maanden, dat bij het inwerkingtreden der 
wet van de in de kaart vermelde geldig
heidsduur is overgebleven, ten volle is vol
daan. 

2. Motorrijtuigenbelastingkaarten, afge
geven met toepassing van artikel 4, vierde 
lid, of van artikel 5 der Motorrijtuigenbe
lastingwet, voor een tijdvak, dat voor de 
datum van inwerkingtreden dezer wet is 
aangevangen en op of na die datum eindigt, 
en betrekking hebbende op motorrijtuigen, 
als in het vorig lid zijn bedoeld, blijven 
zonder bijbetaling tot het einde van dat 
tijdvak geldig. 

9. Deze wet treedt in werking met in
gan g van 1 December 1947. 

Lasten en bevelen, enz. ; 

Gegeve n ten Paleize Soestdijk 27 Novem
ber 1947. 

J ULIANA. 
De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 

(Uitgeg. 29 Nov. 1947.) 

s. li 3 9 4 

27 November 1947. WET, houdende nieuwe 
rege ling van de bezoldiging der mili
tair-rechterlijke ambtenaren. 

Bijl. Hand. II 46/47, 508; 
Bijl. Hand. II 47/48, 508; 
Hand. II 47/48, bladz. 232; 
Bijl. Hand. I 47/48, 508; 
Hand. I 47/48, bladz. 24. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
R egentes van het Koninkrijk, 
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Allen, die cleze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging· genomen hebben. 
dat het wenselijk is de bezoldiging der mili
tair-rechterlijke ambtenaren opnieuw te re
gelen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz.; 
Art. 1. De wedde van de Militaire leden 

van het Hoog Militair Gerechtshof wordt 
vastgesteld op f 835 per maand voor de ge
huwden en op f 793 per maand voor de on
gehuwden. 

De raadsheer in de Hoge Raad der Ne
derlanden of in het G e rechtshof te 's-Gra
venhage, die is aangewezen tot lid van het 
Hoog Militair Gerechtshof, geniet, boven 
zijn jaarwedde, een vergoeding van f 85 per 
maand voor de gehuwden en van f 80 per 
maand voor de ongehuwden. 

Eenzelfde vergoeding wordt genoten door 
de Procureur-Generaal bij het Gerechtshof 
te 's- Gravenhage t er zake van de waarne
ming van het ambt van Advocaat-Fiscaal 
voor de Zee- en Landmacht, echter met 
dien verstande, dat, voor zoveel ook een of 
meer Advocaten-Generaal bij het Gerechts
hof te 's-Gravenh_age door die waarneming 
mochten worden bezwaard, dezen een door 
de Minister van Justitie te bepalen deel der 
vergoeding toekomt. 

2. De wedden der presidenten van de 
Krijgsraden bij de Zeemacht binnen het Rijk 
in Europa en die der fiscaals bij die Krijgs
raden worden voor ieder vastgesteld op 
f 750 per maand voor de gehuwden en op 
f 712 per maand voor de ongehuwden. 

3. De wedden der presidenten van de 
Krijgsraden van de Landmacht en die der 
auditeurs-milit air bij die Krijgsraden wor
den voor ieder vastgest eld op f 750 per 
maand voor de gehuwden en op f 712 per 
maand voor de ongehuwden. 

4. Het genot van de bezoldiging vangt 
aan met de dag, waa rop de militair, rechter
lijke ambtenaar in dienst treedt. 

5. Boven en behalve de wedde, naar de 
regelen dezer wet toe te kennen, genieten de 
militair-recht erlijke ambtenaren een tijde
lijke toelage voor kinderen overeenkomstig 
de bepalingen, welke te dien aanzien voor 
de burgerlijke Rijksambtenaren zijn of wor-
den vastgesteld. . 

6. De voorschriften betrekking hebbende 
op de gehuwde militair-rechte rlijke ambte
naren, waaronder zij die gehuwd zijn ge
weest worden begrepen, vinden mede toe
passing ten aanzien van enige kostwinners. 

Vrouwelijke militair-rechterlijke ambte
naren, die gehuwd zijn geweest, worden be
zoldigd als waren zij ongehuwd, tenzij zij 
enige kostwinsters zijn. 

De verhoging of verlaging van de bezol
diging als gevolg van een wijziging van de 
burgerlijke staat of van de hoedanigheid van 
enig kostwinner gaan in op de eerste dag 
van de maand volgende op die, waarin de 
wijziging heeft plaats gevonden. · 

7. Indien een ongehuwde militair-rech
terlijke ambtenaar in het huwelijk treedt, 
ontvangt hij over de diensttijd, gedurende 
welke hij, nog geen 46 jaar oud zijnde, vóór 
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1 October 1946 aan een ongehuwden-aftrek 
ingevolge een algemeen geldende Rijk'sbezol
digingsregeling onderworpen is geweest, een 
uitkering naar reden van 3 procent per jaar, 
met een maximum van 15 procent, van de 
jaarwedde, welke hij laatstelijk vóór ge
noemde dag genoot, met inbegrip van de 
ambtstoelagen, verminde.rd met de toen
maals geldende ongehuwdenaftrek en even
tuele standplaatsenaftrek. 

De in het vorig lid bedoelde ongehuwde 
ontvangt bovendien een uitkering, waarvan 
het bedrag gelijk is aan het verschil tussen 
de wedde, welke hij sedert I October 1946 
als gehuwde gedurende zijn dienst bij het 
Rijk, nog geen 46 jaar oud zijnde, zou heb
ben ontvangen, en de werkelijk door hem 
genoten wedde. Onder wedde worden voor 
de toepassing van dit lid geen toelagen be
grepen. 

8. De bepalingen, welke voor burgerlijke 
Rijksambtenaren zijn of worden vastgesteld 
ten aanzien van het gelijktijdig genot van 
burgerlijke en militaire beloning, vinden 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de bezoldigde militair-rechterlijke ambte
naren, met dien verstande evenwel, dat de 
voor het leven benoemde militair-rechter
lijke ambtenaren van de aan hun ambt ver
bonden bezoldiging nimmer minder ontvan
gen dan het bedrag, waarmede deze bezol
diging hun militaire beloning overtreft. 

9. Op het tijdstip van inwerkingtreding 
van deze wet vervallen de bepalingen der 
wetten van 20 Juni 1913, Staatsblad No. 
292, en van 8 November 1946, Staatsblad 
No. G 315, voor zover deze betrekking heb
ben op de bezoldiging van de militair-rech
terlijke ambtenaren. 

10. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden op I October 1946. 

Laste n e n bevelen, enz. 
Gegeve n ten Paleize Soestdijk, 27 No

vember 1947. 
JULIANA. 

De Min. v. justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Min. v. Marine a.i., A. H. J. L. FIEVEZ. 

De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

(Uitgeg. z2 Dec. z947). 

S. H 395 
27 November ,947. WET, houdende finan

ciële afwikkeling van vorderingen van 
motorrijtuigen, gedaan door of ten be
hoeve van het Militair Gezag. 

Bijl. Hand. II 47/48, 605; 
Hand. II 47/48, bladz. z92- z94; 
Bijl. Hand.. 1 47/48, 605; , 
Hand. 1 47/48, bladz. 24. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
1 dat het wenselijk is de financiële afwikke-



549 

l ing van vorderingen van motorrijt uigen , ge
daan door of ten behoeve van het- Militair 
Gezag, Nolgens uniforme maatstaven te 
doen geschieden, 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz.; 
Art. 1. De a rtike len 9 en 10 van het Al

gemeen Vorderingsbesluit 1940 zijn niet van 
toepassing op de bij de inwerkingtreding 
dezer wet nog niet vas~estelde schadeloos
stellingen, verschuldigd voor de vorderingen 
van motorrijtuigen, welke in het in bijzon
dere staat van beleg verkerende gebied op 
grond van genoemd besluit zijn gedaan door 
de Rijkshoofdinspecteurs en R ijksinspec
teurs van het Verkeer, alsmede door de per
sonen en instantie!I, welke Chef v an de Staf 
Militair Gezag daartoe heeft aangewezen of 
heeft doen aanwijzen. Te dien aanzien geldt 
het Besluit vergoeding militaire vorderingen 
en aanschaffingen 1945. . 

2. Indien een motorrijtuig, hetwelk in 
het in bijzondere staat van beleg verkerende 
gebied in gebruik is gevorderd krachtens 
het Besluit op de bijzondere staat van beleg, 
krachtens de Inkwartieringswet of krachtens 
het Algemeen Vorderingsbesluit 1940, in het 
laatste geval, indien de vordering is ge
schied door de in artikel 1 bedoelde amb
tenaren van de Rijks-verkeersinspectie of 
door de personen en instanties, welke d e 
Chef van de Staf Militair Gezag heeft aan
gewezen of heelt doen aanwijzen, niet kan 
worden teruggegeven, wordt de schadeloos
stelling vastgesteld en uitgekeerd, als ware 
het motorrijtuig niet in gebruik, doch in 
eigendom gevorderd. 

3. D eze wet treedt in werking op de dag 
volgende op die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk 27 No

vember 1947. 
JULIANA. 

De Min. v. Financiën, P. L!EFTINCK. 

De M in. v . Oorlog, A. H. J. L . FIEVEZ. 

De Min. v. Marine a.i., A. H . J . L . FIEVEZ. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H . Vos. 
(Uitgeg. z7 Dec. z947). 

s. H 396 

:17 November z947. WET, houdende goed
keuring van de op 8 Februari 1947 te 
Neuchätel tot stand gekomen Schik
king betreffende het behoud of het her
stel van de door de tweede wereldoorlog 
getroffen industriële eigendomsrechten 
e n van toetreding tot het daarbij be
horende Slotprotocol en Additioneel 
Slotprotocol. 

Bijl. Hand. II 46/47, 536; 
Bijl. Hand. II 47/48, 536; 
Hand. II 47/48, bladz. 195; 
Bijl. Hand. I 47/48, 536; 
H and. I 47/48, bladz. :14. 

In naam van Hare M ajesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der N ederlanden , 
Regentes van het Koninkrijk, 
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Allen , die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenselijk is voor het K oninkrijk der 
Nederlanden de op 8 F ebruari 1947 te Neu
chätel tot stand gekomen Schikking betref
fende het behoud of het herstel van de door 
de tweede wereldoorlog getroffen industriële 
eigendomsrechten te bekracht igen en toe te 
treden tot het daarbij behorende Slotproto
col en Additioneel Slotprotocol, alsmede dat 
ingevolge artikel 60, tweede en derde lid, 
de r Grondwet de genoemde Schikking, al
vorens te kunnen worden bekrachtigd, de 
goedkeuring der Staten-Generaal behoeft en 
de toetreding tot de genoemde Protocollen 
alleen kan geschieden krachtens de wet; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. ; 
Art. 1. D e op 8 Februari 1947 te Neu

chätel tot stand gekomen Schikking betref
fende het b ehoud of het herstel van de door 
de tweede wereldoorlog getroffen industriële 
egiendomsrechten, in afdruk nevens deze 
wet gevoegd, wordt voor het K oninkrijk der 
Nederlanden goedgekeurd. 

2. T oetreding voor het K oninkrijk de r 
Nederlanden tot het bij de in artikel I dezer 
wet genoemde Schikking behorende Slot
protocol en Additioneel Slotprotocol, in af
druk nevens deze wet gevoegd, wordt goed
gekeurd. 

3. D eze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten P a leize Soestdijk 2 7 Novem

ber 1947. 
JULIANA. 

De Min. v . Ec. Zaken a.i., S. L . MANSHOLT. 

De Min. v. Justitie, J . H. VAN MAARSEVEEN. 

De M in. van Overzeese Gebiedsdelen, 
J. A. J ONKMAN. 

De Min. v. Buiten/. z., W. VAN B OETZELAER. 

(Uitgeg. 5 Dec. 1947.) 

Ar rangement concernant la. conscrvatlon 
ou la rest.a.urntlon des drolts de JJroprlété 

lndustrlelle attelnt8 par la. deuxlème 
guerr(l mondJale. 

Les Plénipotentiaires soussignés des Gou
vemements des pays m embres de l'Union 
internationale pour la protection de la p ro
priété industrielle , soucieux de remédier aux 
atteintes subies par les droits de propriété 
industrielle à la suite de la deuxième guerre 
mondiale, après avoir communiqué leurs 
pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne 
et duc formc, sont convenus des dispositions 
suivantes: 

Art. premier. Les délais de priorité, pré
vus par l 'article 4 de la Convention d'Union 
de Paris pour la protection de la propriété 
industrielle pour Ie dépöt ou l'enregistre
ment des dem andes de brevets d 'invention, 
de modèles d'utilité, de marques de fabrique 
ou de comm erce, de dessins ou modèles in
dustriels, qui n'étaient pas expirés Ie 3 sep
temó re 1939, et ceux qui ont pris n a issance 
depuis cette date, mais avant Ie 1e r janvier 
1947, seront prolongés, par chacun des pays 
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contractants, en faveur des titulaires des 
droits reconnus par la dite Convention ou de 
leurs ayants cause, jusqu'au 31 décembre 
x947. 

Art. 2. Un délai expirant Ie 30 juin x948 
sera accordé, sans surtaxe ni pénalité d'au
cune sorte, aux titulaires des droits recon
nus par la dite Convention, ou à leurs 
ayants cause, pour accomplir tout acte, rem
plir toute formalité, payer toute taxe et 
généralement satisfaire à toute obligation 
prescrite par les lois et règlements de cha
que pays, pour conserver des droits de pro
priété industriel!e acquis au 3 septembre 
x939 ou après cette date, ou pour obtenir 
ceux qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, 
auraient pu être acquis depuis cette date à 
la suite d'une demande faite avant Ie 30 
juin x947. 

Art. 3. Le renouvel!ement de l'enregistre
ment des marques de fabrique ou de com
merce arrivées au terrne de leur durée nor
male de protection après Ie 3 septembre 
x939, mais avant Ie 30 juin x947, aura effet 
rétroactif à la date d'expiration de leur du
rée normale, à condition d'être effectué 
avant Ie 30 juin x948. 

Art. 4. L es pays qui participent à la 
fois au présent Arrangement et à !' Arrange
ment de Madrid, concernant l'enregistre
ment international des marques de fabrique 
ou de commerce, conviennent en outre de ce 
qui suit: Ie renouvellement de l'enregistre
ment des marques de fabrique ou de com
merce inscrites au Registre international, et 
dont l'un d~s pays contractants est Ie pays 
d'origine au sens de l'article premier de !'Ar
rangement de Madrid, aura effet rétroactif 
à la date d'expiration de leur durée nor
male, à condition d'être effectué avant Ie 30 
juin 1948. 

Art. 5. x. La période comprise entre Ie 
3 septembre x939 et Ie 30 juin x947 n'en
trera pas en ligne de compte dans Ie calcul 
tant du délai prévu pour la mise en exploi
tation d'un brevet, pour l'usage d'un marque 
de fabrique ou de commerce, pour l'exploi
tation d'un dessin ou modèle industrie!, que 
du délai de trois ans prévu par l'alinéa 2 de 
l'article 6bis de la Convention d'Union. 

2. En outre, il est convenu qu'aucun 
brevet, dessin ou modèle industrie!, marque 
de fabrique ou de commerce, encore en vi
gueur le 3 septembrc x939, ne pourra être 
frappé de l'une quelconque des sanctions 
prévues par l'article s de la Convention 
d'Union avant Ie 30 juin x949. 

Art. 6. 1. Les tiers qui, après Ie 3 sep
tembre x939 et jusqu'au 31 décembre x946, 
auraient de bonne foi entrepris l'exploita
tion d'une invention, d'un modèle d'utilité, 
ou d'un dessin ou modèle industrie!, pour
ront continuer cette exploitation aux con
ditions prévues par les législations inté
rieures. 

2. L'inventeur qui rapportera la preuve 
de sa création et qui aura déposé une de
mande de brevet entre Ie 3 septembre x939 
et Ie xer janvier x 946, ou son ayant droit, 
pourra - à l'égard d'une demande de bre-
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vet déposée sous Ie bénéfice de l'article pre
mier - être assimilé à !'exploitant de bonne 
foi, même s'il n'a pas effectivement exploité 
son invention, à condition de justifier que la 
mise en exploitation ait été empêchée par 
la guerre. 

Art. 7. Les dispositions du présent Ar
rangement ne comportent qu'un minimum 
de protection; elles n'empêchent pas de re
vendiquer, en faveur des titulaires de droits 
de propriété industrielle, l'application des 
prescriptions plus larges qui sc;raient édic
tées par la législation intérieure d'un pays 
contractant; elles laissent également sub
sister les accords et traités plus favorables 
et non contraires que les Gouvernements 
des pays contractants auraient conclus ou 
concluraient entre eux. 

Art. 8. Les dispositions du présent Ar
rangement ne porterons pas atteinte à l'ap
plication des dispositions des accords et 
traités de paix conclus ou à conclure entre 
des pays ayant été en guerre l'un contre 
l'autre. 

Art. 9. r. Le présent Arrangement, ou
vert aux pays membres de l'Union pour la 
protection de la propriété industrielle, sera 
ratifié Ie plus töt possible. Les ratifications 
seront déposées auprès du Gouvernement 
de la Confédération Suisse, et par celui-ci 
notifiées à tous les autres. L e présent Ar
rangement entrera en vigtieur sans délai 
entre les pays qui l'auront ratifié. 

2. L es pays qui n 'auront pas signé Ie 
présent Arrangement pourront y adhérer sur 
demande. L es adhésions seront notifiées au 
Gouvernement de la Confédération Suisse, 
et par celui-ci à tous les autres. Elles em
porterons de plein droit, et sans délai, ac
cession à toutes les clauses et admission à 
tous les avantages stipulés par Ie présent 
Arrangement. 

Art. 10. Tout pays contractant pourra 
étendre Ie présent Arrangement, par simple 
notification faite au Gouvernement de la· 
Confédération Suisse, à tout ou partie de 
ses colonies, protectorats, territoires sous 
mandat ou sous tutelle, ou tous autres ter
ritoires soumis à son autorité, ou tous ter
ritDires sous suzeraineté . ..-Le Gouvernement 
de la Confédération Suisse transmettra cette 
notification aux autres Gouvernements. 

Art. xr. Le présent Arrangement sera 
signé e n un scul exe mplaire, qui sera déposé 
aux archives du Gouvernement de la Con
f édération Suisse. Copie certifiée en sera 
remise par ce dernier à chacun des Gouver
nements des pays signataires et adhérents. 

Fait à Neuchatel, Ie 8 février x947. 

Pour la Belgique: 
Hamels 

Pour Ie Brésil: 
Francisco Antonio Coelho 

Pour Ie Danemark: 
N. J. Ehrenreich Hansen 

Pour la Finlande: 
Paavo Ant-Wuorinen 

Pour la France: 
Marcel Plaisant 
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Pour la Grande-Bretagne et 
l' Irlande du Nord: 

Pour la Grèce: 

Harold L. Saunders 
B. G. Crewe 

D. A. Naoum 
Pour la Hongrie: 

· Pour l'Irlande: 

Pour l'Italie: 

Körös Laszlo 
Karczag 

Edward A. Cleary 

Antonio Pennetta 
Pour la République Libanaise: 

Mikaoui 
Pour la Principauté de Liechtenstein: 

Hoop 
Pour Ie Luxembourg: 

A. de Muyser 
Pour Ie Maroc (Zone française): 

!vfar::el Plaisant 
Pour la Nouvelle-Zélande: 

Harold L . Saunders 
Pour les Pays-Bas: 

J. Woudstra 
Pour la Pologne: 

Dr. J akub Sawicki 
Dr. Waclaw O lszewski 

Pour Ie Portugal: 
Manuel Jaaquim dos San

tos Silva Machado 
Antonio José de Almeida 

Lima 
Jorge van-Zeiler Garin 

Pour la Roumanie: 
Dr. C. Akerman 

Pour Ia Suisse: 
Morf 
Plinio Bolla 

Pour la Syrie: 
S. Omari 

Pour la Tchécoslovaquie: 

Pour la Tunisie: 
J. Andrial 

Marcel Plaisant 
Pour la Turquie: 

Y. K. Karaosmanoglu 
Sait Rauf Sarper 

Protocole de Clötu re. 

Les Plénipotentiaires soussignés, réunis ce 
jour à l'effet de procéder à la signature de 
l' Arrangement concernant la conservation au 
la restauration des droits de propriété in
dustrielle atteints par la deuxième guerre 
mondiale, sant convenus de ce qui suit.: 

I. Lorsque, durant la période comprise 
entre Ie 3 septembre x939 et le 30 juin x947, 
des produits revêtus d'une marque contre
faisant au imitant une marque enregistrée 
dans un pays contractant ont été importés 
dans ce pays, au compte du Gouvernement, 
pour les fins de la poursuite efficace de la 
guerre, au pour maintenir des approvision
nements et des services essentiels à la vie 
de la communauté, au pour soulager des 
souffrances et des malheurs résultant de la 
guerre, un tel emploi de la marque ne sera 
pas considéré comme une atteinte aux droits 
de son propriétaire. 
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II. Les dispositions de l'article premier 
se rapportent également aux demandes de 
brevets déposées par des· ressortissants tché
coslovaques auprès du Bureau allemand des 
brevets, à Berlin, dans la périoge èomprise 
entre Ie xer août 1940 et Ie 4 mai 1945 in
clusivement, à condition que l'invention 
n'ait pas été faite en Allemagne. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires sous
signés ont adopté Ie présent Protocole. 

Fait à Neuchatel, le 8 février 1947. 
Pour la Belgique: 

Hamels 
Pour Ie Brésil: 

Francisco Antonio Coelho 
Pour la Finlande: 

Paavo Ant-Wuorinen 
Pour la France: 

.Marcel Plaisant 
Pour la Grande-Bretagne et 

l'Irlande du Nord: 

Pour la Grèce: 

Harold L. Saunders 
B. G. Crewe 

Pour la 
D. A. Naoum 

Hongrie: 
Körös Laszlo 

Pour l'Italie: 
Karczag 

Antonio P ennetta 
P our la République Libanaise: 

Mikaoui 
Pour la Principauté de Liechtenstein: 

Hoop 
Pour Ie Luxembourg: 

A. de Muyse, 
Pour Ie Maroc (Zone française) : 

Marcel Plaisant 
Pour la Nouvelle-Zélande: 

Harold L. Saunders 
Pour la Pologne: 

Dr. Jakub Sawicki 
Dr. Waclaw Olszewski 

Pour la Roumanie: 
Dr. C. Akerman 

Pour la Suisse: 
Morf 
Plinio Bolla 

Pour la Syrie: 
S. Omari 

Paur la Tchécoslovaquie: 
J . Andrial 

Pour la Tunisie: 
Marcel Plaisant 

Pour la Turquie: 
Y. K. Karaosmanoglu 
Sait Rauf Sarper 

Protocole de Clöture Additlonnel. 

Les Plénipotentiaires soussignés, réunis cc 
jour à l'effet de procéder à la signature de 
!'Arrangement concernant la canservation 
ou la restauration des droits èe propriété 
industrielle atteints par la deuxième guerre 
mondiale, sont convenus de ce qui suit: 

Les règles énoncées au chiffre I du Pro
tocole de clóture seront appliquées par ana
logie en ce qtti conceme les brevets, pour 
autant que l'importation a eu lieu dans Ie 
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territoire des Nations Alliées et Associées, 
ou d'un pays ennemi de celles-ci, au cours 
de la guerre. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires sous
signés ont adopté Ie présent Protocole. 

Fait à Neuchatel, Ie 8 février 1947. 

Pour la Belgique: 
Hamels 

Pour Ie Brésil: 
Francisco Antonio Coelho 

Pour la Finlande: 
Paavo Ant-Wuorinen 

Pour la Grande-Bretagne et 
l'Irlande du Nord: 

Pour 

Pour 

Pour 

Pour 

Pour 

Pour 

Pour 

Pour 

la Grèce: 

la Hongrie: 

!'!talie: 

Harold L. Saunders 
B. G. Crewe 

D. A. fö~oum 

Körös Laszlo 
Karczag 

Antonio Pennetta 
la République Libanaise: 

Mikaoui 
la Principauté de Liechtenstein: 

Hoop 
la Nouvelle-Zélande: 

Harold L. Saunders 
la Pologne: 

Dr. Jakub Sawicki 
Dr. Waclaw Olszewski 

la Roumanie: 
Dr. C. Akerman 

Pour la Suiise: 
Morf 
Plinio Bolla 

Pour la Syrie: 
S. Omari 

Pour la Tchécoslovaquie: 
J. Andrial 
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:17 November z947. WET, houdende nieuwe 
voorzieningen op het gebied van de in
dustriële eigendom met het oog op de 
buitengewone omstandigheden, verband 
houdende met de tweede wereldoorlog. 
(Noodwet Industriële Eigendom 1947.) 

Bijl. Hand. Il 46/47, 537; 
Bijl. Hand. Il 47/48, 537; 
Hand. Il 47/48, bladz. z95; 
Bijl. Hand. I 47/48, 537; 
Hand. I 47/48, bladz. :14. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenselijk is op het gebied van de 
industriële eigendom nieuwe voorzieningen 
te treffen met het oog op de buitengewone 
omstandighede n, verband houdende met de 
tweede wereldoorlog; 
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Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz.i 
Art. 1. De voorrangstermijnen, vermeld 

in de artikelen 7, eerste lid, en 8, eerste lid, 
van de Octrooiwet 1910 (Staatsblad No. 
313) en in artikel 3, derde en vierde lid, 
van de Merkenwet, welke op 3 September 
1939 nog niet waren verstreken of sindsdien, 
doch vóór 1 Januari 1947, een aanvang heb
ben genomen, worden verlengd tot 1 Januari 
1948. 

2. 1. Octrooiaanvragers, octrooihouders 
en ho4ders van een inschrijving van een 
merk, of hun rechtverkrijgenden, . kunnen, 
zonder ter zake tot enige bijzondere of ver
hoogde betaling gehouden te zijn, hun op 3 
September 1939 bestaande of sindsdien ont
stane aanspraken of rechten, welke ten ge
volge van het niet in acht nemen van enige 
in de Octrooiwet 1910 (Staatsblad No. 313) 
of in de Merkenwet gestelde termijn of van 
enig in die wetten gegeven voorschrift zijn 
vervallen, herstellen door alsnog vóór 1 Juli 
1948 aan de in die wetten gestelde voor
schriften te voldoen. Deze bepaling lijdt uit
zondering ten aanzien van aanspraken of 
rechten voortvloeiende uit of verband hou
dende met aanvragen om octrooi, gedaan na 
30 Juni 1947. 

2. Indien de bedragen, krachtens artikel 
21 van de Octrooiwet 1910 (Staatsblad No. 
313) juncto artikel 17 van het Octrooiregle
ment 1921 (Staatsblad No. 1083) en krach
tens artikel 4 van de Merkenwet verschul
digd ter zake van na 3 September 1939 doch 
vóór 1 Juli 1947 gedane aanvragen om oc
trooi en inzendingen van een merk, vóór 1 

Juli 1948 worden gestort, worden de aan
vragen en inzendingen ter inschrijving ge
acht te zijn ingediend op het tijdstip, waar
op zij bij de Octrooiraad onderscheidenlijk 
het Bureau voor de Industriële Eigendom 
zijn binnengekomen. 

3. 1. Indien tengevolge van het in het 
vorige artikel bepaalde een octrooi herleeft, 
zijn de betalingen, welke bij deszelfs voort
durende geldigheid krachtens artikel 35 van 
de Octrooiwet 1910 (Staatsblad No. 313) 
zouden hebben moeten geschieden op ver
valdagen, gelegen in het tijdvak, gedurende 
hetwelk het octrooi niet van kracht was, 
niet verschuldigd. Deze bepaling lijdt uit
zondering ten aanzien van de laatste der 
hier bedoelde betalingen, indien tussen de 
desbetreffende vervaldag en de dag, waarop 
het octrooi herleeft, niet meer dan een half 
jaar is verlopen. · 

2. Indien ten gevolge van het in het vo
rige artikel bepaalde een vervallen inschrij
ving van een merk wordt vernieuwd, wordt 
deze vernieuwing geacht in te gaan op de 
dag, waarop de inschrijving is vervallen. 

3. Indien ingevolge het vorige artikel 
octrooiaanvragen, octrooien of inschrijvingen 
van merken herleven, wordt daarvan mel
ding gemaakt onderscheidenlijk in het in 
artikel 25, eerste lid, van de Octrooiwet 
1910 (Staatsblad No. 313) en in het in ar
tikel 6 van de Merkenwet bedoelde blad. 

4. 1. Het tijdvak tussen 3 September 
1939 en 1 Juli 1947 blijft buiten beschou
wing bij de berekening van de termijnen, 
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gesteld in de artikelen 50 van de Octrooi
wet 1910 (Staatsblad No. 313), 3, eerste lid, 
van de Merkenwet en 6bis, tweede lid, van 
het Unieverdrag tot bescherming van de In
dustriële Eigendom. 

2. Op een octrooi of recht op een merk, 
op 3 September 1939 bestaande, kan vóór 
1 Juli 1949 geen der maatregelen bedoeld 
in artikel s van het Unieverdrag worden 
toegepast. 

5. 1. Hij, die in het tijdvak tussen 3 
September 1939 en 1 Januari 1947 niet in 
strijd met een van kracht zijnde openbaar 
gemaakte octrooiaanvrage of een bestaand 
octrooi te goeder trouw in of voor zijn be
drijf een voortbrengsel heeft vervaardigd of 
een werkwijze heeft toegepast of aan zijn 
voornemen tot zodanige vervaardiging of 
toepassing een begin van uitvoering heeft 
gegeven. blijft bevoegd tot de in artikel 30, 
eerste lid, van de Octrooiwet 1910 (Staats
blad No. 313) genoemde handeii:tgen ook 
nadat daarvoor alsnog octrooi is verleend of 
een vervallen octrooi is hersteld. 

2. Hij , die, hoewel te goed::r trouw, zijn 
wetenschap omtrent de door hem toegepaste 
uitvinding van de oorspronkelijke uitvinder 
heeft afgeleid, is verplicht aan de octrooi
houder een vergoeding te betalen, waarvan 
het bedrag, bij gebrek e van overeenstem
ming tussen hen, op vordering van de meest 
gerede partij door de in artikel 54, eerste 
hd, van de Octrooiwet 1910 (Staatsblad No. 
313) genoemde rec;hter wordt bepaald. H em 
kan door de rechter het stellen van zeker
heid binnen een bepaalde termijn worden 
opgedragen. 

3. H et in het eerste lid omschreven 
recht gaat alleen met het bedrijf op anderen 
over. 

6. 1- H ij, die aantoont een uitvinding 
gedaan te hebben en daarvoor in het tijdvak 
tussen 3 September 1939 en 1 Januari 1946 
een octrooiaanvrage heeft ingediend en te
vens aantoont, dat de oorlog de toepassing 
der uitvinding binnen dit tijdvak heeft ver
hinderd, of zijn rechtverkrijgende, is on
danks octrooien, die met erkenning van een 
ingevolge artikel 1 verlengd recht van voor
rang zijn verleend, bevoegd deze uitvinding 
in of voor zijn bedrijf toe te passen. 

2. Het in het eerste lid omschreven recht 
gaat a lleen met het bedrij f op anderen over.-

7. 1. Hij, die meent een recht te hebben 
als omschreven in artikel 5, eerste lid, of 
artikel 6, eerste Jid, kan zich binnen de in 
artikel 25, derde lid, van de Octrooiwet 1910 
(Staatsblad No. 313) genoemde termijn tot 
de Octrooiraad wenden met een verzoek tot 
verkrijging van een desbetreffende verkla
ring. 

2. Ten aanzien van dit verzoek en deze 
verklaring vinden de bepalingen betreffende 
verzoekschriften en verklaringen, als be
doeld in artikel 32 van de Octrooiwet 1910 
(Staatsblad No. 313), overeenkomstige toe
passing. 

8. De invoer en het daarop gevolgde ge
bruik van goederen in het tijdvak tussen 
3 September 1939 en 1 Juli 1947, waardoor 
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inbreuk is gepleegd op het recht van de 
houder van een octrooi of v an een merk, 
worden niet beschouwd a ls een aantasting 
van dit recht, indien die invoer of dat ge
bruik door of onder v erantwoordelijkheid 
van de Regering is geschied voor oorlogs
doeleinden, voor de instandhouding van de 
bevoorrading of van de openbare diensten 
dan wel ter verlichting van door de oorlog 
ontstane noden. 

9. D e termijnen, genoemd in de artike
len 51, tweede lid, en 53, negende lid, van 
de Octrooiwet 1910 (Staatsblad No. 313) en 
in de artikelen 9, dêrde lid, 10, eerste lid, 
12bis,, eerste lid, en 13', eerste lid, van de 
Merkenwet, welke in het tijdvak tussen 3 
September 19_39 en 1 J uli 1948 zijn ver
streken of zullen verstrijken, worden tot 
laatstgc!noemde datum verlengd. 

10. 1. Indien in een bijzonder gev al naar 
het oordeel van de Voorzitter v an de Oc
trooiraad, tevens D irecteur van het Bureau 
voor de Industriële Eigendom, het in acht 
nemen van de voorschriften betreffende de 
industriële e igendom ten gevolge van de 
buitengewone omstandigheden , verband hou
dende met de tweede wereldoorlog, redelij
kerwijzé niet kon of kan worden verlangd, 
is de Voorzitter bevoegd voor dit geval een 
voorziening te treffen. 

2. Onze Minister van Economische Za
ken kan de Voorzitter met betrekking tot 
de uitoefening van de in het voorgaande lid 
toegekende bevoegdheid aanwijzingen geven. 

11. In afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 4. vierde lid, van de M erkenwet ont 
vangt degene, te wiens name de inschrijving 
van een m erk is gesteld of de overgang van 
een merk ingevolge artikel 20 van genoemde 
wet is aangetekend, indien hij binnen vijf, 
tien of vijftien jaren na d e dag, waarop de 
inschrijving is geschied, doorhaling daarvan 
verzoekt, onderscheidenlijk f 15, f 10 of f 5 
terug van het bedrag, dat bij de inzending 
is voldaan. 

12. Voor zover deze wet betrekking heeft 
op onderwerpen, geregeld bij of krachtens 
de Octrooiwet 1910 (Staatsblad No. 313), 
is zij mede verbindend voor Nederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao. 

13. r. De wet van 8 Augustus 1946 
(Staatsblad No. G 202) vervalt. 

2. Eveneens vervallen alle door de Voor
zitter van de Octrooiraad, tevens Directeur 
van het Bureau voor de Industriële Eigen
dom, krachtens de in het vorige lid genoem
de wet gestelde termijnen of voorwaarden, 
voor zover z ij niet met deze wet verenig
baar zijn. 

14. 1. D eze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die harer afkondiging, 
met dien verstande, dat zij in Nederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao in werking 
treedt met ingang van de dag na die harer 
afkondiging onderscheidenlijk in het S taats
blad van N ederlandsch-lndië, het Gouverne
mentsblad van Suriname en het Publicatie
blad van Curaçao. 

2. Zij kan worden aangehaald als Nood
wet Industriële Eigendom 1947. 
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Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk 27 Novem

ber 1947. 
JULIANA. 

De Min. v. Ec. Zaken a.i., S. L . MANSH0LT. 
De Min. v. Justitie, J . H. VAN MAARSEVEEN, 
De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 

J. A, J ONKMAN. 
(Uitgeg. 5 Dec. z947). 

s. Jl 398 

27 November z947. WET tot hernieuwde 
inwerkingtreding van enige artikelen 
van de Distributiewet 1939. 

Bijl. Hand. II 47/48, 602; 
Hand. II 47/48, bladz. z95; 
Bijl. Hand. I 47/48, 602; 
Hand. I 47/48, bladz. 24. 
In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 

enz.,· 
Wij J ULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkrijk, 
Allen, die deze zulle n zien of hore n leze n, 

saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in ovei:weging genomen hebben, 

dat Ons besluit van 20 Augustus 1947 
(Staatsblad No. H 309) ingevolge het be
paalde bij artikel 24, vierde lid, van de 
Distributiewet 1939 bekrachtiging bij de wet 
behoeft; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz.; 
Art. 1. H et Koninklijk besluit van 20 

Augustus 1947 (Staatsblad No. H 309), re
gelende de hernieuwde inwerkingtreding van 
de in artikel 24, tweede lid, van de Distri
butiewet 1939 bedoelde artikelen dier wet, 
wordt bekrachtigd. 

2. D e in het vorige artikel bedoelde ar
tikelen van de D istributiewet 1939 zullen in 
werking zijn uiterlijk tot en met 26 Septem
ber 1948. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 27 Novem

ber 1947. 
JULIANA. 

De Min. V. Ec. Zaken a.i., s. L. MANSHOLT. 
De Min. v. L., V. en V., S. L. MANSH0LT. 

(Uitgeg. 5 Dec. 1947.) 

s. H 399 

27 November 1947. WET tot hernieuwde 
inwerkingtreding van de Prijsopdrij
vings- en hamsterwet 1939. 

Bijl. Hand. II 47/48, 6oa; 
Hand. /1 47/48, bladz. 195; 
Bijl. Hand. I 47/48, 6oa; 
Hand. I 47/48, bladz. 24: 
In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 

enz.; 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het K oninkrijk, 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

saluut! doen te weten: 
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Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat Ons besluit van 20 Augustus 1947 
(Staatsblad No. H 310) ingevolge het be
paalde bij artikel 21, derde lid, van de 
P rijsopdrijvings- en hamsterwet 1939 be
krachtiging bij de wet behoeft; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz.; 
Art. 1. H et Koninklijk besluit van 20 

Augustus 1947 (Staatsblad No. H 310), re
gelende de hernieuwde inwerkingtreding van 
de Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939, 
wordt bekrachtigd. 

2. D e in het vorige artikel genoemde wet 
zal in werking zijn uiterlijk tot en met 26 
September 1948. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo 2 7 Novem

ber 1947. 
JULIANA. 

De Min. v. Ec. Zaken a.i., S. L. MANSH0LT. 
D e Min. v. L., V. en V., S. L. MANSH0LT. 

(Uitgeg. 5 Dec. 1947.) 

S. H 400 

27 November 1947. W ET houdende vaststel
ling van de Herverkavelingswet Wal
chuen 

Bij!. Hand. II 46/47, 468; 
Bijl. Hand. II 47/48, 468; 
Hand. II 47/48, bladz. 137-138; 
Bijl. Hand. I 47/ 48, 468; 
Hand. I 47/48, bladz. 25-35. 
In naam van Hare Mai~te,'t Wi/he/mi."1a 

enz.: 
Wij JULIANA, Prin~es der Nederlanden, 

R egentes van het Koninkrijk, 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

saluut! doen te weten; 
Alzo Wij in overwegine- genomen hebben, 

dat het wenselijk is regelen te stellen met be
trekking tot de agrarische wederopbouw en 
de noodzakelijk gebleken herverkaveling van 
Walcheren ; 

Zo is het. dat Wij, de Raad van State, enz.; 

TITEL I. 

Algemene bepalingen. 

Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
1°. ,.De Minister" : De met de zaken van 

de Landbouw belaste Minister; 
2 0 . ,,blok": geheel van in de herverka

veling van Walcheren begrepen onroerende 
goederen; 

3•. ,.eigenaar": hem, die een recht van 
eigendom, opstal, erfpacht, vruchtgebruik, 
gebruik of bewoning heeft op het tot het blok 
behorende onroerende goederen; 

4• . .,rechthebbende": e igenaar, en hem, die 
een niet onder 3°. genoemd zakelijk recht of 
een recht van huur of pacht heeft op tot het 
blok behorendende onroerende goederen; 

5° . .,herverkavelingscommissie": de met 
de leiding en uitvoering der herverkaveling 
van Walcheren belaste commissie; 

6°. ,.Raad van Beroep": de raad, welke 
in beroep oordeelt over de bezwaarschriften 
in de gevallen, waarin deze wet het indienen 
van zodanige bezwaren bij die raad toelaat; 
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7°. ,,Gedeputeerde Staten": .,Gedeputeer
de Staten van Zeeland. 

2. Ter bevordering van het herstel van 
land-, tuin-, bosbouw en veehouderij op het 
eilend Walcheren heeft aldaar h~verkave
ling plaats. De Minister stelt het blok vast 
bij beschikking die in de Nederlandse Staats
courant wordt bekendgemaakt. 

3. I. In het blok worden niet opgenomen 
begraafplaatsen, gesloten begraafplaatsen 
binnen dertig jaren na de sluiting en graven 
of grafkelders, als bedoeld in de artikelen 2 
en 15 der wet van 10 April 1869 (Staatsblad 
n°. 65) tot vaststelling van bepalingen betrek
kelijk tot het begraven van lijken, de be
graafplaatsen en de begrafènisregten, zoals 
deze wet sedert dien is gewijzigd, binnen de 
termijnen, genoemd in de artikelen 23 en25 
dier wet. 

2. Gebieden, waarvoor een wederopbouw
plan bestaat, worden niet in het blok opge
nomen, dan met goedkeuring van de Minis
ter van Wederopbouw en Volkshuisvesting. 

4. In de eigendoms- of gebruikstoestand 
van onroerende goederen, welke bestemd zijn 
voor militaire doeleinden, wordt geen wijzi
ging gebracht zonder toestemming van de 
Ministers van Oorlog en van Marine. 

5. I. Iedere eigenaar heeft recht op het 
in eigendom, opstal, erfpacht, vruchtgebruik, 
gebruik of bewoning verkrijgen van een waar
de in kavels, welke tot het geheel der waarde 
van alle kavels staat als waarde van zijn, in 
het blok opgenomen onroerende goederen, 
tot het geheel der waarde van alle opgenomen 
onroerende goederen. 

2. Onder waarde wordt in dit artikel ver
staan, de schattingswaarde, zoals deze voor 
elk onroerend goed vaststaat of, in geval het 
derde lid van artikel 32 toepassing heeft ge-

. vonden, door de rechter-commissaris voorlo
pig is vastgesteld. 

3. Van het bepaalde in het eerste lid kan 
slechts worden afgeweken, indien het de tot
standkoming ener behoorlijke herverkave
ling in de weg zou staan. 

4. Tegen de wil van de eigenaar of van de
gene, die op het onroerend goed een recht van 
hypotheek of van grondrente heeft, mag de
ze afwijking niet meer bedragen dan vijf 
ten honderd van de )Vaarde van het onroerend 
goed, op het verkrijgen waarvan de eigenaar, 
ingevolge het eerste lid, recht heeft. 

5, De herverkavelingscommissie is be
voegd te bepalen, dat een eigenaar, in afwij-

~ king van het bepaalde in het eerste tot en 
met het vierde lid, geen recht heeft op het 
verkrijgen van een waarde in kavels en dat 
algehele vergoeding in geld door het Rijk, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, zal 
plaats vinden, wanneer de waarde van de van 
hem in het blok opgenomen onroerende goe
deren zo gering is, dat de toepassing van het 
eerste tot en met het vierde lid zou leiden 
tot de vorming van een niet behoorlijk te 
exploiteren kavel en hij geacht kan worden 
geen redelijk belang bij het verkrijgen van 
een zodanige kavel te hebben. 

6. I. Het nadelig of voordelig verschil tus
sen de waarde der van de eigenaar in het blok 
opgenomen onroerende goederen, zoals deze 
uiteindelijk is vastgesteld en de waarde van 
de hem toebedeelde onroerende goederen, 
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zoals de"e na herschatting uiteindelijk is 
vastgesteld, wordt door het Rijk aan de eige
naar, onderscheidelijk door de eigenaar aan 
het Rijk, in geld vergoed. 

2. Indien niet bekend is aan wie een gel
delijke vergoeding, als beöoeld in het eerste 
lid, zou moeten worden gegeven, wordt het 
bedrag in consignatie in 's Rijks kas gestort. 

7. Onverminderd het bepaalde bij of 
krachtens enig andere wettelijke regeling 
heeft een overeenkomst. aangegaan in het 
tijdvak vanaf de inwerkingtreding dezer wet 
tot aan de overschrijving van,._de actie van 
toedeling in de openbare registers en waarbij 
onder bezwarende titel of bij schenking onder 
de levenden: 

a. in het blok opgenomen onroerende goe
ddren worden overgedragen of 

b. een recht van erfpacht, opstal, vruc-ht
gebruik. gebruik of bewoning op zodanige 
goederen wordt gevestigd of gewijzigd, of 
waarbij een zodanig recht wordt overgedra
gen, 

geen rechtskracht zonder schriftelijke ver
klaring van de herverkavelingscommissie, 
waaruit blijkt, dat deze overeenkomst niet 
in strijd is met een behoorlijke uitvoering 
der herverkaveling. 

8. Aan de Staat kunnen kavels worden 
toebedeeld; deze worden beheerd door de 
Minister. Overdracht van het beheèr ge
schiedt door Ons op voordracht van de Mi
nister. 

9. Tenzij het belang der herverkaveling 
het vordert, wordt geen wijziging gebracht 
in de eigenaarsverhouding van: 

1°. parken; 
2°. gedenktekenen met bijbehorende ter

reinen; 
3°. onroerende goederen van rechtsper

sonen, die bevordering van natuurschoon ten 
doel hebben, indien en zolang zij als zodanig 
door Ons zijn erkend; 

4°. onroerende goederen, bestemd voor 
andere bedrijven dan land-, tuin-, bosbouw, 
veehouderij, jacht of visserij. 

10. Elke kavel moet zó worden gevormd, 
dat hij: . 

1°. uitweg heeft op een openbare land- of 
waterweg en zo mogelijk daaraan belendt; 

20. zo nodig en mogelijk de gelegenheid tot 
behoorlijke afwatering heeft. 

ll. I. De eigendom van de openbare we
gen en waterlopen met de daartoe behorende 
kunstwerken in het blok behoort aan een 
door Gedeputeerde Staten aangewezen pu
bliekrechtelijk lichaam. 

2. Gedeputeerde Staten regelen het be
heer ep het onderhoud van de openbare we
gen, waterlopen en kaden met de daartoe 
behorende kunstwerken. 

3. De toewijzing van de eigendom, het be
heer en het onderhoud geschiedt zonder gel
delijke verrekening. 

12. r. De zakelijke rechten, het recht van 
huur en van pacht' en de lasten, welke op de 
onroerende goederen rusten, worden gere
geld of opgeheven onder regeling van de 
geldelijke gevolgen daarvan; tiendrenten en 
jachtrenten worden afgekocht overeenkom

. tig de daaromtrent geldende wettelijke be
palingen. Van een regeling en van het op
heffen van een recht van pacht wordt door 
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de herverkavelingscommissie mededeling ge
daan aan de Grondkamer. 

2. De hypotheken gaan met behoud van 
haar rang over op de kavels of gedeelten van 
kavels, welke in de plaats van het onroerend 
goed, waat-- p zij ·rusten, worden toegedeeld. 
In geval van toepassing van het vijfde lid van 
artikel 5, wordt het bedrag der gehele ·ver
goeding in geld door de herverkavelingscom• 
missie besteed voor het aflossen van de schuld 
vorderingen van hypotheekhouders, die zulks 
wensen, onverschillig of deze schuldvorderin
ren al dan niet opeisbaar zijn. 

3. Conserva toire en executoriale besîagen 
gaan over op de kavels of gedeelten van kavels, 
welke in de plaats van het onroerend goed, 
waarop zij gelegd zijn, worden toP.gedeeld, 
alsmede op de geldsommen, welke in de plaats 
van kavels of ter zake van ondertoedeling 
worden toegekend. 

13. Pachtovereenkomsten en overeen
komsten tot wijziging, aanvulling of verlenging 
van een pachtovereenkomst, aangegaan in 
het tijdvak van af de inwerkingtreding de
zer wet tot aan de overschrijving van de acte 
van toedeling in de openbare registers ten 
aanzien van de in het blok opgenomen on
roerende goederen, hebben onverminderd het 
bepaalde bij of krachtens enige andere wet
telijke regeling, geeri rechtskracht zonder 
schriftelijke verklaring van de herverkave
·lingscommissie, waaruit blijkt, dat de over
eenkomst niet in strijd is met een behoorlijke 
uitvoering der herverkaveling. 

14. r. In het belang der herverkaveling 
kan door de herverkavelingscommissie een 
recht van pacht worden gevestigd; de aldus 
gevestigde verbintenis heeft dezelfde kracht 
als een tussen partijen gesloten en overeen
komstig de wet goedgekeurde pachtovereen
komst. Alsvorens een recht van pacht te ves
tigen, pleegt de herverkavelingscommissie 
overleg met de Grondkamer in zake de pacht
voorwaarden; zo mogelijk vindt ov.erleg 
plaats met de betrokken partijen. 

2. Toepassing van het eerste lid mag niet 
ten gevolge hebben, dat daardoor de exploi
tatie van enig bedrijf ernstig zou worden be
moeilijkt, tenzij het betreft een bedrijf ten 
aanzien waarvan een aantekening, als be
doeld in artikel 47, onder a of b op de lijst 
van de in het blok gelegen bedrijven is ge
plaatst. 

3. Indien de eigenaar ten gevolge van de 
toepassing van het eerste lid schade lijdt, 
wordt deze door het Rijk aan de eigenaar 
vergoed. · 

15. I. Er is een Herverkavelingscommissie, 
bestaande uit ten hoogste vijftien leden, die 
door Ons worden benoemd en ontslagen. Er 
kunnen plaatsvervangende leden worden be
noemd. Zij kan zich door deskundigen doen 
bijstaao; de Minister stélt voor haar een in
structie vast. 

2. Er is een raad van Beroep, bestaande 
uit ten hoogste vijf leden, die door Ons wor
den benoemd. Er kunnen plaatsvervangende 
leden worden benoemd. Zij zijn onafzetbaar 
gedurende de werkingsduur van deze wet, 
behoudens in de gevallen, bedoeld in artikel 
II, onder 1° ., 2°., en 30. van de Wet op de 
Rechterlijke Organisatie (Wet van 18 April 
1827, Staatsblad n°. 20). De ontzetting wordt 
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uitgesproken op de wijze, in artikel 11 van de 
Wet op de Rechterlijke Organisatie bepaald, 
De derde tot en met achtste alinea van dat 
artikel, alsmede artikel 13 van de wet op de 
Rechterlijke Organisatie zijn ten aanzien van 
de leden van de Raad van Beroep van over
eenkomstige toepassing. 

3. De Raad van Beroep kan getuigen en 
deskundigen horen. De oproeping geschiedt 
bij aangetekende brief. Getuigen en deskun
digen zijn na oproeping verplicht te verschij
nen en de gevraagde inlichtingen te verstrek
ken. 

4. Wij behouden Ons voor regelen te 
stellen betreffende: 

a. Het toekennen van een vergoeding aan 
de leden van de Raad van Beroep; 

b. het toekennen van schadevergoeding 
aan de getuigen en deskundigen; 

c. het vaststellen van een tarief voor de 
werkzaamheden van de Raad van Beroep. 

16. 1. Van de benoeming der herverkave
lingscommissie en van de Raad van Beroep 
wordt door de Minister bericht gezonden aan 
Gedeputeerde Staten en aan de Arrondisse
mentsrechtbank te Middelburg. De toezen
ding gaat vergezeld van een kaart, waaiop 
het te verkavelen gebied is aangegeven. 

2. Zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen 
dertig dagen na ontvangst van dit bericht, 
benoemt de rechtbank een rechtercommis
saris en doet zij hiervan mededeling aan Gede
puteerde Staten, aan de herverkavelings
commissie en aan de Raad van Beroep. 

17. 1. Het is aan eigenaren en gebruiks
gerechtigenden van tot het blok behorende 
onroerende goederen verboden handelingen 
te verrichten, waardoor de waarde van hun 
onroerende goederen zou verminderen, tenzij 
hun daartoe door de herverkavelingscommis
sie vergunning is verleend. 

2. Overtreding van het bepaalde in het 
vorige lid wordt gestraft met geldboete van 
ten hoogste duizend gulden. 

3. Het strafbare feit wordt als een over
treding beschouwd. 

4. Waardeverminderingen, die het gevolg 
zijn van handelingen, bedoeld in het eerste 
lid van dit artikel, komen, voor de toepas
sing van de artikelen 5 en 6, ten laste van 
de eigenaren. De herverkavelingscommissie 
houdt hiermede rekening bij het opmaken 
van het plan van toedeling en van ,de lijst 
van geldelijke regelingen. 

18. 1. Wanneer de herverkavelingscom
missie het ten behoeve van de herverkave
ling nodig acht, dat iemands grond wordt 
betreden of daarop gravingen of opmetingen 
worden verricht of tekens gesteld, moeten zo
wel de eigenaren als de gebruikers van die 
grond dit gedogen. 

2. Indien het verrichten van de in het vo
rige lid bedoelde handelingen niet wordt ge
doogd, wordt de tussenkomst ingeroepen 
van de burgemeester of kantonrechter, op 
wiens bevel het verrichten der handelingen, 
desnoods met behulp :van de sterke arm, 
wordt mogelijk gemaakt. 

3. De schade, welke uit de toepassing van 
het eerste lid mocht voortvloeien, wordt door 
het Rijk vergoed. 

19. Indien toepassing van deze wet ten
gevolge zou hebben, dat een eigenaar reeds 
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ontvangen of reeds toegezegde vergoeding 
voor geleden materiële oorlogsschade nog
maals geheel of gedeeltelijk zou ontvangen, 
vindt hiervoor verrekening plaats. 

T ITEL I l. 

De vaststelling van de rechten en de schatting. 
20 De herverkavelingscommissie stelt een 

zo volledig mogelijke lijst samen van alle 
rechthèbbenden met vermelding van de aard 
en de omvang van ieder recht. 

21. I. De herverkavelingscommissie be
noemt een aantal schatters, die onder haar 
leiding de in het -blok gelegen onroerende 
goederen schatten. 

2. De herverkavelingscommissie verdeelt 
het werk der schatters; deze treden steeds 
in oneven getale op. 

22. 1. De herverkavelingscommissie ont
werpt een stelsel van classificatie van de 
grond en bepaalt van elke klas~e d_e waarde 
per ha. Zij maakt van deze verncht•ngen een 
proces-verbaal van classificatie op. 

2. De schatters delen de grond aan de 
hanp van het proces-verbaal van classificatie 
in klassen in. 

3 . Indien de gronden schade hebben ge
leden ten gevolge van bezettings- of oorlogs
handelingen , geschiedt de schatting naar de 
toestand, waarin deze gronden zich bevon
den, voordat zij hierdoor werden getrof
fen. 

23. x. De door de herverkavelingscommis
sie samengestelde lijst van rechthebbenden, 
een register van de uitkomsten der schattin
gen en een kaart waarop de klaase-grenzen 
staan aangegeven, worden door de herverka
velingscommissie ter kosteloze inzage van 
een ieder neergelegd. 

2. Van de nederlegging geschiedt open
bare kennisgeving in ten minste twee nieuws
bladen en in de gemeenten op de aldaar ge
bruikelijke wijze, alsmede bij bijzondere ken
nisgeving bij aangetekende brief aan de be
kende rechthebbenden•. 

3. Op het niet ontvangen van d e kennis
geving kan geen beroep worden gedaan. . 

4. De lijst van rechthebbenden wordt m 
haar geheel of in uittreksel tegen betaling 
der kosten verkrijgbaar gesteld. 

24. 1. Binnen dertig dagen na de verzen
ding van de bijzondere kennisgeving, in arti
kel 23 bedoeld, kan iedere belanghebbende 
schriftelijk zijn bezwaren tegen de toeken
ning en omschrijving van rechten op de lijst 
van rechthebbenden en tegen de schattingen 
bij de herverkavelingscommissie indienen. 

2. Deze bevoegdheid wordt met aanwijzing 
van de dag der verzending in de kennisgevin
gen vermeld. 

3. Na afloop van de in het eerste lid be
paalde t ermijn kunnen slechts zij als recht
hebbenden worden erkend, die voorkomen 
op de lijst van rechthebbenden of tegen de 
daarop voorkomende toekenning of omschrij
ving van rechten bezwaren hebben ingediend, 
benevens hun rechtverkrijgenden. 

25. Voor zover daartegen binnen de ter
mijn en op de wijze, in het vorige artikel be
paald, geen bezwaren zijn ingediend, staan 
de rechten, zoals zij op de lijst van rechtheb
benden zijn omschreven en toegekend, en de 
u itkomsten van de schattingen vast. Daarvan 
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wordt door de herverkavelingscommissie pro
ces-verbaal opgemaakt. 

26. x. De herverkavelingscommissie onder
zoekt de tijdig ingediende bezwaren en tracht 
daaromtrent met belanghebbenden overeen
stemming te bereiken. 

2. Indien overeenstemming is verkregen, 
vinden de bepalingen van het vorige artikel 
overeenkomstige toepassing. 

27. Indien geen overeenstemming is ver
kregen, wordt door de herverkavelingscom
missie een proces-verbaal opgemaakt van het 
omtrent de ingebrachte bezwaren verhandel
de. 

28. De herverkavelingscommissie zendt 
zo spoedig mogelijk een afschrift van de lijst 
van rechthebbenden en van de in de artikelen 
25, 26 en 27 bedoelde processen-verbaal aan 
de rechtercommissaris. 

29. I. Indien binnen de termijn en op de 
wijze in artikel 24 bepaald, bezwaren zijn in
gediend en hieromtrent niet" overeenkomstig 
artikel 26 overeenstemming is bereikt, be
paalt de rechter-commissaris terstond na 
ontvangst van de in het vorige artikel bedoel
de stukken tijd en plaats der bijeenkomst, 
waarop de belanghebbenden bij deze be
zwaren of hun schriftelijk gemachtigden 
voor hem kunnen verschijnen, ten einde voor 
zover nog nodig, te geraken tot toekenning 
en vaststelling van rechten en tot vaststel
ling van de uitkomst der schattingen. 

2. Hij doet hiervan mededeling aan de 
herverkavelingscommissie. 

3. De bekende belanghebbenden bij de in 
het eerste lid b edoelde bezwaren, die op de 
lijst van rechthebbenden zijn geplaatst of 
binnen de termijn en op de wijze, in artikel 24 
bepaald, bezwaren hebben ;ngediend, worden 
bij aangetekende brief opgeroepen om in per
soon of bij schriftelijk gemachtigde de bij
eenkomst bij te wonen. 

4. Op het niet ontvangen van de oproeping 
kan geen beroep worden gedaan. 

s. In de oproeping wordt opmerkzaam ge
maakt op het rechtsgevolg door de wet aan 
het niet bijwonen der bijeenkomst en het vast 
stellen van de lijst van rechthebbenden ver
bonden. 

6. De bijeenkomst wordt niet gehouden, 
dan nadat ten minste veertien dagen na de 
oproeping zijn verstreken. 

30. 1. Op de bepaalde tijd wordt de bij
eenkomst gehouden onder voorzitterschap 
van de rechtercommissaris, bijgestaan door 
de Griffier der Arrondissements-Rechtbank. 

2. De bijeenkomst wordt bijgewoond door 
één of meer leden der verkavelingscommissie 
met zo nodig één of meer deskundigen. 

3. Indien de werkzamheden niet op één 
kunnen aflopen verdaagt de rechter-commis
saris de bijeenkomst tot een andere dag zonder 
nadere oproepingen. 

4. In de bijeenkomst worden eerst de toe
kenning en de vaststelling van de rechten en 
daarna de schattingen behandeld. Van het 
verhandelde omtrent elk onderwerp wordt 
een afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt. 

5. Zij , die niet in persoon noch bij schrifte
lijk gemachtigde op de bijeenkomst aanwe
zig zijn, wanneer hun bezwaren worden be
handeld worden geacht die bezwaren te heb
ben ingetrokken. 
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6. H et vorige lid is niet van toepassing ten 
aanzien van hen, d ie binnen een week na de 
dag der bijeenkomst bij aangetekende brief, 
gericht aan de rechter-commissaris, het niet 
verschijnen op de bijeenkomst verklaren met 
een beroep op overmacht en de gegrondheid 
van deze bewering binnen een door de rechter 
commissaris te bepalen termijn aan deze aan
nemelijk maken. 

31. 1. Voorzover omtrent de toekenning, 
de aard en de omvang der rechten overeen
stemming is verkregen, staan deze vast. 

2. Partijen, tussen wie geen overeenstem
ming is verkregen, worden, voorzover hun ge
schil niet reeds aanhangig is, door de rech
ter-commissaris naar een door hem te bepa
len zitting van de rechtbank verwezen. Deze 
verwijzing vervangt de dagvaarding. 

32. 1. Voorzover overeenstemming wordt 
verkregen omtrent de schattingen staan deze 
vast. 

2. Indien geschil blijft bestaan, verwijst 
de rechter-commissaris de zaak naar een na
der te bepalen zitting van de rechtbank. 
Deze verwijzing vervangt de dagvaarding. 

J. Het staat de rechter-commissaris vrij 
de uitkomsten der schattingen, waaromtrent 
geen overeenstemminge is verkregen, voor
lopig vast te stellen, indien de herverkave
lingscommissie hem zulks met het oog op een 
vlot verloop van de herverkaveling ver
zoekt. 

33. De rechtbank behandelt zaken be
treffende de toekenning en de vaststelling 
van de rechten vi,ór elke andere, met uitzon
dering van die betreffende onteigening. 

34. 1. Ten dage dienende geven zij, tus
sen wie geschil bestaat over de rechten be
treffende in het blok gelegen percelen de 
gronden hunner beweringen en de middelen 
tot staving daatvan op bij conclusie, door 
een procureur getekend. Afschrift der con
clusie wordt ter terechtzitting aan de procu
reur der weder-partij overgegeven. 

2. Op een uiterlijk veertien dagen hierna 
te stellen door de rechtbank te bepalen dag 
kunnen partijen haar conclusiën bij pleidooi 
door een advocaat mondeling doen toelichten. 

35. I. Uiterlijk een maand na de dienende 
dag of, indien een dag voor pleidooi werd 
vastgesteld, na de daarvoor bepaalde dag, 
doet de rechtbank uitspraak. 

2. Tegen uitspraak is geen verzet nog enige 
andere voorziening dan die in cassatie toe 
gelaten. 

36. 1 . De cassatie wordt ingesteld binnen 
een maand. te rekenen van de dag, waarop 
het vonnis is uitgesproken. 

2. Zij geschiedt door een verklaring ter 
griffie der rechtbamk, die het vonnis heeft 
gewezen. 

J. Deze verklaring wordt binnen veertien 
dagen met een ontwikkeling van de gronden 
der cassatie aan de tegenpartij betekend en 
gaat vergezeld van dagvaarding tegen de eerst 
volgende, voor de behandeling van burgerlij
ke zaken bestemde, terechtzitting na de in het 
volgende lid bepaalde termijn. 

4. De tegenpartij is bevoegd om uiterlijk 
binnen veertien dagen te antwoorden. 

s. In de genoemde terechtzitting nemen 
de partijen haar conclusiën desverkiezende 
bij p leidooi mits in dezelfde t erechtzitting, 
nader te ontwikkelen. 
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6. H et Openbaar Ministerie neemt zij n 
conclusie uiterlijk veertien dagen na de t e
rechtzitting. 

7. Uiterlijk zes weken na de terechtzitt ing 
doet de Hooge Raad uitspraak. 

37. Zodra omtrent alle geschillen over de 
rechten betreffende de tot het blok behoren
de onroerende goederen onherroepelijk is 
beslist, wordt de lijst van rechthebbenden 
door de rechtbank gesloten. 

38. I. Nadat alle rechten betreffende bij 
de herverkaveling betrokken percelen vast
staan, worden zij, met wie geen overeen
stemming omtrept de schattingen is verkre
gen, alsmede de herverkavelingscommissie 
opgeroepen om te verschijnen op een bepaal
de zitting van de rechtbank. 

2. De rechtbank behandelt de zaken be
treffende de schattingen vóór elke andere 
met uitzondering van die betreffende ont
eigening. 

39. 1. Ten dage dienende lichten zij, met 
wie geen overeenstemming is verkregen, hun 
standpunt, hetzij in persoon, hetzij bij schrif
telijk gemachtigde, mondeling toe. 

2. De rechtbank hoort de vertegenwvor
digers van de herverkavelingscommissie. 

J. Uiterlijk een maand na het in het twee
de lid genoemde verhoor doet de rechtbank 
uitspraak. 

4. Indien deze uitspraak van invloed is 
op de uitkomsten van andere schattingen, 
is zij bevoegd hierin wijziging aan te bren
gen. Zij doet dit niet alvorens belanghebben
den te hebben gehoord. 

s. Het register van de uitkomsten der 
sc!Jattingen wordt door de rechtbank geslo
ten. 

40. Tegen de uitspraak van de rechtbank 
is geen verzet noch ook enige andere voor
ziening toegelaten, onverminderd de be
voegdheid van de procureur-generaal bij de 
Hooge Raad om iich, in het belang der wet, 
in cassatie te voorzien. 

41. De kosten van het geding betreffende 
de schattingen komen ten laste van de be
langhebbende met wie geen overeen~tem
ming is verkregen, indien deze in het onge
lijk is gesteld, ten laste van het Rijk, indien 
hij in het gelijk wordt gesteld. Indien de 
rechter daartoe termen vindt in de omstan
digheden van het geding, kan hij de kosten 
geheel of voor een deel compenseren. 

42. Zodra de lijst van rechthebbenden en 
het register van de uitkomsten der schattin
gen zijn gesloten, geeft de rechter-commis
saris hiervan kennis aan de herverkavelings
commissie; hij zendt een afschrift van de 
lijst van rechthebbenden aan deze commis
sie en aan de hypotheekbewaarder, wie het 
aangaat. 

TITE L II I. 

Het elders vestigen van bedrijven. 
43. 1. De herverkavelingscommissie maakt 

door openbare kennisgeving in ten minste 
twee nieuwsbladen en in de gemeente op de 
a ldaar gebruikelijke wijze bekend, tegen welke 
voorwaarden en in welke gebieden, gebrui
kers van in het blok gelegen gronden door de 
Staat in de gelegenheid kunnen worden ge
steld om buiten het blok grond te pachten 
en roept tevens de gegadigden daar toe op. 
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2. De grondgebruikers, die aan deze op
roep gehoor geven en naar het oordeel van 
de herverkavelingscommissie in aanmer
king komen om buiten het blok grond t e 
pachten en met wie de herverkavelingscom
missie tot overeenstemming komt, tekenen 
een verklaring, dat zij de hun in eigendom 
toebehorende percelen of de kavels, die daar
voor in de plaats treden, zullen verpachten, 
of, dat het recht van pacht op de tot dusver 
door hen gepachte percelen wordt beëindigd 
en dat te hunnen behoeve geen nieuw recht 
van pacht op het blok gelegen kavels zal 
worden gevestigd. 

3. Voor het vaststellen van tijdstip en 
inhoud van de openbare kennisgeving be
doeld in het eerste lid, alsmede voor het slui
ten van overeenkomsten als bedoeld in het 
tweede lid, behoeft de herverkavelingscom
missie de voorafgaande goedkeuring van de 
Minister van Financiën, 

44. 1. De ondertekening der verklaring 
heeft tengevolge: 

ten aanzien van de eigenaar: dat hij ver
plicht is, met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 13, met ingang van een door de 
herverkavelingscommissie te bepalen dag de 
onroerende goederen, waarop hij tot dusver 
zijn bedrijf uitoefende, of de kavels, welke 
daarvoor in de plaats treden, te verpachten; 

ten aanzien van de pachter: dat zijn pacht
overeenkomst eindigt met ingang van een 
door de herverkavelingscommissie te bepa
len dag en dat hij geen recht heeft op het in 
pacht verkrijgen van een of meer in het blok 
gelegen kavels. 

2. De grondgebruikers, die deze verklaring 
getekend hebben, worden door de Staat, over
eenkomstig het bepaalde in het eerste lid van 
artikel 43, in de gelegenheid gesteld buiten 
het blok grond te pachten. 

3. De herverkavelingscommissie doet aan 
de verpachter bij aangetekende brief onver
wijld mededeling van de ondertekening van 
de verklaring door de pachter. Op het niet 
ontvangen van de mededeling kan geen be
roep worden gedaan. 

45. 1. De herverkavelingscommissie on
derzoekt of op de wijze, aangegeven in de ar
tikelen 43 en 44, voldoende grond ter beschik
king komt om aan de overige rechthebbenden 
voorzover zij een bedrijf uitoefenen, met in
achtneming van het bepalde in de artike
len 5, 12, 13 en 14, het gebruik van kavels tot 
een zodanige oppervlakte toe te kennen, dat 
daarop levensvatbare bedrijven kunnen 
worden gevestigd. 

2. Indien zulks niet het geval is, stelt de 
herverkavelingscommissie een zo volledig 
mogelijke lijst samen van de in het blok ge
legen bedrijven, waaronder in deze titel wor
den verstaan: landbouw- , veeteelt- en tuin
bouwbedrijven. 

46. 1. Alsdan kan de herverkavelingscom
missie bepalen, dat met ingang van een be
paalde dag: 

a. een pachtovereenkomst eindigt en de 
pachter geen recht heeft op het in pacht 
verkrijgen van één of meer in het blok gele
gen kavels ; 

b. de eigenaar-grondgebruiker verplicht 
is de onroerende goederen, waarop hij tot dus
ver zijn bedrijf uitoefende, . of de kavels, die 
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daarvoor in de plaats treden, te verpachten. 
2: Een bepaling als bedoeld onder b van 

het vorige lid komt bij voorkeur eerst in aan
merking, indien het gestelde in de aanhef 
van het tweede lid van artikel 45 zich nog 
voordoet, nadat het bepaalde onder a van 
het vorige lid zoveel mogelijk is toegepast. 

Een bepaling als bedoeld onder b van het 
vorige lid komt bij voorkeur niet in aanmer
king ten aanzien van de eigenaar-grondge
bruiker, die zijn hoofdberoep in de landbouw 
heeft. 

3. De eigenaar-grondgebruiker en de pach
ters, bedoeld in het eerste lid, worden door 
het Rijk schadeloos gesteld. Zoveel mogelijk 
vindt de schadeloosstelling plaats bij minne
lijk overleg, desgewenst door hen in de ge
legenheid te stellen buiten het blok grond te 
pachten. • 

4. Bij toepassing van het bepaalde in het 
eerste lid, onder a, doet de herverkavelings
commissie hiervan onverwijld bij aangete
kende brief mededeling aan de verpachter. Op 
het niet ontvangen van de mededeling kan 
geen beroep worden gedaan. 

5. Voor het nemen van een besluit als be
doeld in het eerste lid behoeft de herverka
velingscommissie de 'l(l)orafgaande goedkeu
ring van de Minister van Financiën. 

47. De herverkavelingscommissie tekent 
op de lijst van de in het blok gelegen bedrij
ven aan: 

a. ten aanzien van welke percelen een 
verklaring, als bedoeld in artikel 43, gete
kend is; 

b. welke percelen de eigenaar verplicht is 
te verpachten en ten aanzien van welke per
celen een pachtovereenkomst zal eindigen, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 46; 

c. voorzover dit niet bij minnelijk over
leg is vastgesteld, de schadevergoeding be
doeld in artikel 46. 

48. I. De herverkavelingscommissie legt 
de lijst van de in het blok gelegen bedrijven, 
met de daarop ingevolge het bepaalde in 
artikel 4 7 gestelde aantekeningen, neer ter 
kostloze inzage van een ieder. 

2. Van de nederlegging geschiedt openbare 
en bijzondere kennisgeving op de wijze in het 
tweede lid van artikel 23 aangegeven. 

3. Op het niet ontvangen van de kennis
geving kan geen beroep worden gedaan. 

4. De lijst van de in het blok gelegen be
drijven, met de daarop gestelde aantekenin
gen, wordt in haar geheel of in uittreksel 
tegen betaling der kosten beschikbaar gesteld. 

49. I. Binnen dertig dagen na de verzen
ding van de bijzondere kennisgeving, in arti
kel 48 bedoeld, kan ieder belanghebbende 
zijn bezwaren tegen de aantekeningen, ge
steld op de lijst van de in het blok gelegen 
bedrijve n, schriftelijk bij de herverkavelings
commissie' indienen. 

2. Deze bevoegdheid wordt met aanwij
zing van de dag der verzending in de ken
nfageving vermeld. 

50. Voorzover binnen de termijn en op de 
wijze in artikel 49 vermeld geen bezwaren 
zijn ingediend, staan de aantekeningen vast. 
Daarvan wordt door de herverkavelings
commissie proces-verbaal opgemaakt. 

51. 1. De herverkavelingscommissie on
derzoekt de tijdig ingediende bezwaren en 
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tracht daaromtrent overeenstemming t~ be
reiken. 

2. Indien overeenstemming is verkregen, 
vinden de bepalingen van het vorige artikel 
overeenkomstige toepassing. 

52. Indien geen overeenstemming is ver
kregen, wordt door de herverkavelingscom
missie proces-verbaal opgemaakt van het 
omtrent de ingebrachte bezwaren verhan
delde. 

53. De herverkavelingscommissie zendt 
zo spoedig mogelijk een afschrift van de lijst 
van de in het blok gelegen bedrijven met 
de daarop gestelde aantekeningen en van de 
in de artikelen 50, 51 en 52 bedoelde pro
cessen-verbaal aan de Raad van Beroep. 

54. De behandeling van de bezwaren te
gen de aantekeningen, gesteld op de lijst van 
de in het blok gelegen bedrijven, welke inge
volge het bepaalde in artikel 49 zijn inge
bracht en waaromtrent de herverkavelings
commissie geen overeenstemming heeft we
ten te bereiken, geschiedt door de R aad van 
Beroep. 

55 1. De Voorzitter van de Raad van 
Beroep bepaalt terstond na ontvangst van 
de in artikel 53 bedoelde stukken tijd en 
plaats der zitting, waarop de belanghebben
den bij de bezwaren of hun schriftelijk ge
machtigden ter behandeling zullen verschij
nen. 

2. De Voorzitter doet hiervan mededeling 
aan de herverkavelingscommissie. 

3. De bekende belanghebbenden bij de 
in het eerste lid bedoelde bezwaren, die op 
de lijst van rechthebbende zijn geplaatst of 
binnen de termijn en op de wijze, in artikel 
49 bepaald, bezwaren hebben ingediend, 
worden bij aangetekende brief opgeroepen 
om in persoon of bij schriftelijk gemachtigde 
op de zitting te verschijnen. 

4. Op het niet ontvangen van de oproe
ping kan geen beroep worden gedaan. 

s. In de oproeping wordt opmerkzaam ge
maakt op het rechtsgevolg, door de wet aan 
het niet bijwonen der zitting verbonden. 

6. De zitting wordt niet gehouden, dan 
nadat ten minste veertien dagen na de op
roeping zijn verstreken. 

56. 1. De zitting wordt bijgewoond door 
één of meer leden van de herverkavelings
commissie met zo nodig een of meer deskun
digen. 

2. Zij, die niet in persoon noch bij schrif
telijk gemachtigde, op de zitting aanwezig 
zijn, wanneer hun bezwaren worden behan
deld, worden geacht die bezwaren te hebben 
ingetrokken. Daarvan wordt proces-verbaal 
opgemaakt. 

3. Het vorig lid is niet van toepassing ten 
aanzien van hen, die binnen een week na de 
dag der zitting bij aangetekende brief, ge
richt aan de voorzitter van de Raad van 
Beroep, het niet verschijnen ter zitting ver
klaren met een beroep op overmacht en de 
gegrondheid van deze bewering binnen een 
door de voorzitter van de Raad van beroep 
te bepalen termijn aan deze aannemelijk 
maken. 

4. Indien de werkzaamheden niet op één 
dag kunnen aflopen, verdaagt de voorzit
ter van de Raad van Beroep de zitting tot 
,een andere dag zonder nadere oproeping. 

5. De Raad van Beroep doet uitspraak 
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over de ingebrachte bezwaren. Van het ver
handelde wordt proces-verbaal opgemaakt. 

6. Voorzover deze bezwaren betrekking 
hadden op de aantekeningen, bedoeld in 
artikel 47, onder b, staan deze aantekeningen 
door de uitspraak van de Raad van Beroep 
vast en is van deze uitspraak geen beroep 
noch enige andere voorziening mogelijk. 

57. I. Van de uitspraak wordt afschrift 
gezonden aan de herverkavelingscommissie, 
aan de rechter-commissaris en, bij aange
tekende brief, aan de bij de uitspraak betrok
ken belanghebbenden onder mededeling van 
het bepaalde in het eerste lid van het volgend 
artikel. 

2. Op het niet ontvangen van deze mede
deling kan geen beroep worden gedaan. 

58. l. Binnen dertig dagen na de verzen
ding van de in artikel 57 bedoelde mededeling 
kan ieder, die overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 49 bezwaren had ingebracht tegen 
een aantekening, als bedoeld in artikel 47, 
onder a of c, schriftelijk aan de Raad van Be
roep verklaren, dat hij zich met de uitspraak 
van de Raad van Beroep daaromtrent niet 
kan verenigen. 

2. Voorzover binnen de termijn en op de 
wijze, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, 
geen verklaringen zijn ingezonden, staan de 
aantekeningen, bedoeld in artikel 47, onder 
a of c, door de uitspraak van de Raad van 
Beroep vast en is van deze uitspraak geen 
beroep, noch enige andere voorziening mo
gelijk. 

3. Van de ingezonden verklaringen zendt 
de Raad van Beroep afschrift aan de herver
kavelingscommissie en aan de rechter-com
missaris. 

59. 1. De rechter-commissaris verwijst 
partijen naar een door hem te bepalen zitting 
van de rechtbank. Deze verwijzing vervangt 
de dagvaardiging. 

2. De rechtbank behandelt alle zaken 
betreffende de aantekeningen, gesteld op de 
lijst van de in het blok gelegen bedrijven, 
vóór elke andere, met uitzondering van die 
betreffende onteigening. . 

60. 1. Ten dage dienende geven zij, die 
verklaard hebben, dat zij zich met de uit
spraak van de Raad van Beroep niet kunnen 
verenigen, de gronden hunner beweringen 
en de middelen tot staving daarvan op bij 
conclusie, door een procureur getekend. Af
schrift der conclusie wordt ter terechtzitting 
aan de procureur der weder-partij overgegeven 

2. Op een uiterlijk veertien dagen hierna 
te stellen, door de rechtbank te bepalen, dag 
kunnen partijen haar conclusiën bij pleidooi 
door een advocaat mondeling doen toelich
ten. 

61. I. Uiterlijk een maand na de dienende 
dag of, indien een dag voor pleidooi werd 
vastgesteld, na de daarvoor bepaalde dag, 
doet de rechtbank uitspraak. 

2 . Tegen de uitspraak van de rechtbank 
is geen verzet, noch enige andere voorziening 
toegelaten, onverminderd de bevoegdheid 
van de procureur-generaal bij de Hooge Raad 
om zich, in het belang der wet, in cassatie 
te voorzien, 

3. De lijst van de in het blok gelegen be
drijven, met de daarop gestelde aantekenin
gen, wordt door de rechtbank gesloten. 
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TITEL IV. 

Het plan van toedeling. 
62. I. De herverkavelingscommissie ver

vaardigt een kaart van het blok met de wegen, 
waterlopen en kaden met de daartoe beho
rende kunstwerken met inachtneming van 
door Gedeputeerde Staten te geven richt
lijnen en aanwijzingen in verband met die 
richtlijnen. 

2. Zij doet deze kaart aan Gedeputeerde 
Staten toekomen, vergezeld van haar advies 
en van een voorstel omtrent de eigendom, 
het beheer en het onderhoud van de openbare 
wegen, waterlopen en kaden met de daartoe 
behorende kunstwerken. 

3, Zo spoedig mogelijk nadat de herverka
velingscommissie deze stukken geeft verzon
den, stellen Gedeputeerde Staten het plan 
van wegen, waterlopen en kaden met de 
daartoe behorende kunstwerken met hun 
afmetingen vast; de vaststelling kan ook 
in gedeelten geschieden. 

4, Wegen met de daartoe behorende kunst
werken, welke voorheen voor het openbaar 
verkeer waren opengesteld en niet in het 
plan worden opgenomen, worden in afwij
king van het bepaalde in de artikelen 8 en 9 
van de Wegenwet door het enkele feit van de 
niet opname aan het openbaar verkeer ont
trokken. Aan wegen met de daartoe beho
rende kunstwerken, welke in het plan als 
openbare wegen worden opgenomen, maar 
die voorheen niet voor het openbaar verkeer 
waren opengesteld, wordt in afwijking van 
het bepaalde in de artikelen 4 en 5 van de 
Wegenwet door het enkele feit van de opname 
de bestemming van openbare weg gege·;en. 

5. Gedeputeerde Staten zenden een afschrift 
van hun besluit tot vaststelling van het plan 
of van een gedeelte van het plan van wegen, 
waterlopen en kaden met de daartoe beho
rende kunstwerken aan de belanghebbende 
openbare lichamen en aan de herverkave
lingscommissie, vergezeld van een kaart, 
aangevende de afmetingen. 

6. Binnen 30 dagen na dagtekening van 
de verzending van de in het vorige lid be
doelde kemi.isgevingen, staat aan de in het 
vorige lid bedoelde lichamen en aan de Com
missaris in de provinsie Zeeland bet'bep op 
Ons open. 

63. I. Na het verstrijken van de in het 
6e lid van artikel 62 genoemde t e rmijn, zon
der dat beroep is ingesteld, en, ten aan
zien van die onderdelen vari het plan van we
gen waterlopen en kaden met de daartoe be
horende kunstwerken, waartegen beroep is 
ingesteld, met ingang van de dag, volgende 
op die, waarop Onze beslissing in hoger be
roep door Gedeputeerde Staten ter kennis 
van de betrokken publiekrechtelijke licha
men en van de h erverkavelingscommissie is 
gebracht, kan de aanleg of verbetering van 
wegen, waterlopen en kaden met de daartoe 
behorende kunstwerken en de uitvoering van 
de overige werkzaamheden ter hand worden 
genomen. Zo nodig kunnen Gedeputeerde 
Staten toestaan, dat reeds op een vroeger 
tijdstip met deze werkzaamheden wordt be
gonnen. 

2. De uitvoering der werkzaamheden ge
schiedt door de zorg van de herverkavelings-
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commissie. Gedeputeerde Staten kunnen even
wel na overleg met de herverkavelingscom
missie bepalen, dat met name te noemen 
werken worden uitgevoerd door de openbare 
lichamen, die met het beheer en onderhoud 
daarvan zijn belast, of dat deze werken onder 
hun toezicht worden uitgevoerd, waarbij een 
doelmatig verband met andere werken voor 
zoveel nodig verzekerd moet zijn. Omtrent 
het tijdstip der uitvoering plegen de open
bare lichamen overleg met de herverkave
lingscommissie. 

Omtrent de uitvoering van werken, met 
het beheer en onderhoud waarvan het Rijk 
is belast beslist de betrokken Minister, ge
hoord de herverkavelingscommissie. 

3. Op de terreinen kunnen tekens worden 
gesteld en kan houtgewas worden gekapt; 
zoden, aarde, grint of andere specie kan aan 
de tereinen worden onttrokken of daarop 
worden neergelegd. 

4, Indien naar het oordeel der herverka
velingscommissie het belang der herverka
veling zulks vordert, kunnen gronden wor
den drooggelegd, ontgonnen of herontgonnen, 
tijdelijk geëxploiteerd, begreppeld of ge
draineerd. 

5. Opstallen kunnen worden afgebtoken, 
verbouwd, verplaatst, gebouwd of herbouwd, 
indien naar het oordeel der herverkavelings
commissie het belang der herverkaveling 
zulks vordert. 

6. De schade, welke een rechtstreeks ge
volg is van de uitvoering van de in het eer
ste tot en met het vijfde lid bedoelde hande
lingen, wordt door het Rijk vergoed. 

7. De eigenaren en gebruikers zijn ver
plicht te gedogen, dat hun terrein wordt be
treden en daarop de werkzaamheden, bedoeld 
in het eerste tot en met het vijfde lid, wor
den verricht. 

8. Indien het verrichten van de in het 
vorige lid bedoelde handelingen niet wordt 
gedoogd, wordt de tussenkomst ingeroepen 
van de burgemeester of kantonrechter, op 
wiens bevel het verrichten der handelingen, 
desnoods met behulp van de sterke arm 
wordt mogelijk gemaakt. 

64. Zodra: 
a. de herverkavelingscommissie de bezwaren, 

die betrekking hebben op de lijst van recht
hebbenden, heeft behandeld en de processen
verbaal, bedoeld in de artikelen 25, 26 en 27, 
heeft opgemaakt; 

b. de uitkomsten der schattingen vast
staan of voorlopig zijn vastgesteld; 

c. de aantekeningen, bedoeld in artikel 47, 
onder b, op de lijst van de in het blok gele
gen bedrijven vaststaan, alsmede. 

d. het plan van wegen, waterlopen en kaden 
met de daartoe behorende kunstwerken is 
vastgesteld, 

gaat de herverkavelingscommissie over 
tot het opmaken van het plan v'an toedeling. 

65. Het plan van toedeling houdt in: 
1°. de kavelindeling; 
2°. de toedeling der kavels; 
3°. de in artikel I 2 bedoelde regelingen 

van de zakelijke rechten, het recht van huur 
en van pacht en de lasten, welke op de onroe
rende goederen rusten; 

4°. de ingevolge artikel I._4 gevestigde ver
bintenissen; 

36 
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50. bepalingen omtrent de inbezitneming. 
66. I. De Minister is bevoegd, op voorstel 

der herverkavelingscommissie, tot het tijd
stip waarop ingevolge artikel 64 met het op
maken van het plan van toedeling wordt be
gonnen, de grenzen van het blok te wijzigen, 
wanneer blijkt, dat voor de uitvoering der 
herverkaveling bepaalde percelen niet nodig 
zijn . 

2. In het plan van toedeling kunnen met 
toestemming van hen, die bevoegd zijn te 
beschikken, ten aanzien van niet tot het 
blok behorende onroerende goederen regelin
gen worden opgenomen betreffende grenswij
ziging, burenrechten en erfdienstbaarheden. 

67. 1. Zodra het plan van toedeling door 
de herverkavelingscommissie is opgemaakt, 
worden de grenzen der kavels zo mogelijk 
op het terrein uitgezet en wordt het plan van 
toedeling door de herverkavelingscommis
sie ter kosteloze inzage van een ieder neer
gelegd. 

2. Van de nederlegging geschiedt openba
re kennisgeving op de wijze in het tweede lid 
van artikel 23 aangegeven. 

68. Binnen dertig dagen na de openbare 
kennisgeving in het vorige artikel bedoeld, 
kan ieder belanghebbende schriftelijk zijn 
bezwaren bij de herverkavelingscommissie 
indienen; deze bevoegdheid wordt in de ken
nisgeving vermeld. 

69. I. Indien binnen de termijn en op de 
wijze, in het vorige artikel bedoeld, geen be
zwaren zijn ingediend, staat het plan van 
toedeling vast. Hiervan wordt door de her
verkavelingscommissie proces-verbaal opge-
maakt. · 

2. Indien binnen de termijn en op de wij
ze, in het vorige artikel bedoeld, bezwaren 
zijn ingediend, tracht de herverkavelings
commissie overeenstemming te verkrijgen; 
indien overeenstemming wordt verkregen, 
vindt de bepaling van het vorige lid overeen
komstige toepassing. Van het verhandelde 
wordt proces-verbaal opgemaakt. 

3. De herverkavelingscommissie zendt zo 
spoedig mogelijk afschriften van de processen 
verbaal en van de ingediende bezwaarschrif
ten aan de Raad van Beroep. 

70. I. Indien geen overeenstemming is 
verkregen, bepaalt de voorzitter van de Raad 
van Beroep tijd en plaats der zitting, waarop 
zij, die bij de ingediende bezwaren belang 
hebben, of hun schriftelijk gemachtigden 
voor de Raad van Beroep kunnen verschij
nen, teneinde voor zoveer nodig te geraken 
tot vaststelling vap het plan van toedeling. 

2. De Voorzitter doet hiervan medeling 
aan de herverkavelingscommissie. 

J. De bekende belanghebbenden worden 
bij aangetekende brief opgeroepen om in per
soon of bij schriftelijk gemachtigde de zit
ting bij te wonen. Op het niet ontvangen van 
de oproeping kan geen beroep worden ge
daan. 

4. In de oproepingen wordt opmerkzaam 
gemaakt op· het rechtsgevolg, door de wet 
aan het niet bijwonen der zitting verbonden. 

5. De zitting wordt niet gehouden, dan 
nadat ten minste veertien dàgen na de op
roeping zijn verstreken. 

71. I. De zitting wordt bijgewoond door 
een of meer leden der herverkavelingscom-
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missie met zo nodig een of meer deskundigen. 
2. Zij, die niet in persoon noch bij schrijf

telijk gemachtigde ter zitting aanwezig zijn, 
wanneer hun bezwaren worden behandeld, 
worden geacht die bezwaren te hebben inge
tcokken. Daarvan wordt proces-verbaal op
gemaakt. 

3. Het vorige lid is niet van toepassing ten 
aanzien van hen, die binnen één week na de 
dag der zitting bij aangetekende brief, ge
richt aan de voorzitter van de Raad van 
Beroep, het niet verschijnen ter zitting ver
klaren met een beroep op overmacht en de 
gegrondheid van deze bewering binnen een 
door de voorzitter van de Raad van Beroep 
te bepalen termijn aan deze aannemelijk 
maken. 

4. Indien de werkzaamheden- niet op één 
dag kunnen aflopen, verdaagt de voorzitter 
van de Raad van Beroep de zitting tot een 
andere dag zonder nadere oproeping. 

5. De Raad van Beroep stelt het plan van 
toedeling vast. 

6. Van het verhandelde wordt proces-
verbaal opgemaakt. · 

72. Wanneer ten gevolge van de behande
ling van bezwaren tegen de lijst van recht
heb benden door de rechter wijzigingen in die 
lijst worden aangebracht, brengt de Raad 
van Beroep de daardoor noodzakelijk gewor
den wijzigingen in het plan van toedeling aan. 

·TITEL V. 

Het opmaken der acte en de overgang van de 
eigendom. 

73. 1. Zolang Gedeputeerde Staten nog 
geen besluit betreffende de eigendom, het 
beheer en het onderhoud der openbare wegen 
en waterlopen met de daartoe behorende 
kunstwerken en betreffende het beheer en 
het onderhoud der kaden hebben geno
men, worden deze beschouwd a ls in .ei
gendom, beheer en onderhoud of, wat de ka
den 1,etreft, in beheer en onderhoud toe te 

,komen aan de Provincie Zeeland. Het beheer 
en het onderhoud der openbare wegen, wa
terlopen en kaden met de daartoe behorende 
kunstwerken gaat over op de Prpvincie Zee
land of op de door haar aangewezen bepeer
ders ot onderhoudsplichtigen op de tijdstip
pen, dat deze werken gereed zijn en door Ge
deputeerden Staten zijn goedgekeurd. 

2. Wegen, waterlopen en kaden met de 
daartoe behorende kunstwerken, waarvoor 
een publiekrechtelijk lichaam als belast met 
het beheer en onderhoud wordt aangewezen, 
hetwelk daarmede voorheen niet was belast, 
gaan in afwijking van het bepaalde in de 
artikelen 1 en 2 van de Waterstaatswet 1900 
en de artikelen 18a, 19 en 20 van de Wegenwet 
en het enig artikel van de wet van 24 November 
1932 Stbl. 552, door het enkele feit van die 
aanwijzing in beheer en onderhoud op dat 
lichaam over op de wijze en op het tijdstip 
als in het eerste lid bepaald. 

J. Zodra de Gedeputeerde Staten het in 
het eerste lid bedoelde besluit hebben geno
men, zenden zij daarvan een afschrift aan de 
belanghebbende openbare lichamen, aan de 
herverkavelingscommissie en ter overschrij
ving in de openbare registers aan de hypo
theekbewaarder, wie het aangaat. 
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4. Binnen dertig dagen na dagtekening 
van de verzending van de in het vorige Jid 
bedoelde kennisgevingen, staat de in het vo
rige lid bedoelde lichamen beroep op Ons 
open. 

5. De Minister zendt een afschrift van Ons 
besluit ter overschrijving in de openbare re
gisters aan de hypotheekbewaarder, wie het 
aangaat. 

74. Indien de herverkavelingscommissie 
zulks verzoekt, wordt degene, aan wie 
krachtens het plan van toedeling enig per
ceel toekomt, op bevelschrift van de rech
ter-commissaris, desnoods door middel van 
de sterke arm, bij voorraad in het bezit daar
van gesteld. 

75. I. Zodra het plan van toedeling vast
staat en de lijst van rechthebbenden door de 
rechtbank is gesloten, maakt een door de 
herverkavelingscommissie aangewezen no
taris de acte van toedeling op. 

2. Zij wordt ondertekend door de rech
ter-commissaris en de herverkavelinscom-
missie. . 

3. Aan de acte wordt gehecht een kaart 
van het blok met aanwijzing van de kavels 
en wegen, waterlopen en kaden met de daar
toe behorende kunstwerken. 

4. In afwijking van het bepaalde in arti
kel 37, tweede lid, van de wet van 9 Juli 1842 
(Staatsblad n°. 20) op het notarisambt, zoals 
deze sedert dien gewijzigd is, worden de nieu
we kavels in deze acte aangeduid met de ka
velnummers, voorkomende op de in het vori
ge l:d bedoelde kaart. 

s. De acte geldt als titel voor de daarin 
omschreven rechten. Door de overschrijving 
der acte van toedeling in de openbare regis
ters worden de daarin omschreven z,:ikelijke 
rechten verkregen. 

6. De aantekening van de zakelijke rech
ten in de openbare registers geschiedt op 
grond van de in de acte opgenomen gegevens. 

7. De hypotheekbewaarder tekent op 
grond van de acte in de registers van inschrij
ving van hypotheken bij elke inschrijving 
aan, dat de hypotheek in het vervolg zal 
rusten op de in de acte aangewezen kavels 
of gedeelten van kavels. 

8. De inschrijvingen van hypotheken en 
de overschrijvingen van conservatoire en 
executoriale beslagen, welke blijkens de acte 
niet blijven bestaan, worden ambtshalve 
doorgehaald. 

76. In de acte worden opgenomen: 
1° . de in artikel 12 bedoelde regelingen 

van de zakelijke rechten, het reent van huur 
en van pacht en de lasten, welke op de onroe
rende goederen rusten, met uitzondering van 
bepalingen betreffende geldelijke verrekenin
gen; 

2°. de ingevolge artikel 14 gevestigde ver
bintenissen. 

77. Na de overschrijving van de in arti
kel 75 bedoelde acte wordt hij, aan wie daar
bij enig perceel is toegewezen, op bevelschrift 
van de rechter-commissaris desnoods door 
middel van de sterke arm in het bezit daarvan 
gesteld. 
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TITEL VI. 

De herschatting, de lijst der geldelijke regelingen 
en de acte der geldelijke regelingen. 

78. 1. Na voltooiing der terreinwerkzaam
heden geeft de herverkavelingscommissie aan 
de schatters, bedoeld in artikel 21, opdracht 
tot het herschatten der in het blok gelegen 
onroe.ende goederen, naar de toestand waar
in zij zich alsdan bevinden. Deze schatting 
geschiedt naar dezelfde grondslagen als de 
schatting genoemd in artikel 22. 

2. De commissie ontwerpt een stelsel van 
classificatie van de gronéi en bepaalt van elke 
klasse de waarde per ha. Zij maakt van deze 
verrichtingen een proces-verbaal van classi
ficatie op. 

3. De schatters delen de grond aan de 
hand van het proces-verbaal van classifica
tie in klassen in. 

4. De gebouwen, werken en beplantingen 
worden zo nodig afzonderlijk geschat. 

79. De herverkavelingscommissie gaat 
daarna zo spoedig mogelijk over tot het op
maken van de lijst der geldelijke regelingen. 

80. De lijst der geldelijke regelingen houdt 
in: 

10. de uitkomsten der herschattingen; 
2°. de in de artikelen s en 6 bedoelde ver

goedingen; 
3°. de vergoedingen, bedoeld in artikel 14, 

derde lid, en in artikel 18, derde lid; 
4°. de te verrekenen bedragen bedoeld in 

artikel 19; 
5°. de bepalingen der geldelijke gevolgen, 

voorkomende in de regelingen, bedoeld in 
artikel 12; 

60. de afkoopsommen van tiendrenten en 
jachtrenten; 

7°. de bedragen der schadevergoedingen, 
bedoeld in artikel 47, onder c, zoals deze 
uiteindelijk zijn vast_gesteld; 

80. de vergoedingen, bedoeld in het zesde 
lid van artikel 63; 

90. de vergoedingen voor de overneming 
van gebouwen, werken en beplantingen; 

100. de vergoedingen voor de overneming 
van gewassen, afrasteringen en andere presta
ties van die aard. 

81. 1. De in het vç,rige artikel bedoelde 
lijst der geldelijke regelingen wordt door de 
herverkavelingscommissie ter kosteloze inzage 
van een ieder neergelegd, 

2. Van de nederlegging geschiedt open
bare en bijzondere kennisgeving op de wijze 
in het tweede lid van artikel 23 aangegeven. 

3. Op het niet ontvangen van de kennisge
ving kan geen beroep worden gedaan. 

4. De lijst der geldelijke regelingen wordt 
in haar geheel of in uittreksel tegen betaling 
der kosten verkrijgbaar gesteld. 

82. 1. Binnen dertig dagen na de verzen
ding van de bijzondere kennisgeving, in arti
.kel 81 bedoeld, kan iedere belanghebbende 
schriftelijk zijn bezwaren tegen de lijst der 
geldelijke regelingen bij" de herverkavelings
commissie indienen. 

2. Deze bevoegheid wordt met aanwijzing 
van de dag der verzending in de kennisge
vingen vermeld. 

83. Voor zover binnen de termijn en op de 
wijze, in het vorige artikel bepaald, geen be
zwaren zijn ingediend, staat de lijst der gel-
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delijke regelingen vast. Daarvan wordt door 
de herverkavelingscommissie proces-verbaal 
opgemaakt. 

84. 1. De herverkavelingscomrr.issie on
derzoekt de tijdig ingediende bezwaren en 
tracht daaromt, ent overeenstemming te be
reiken. 

2. Indien overeenstemming is verkregen, 
vinden de bepalingen van het vorig• arti
kel overeenkomstige toepassing. 

85. Indien geen overeenstemming is ver
kregen, wordt door de herverkavelingscom
missie proces-verbaal opgemaakt van het 
omtrent de ingebrachte bezwaren verhan
delde . 

86. De herverkavelingscommissie zendt 
zo spoedig mogelijk een afschrift van de lijst 
der geldelijke regelingen en van de in de 
artikelen 83, 84 of 85 bedoelde processen
verbaal aan de rechter-commissaris. 

87. I. Indien binnen de termijn en op de 
wijze, in artikel 82 bepaald, bezwaren zijn 
ingediend en hieromtrent niet overeenkom
stig artikel 84 overeenstemming is bereikt, 
bepaalt de rechter-commissaris terstond na 
ontvangst van de in het vorige artikel bedoel
de stukken tijd en plaats der bijeenkomst, 
waarop de belanghebbenden bij deze bezwa
ren of hun schriftelijk gemachtigden voor hem 
kunnen verschijnen, teneinde voorzover nog 
nodig te geraken tot vaststelling van de lijst 
der geldelijke regelingen. 

2. Hij d oet hiervan mededeling aan de 
herverkavelingscommissie. 

3. De bekende belanghebbenden bij de in 
het eerste lid bedoelde bezwaren, worden bij 
aangetekende brief opgeroepen om in per
soon of bij schriftelijk gemachtigde de bij
eenkomst bij te wonen. 

4. Op het niet ontvangen van de oproeping 
kan geen beroep worden gedaan. 

5. In de oproeping wordt opmerkzaam 
gemaakt op het rechtsgevolg, door de wet aan 
het niet bijwonen der bijeenkomst verbonden. 

6. De bijeenkomst wordt niet gehouden 
dan nadat ten minste veertien dagen na de 
oproeping zijn verstreken. 

88. I. Op de bepaalde tijd wordt de bij
eenkomst gehouden onder voorzitterschap 
van de rechter-commissaris, bijgestaan door 
de Griffier der Arrondissements- Rechtbank. 

2. De bijeenkomst wordt bijgewoond door 
één of meer leden der herverkavelingscom
missie met zo nodig één of meer deskundigen. 

3. Indien de werkzaamheden niet op één 
dag kunnen aflopen, verdaagt de rechter
commjssaris de bijeenkomst tot een andere 
dag zonder nadere oproeping. 

4. Van het verhandelde omtrent elk ont
werp wordt een afzonderlijk proces-verbaal 
opgemaakt . 

s. Zij, die niet in persoon noch bij schrif
telijk gemachtigde op de bijeenkomst aan
wezig zijn. wanneer hun bezwaren worden. 
behandeld, worden geacht die bezwaren te 
hebben ingetrokken. 

6. H et vorige lid is niet van toepassin g 
ten aanzien van hen, die binnen een week na 
de dag der bijeenkomst bij aangetekende 
brief, gericht aan de rechter-commissaris, het 
niet verschijnen op de bijeenkomst verklaren 
met een beroep op overmacht en de gegrond
heid van deze bewering binnen een door de 

rechter-commissaris te bepalen termijn aan 
deze aannemelijk maken. 

89. I. Voorzover overeenstemming wordt 
verkregen omtrent de lijst der geldelijke re
gelingen staat deze vast. 

2. Indien geschil blijft bestaan, verwijst 
de rechter-commissaris de zaak naar een 
door hem te bepalen zitting van de rechtbank. 
Deze verwijzing vervangt de dagvàarding. 

90 De rechtbank behandelt zaken be
treffende de lijst der geldelijke regelingen 
vóór elke andere, met uitzondering va.n die 
betreffende onteigening. 

91. I. Ten dage dienende lichten zij, met 
wie geen overeenstemming is verkregen hun 
standpunt, hetzij in persoon, hetzij bij schrif
telijk gemachtigde, mondeling toe. 

2. De rechtbank hoort de vertegenwoor
digers van de herverkavelingscommissie. 

3. Uiterlijk een maand na het in het tweede 
lid genoemde verhoor doet de rechtbamk 
uirspraak. 

4. Indien d eze uitspraak van invloed is 
op de uitkomsten van andere herschattingen, 
is zij bevoegd hierin wijziging aan te brengen. 

5. De lijst der geldelijke regelingen wordt 
door de rechtbank gesloten. 

6. Ten aanzien van de kosten van het ge
ding vindt het bepaalde in artikel 41 over
eenkomstige toepassing. 

92. Tegen de uitspraak van de rechtbank 
is geen verzet noch ook enige andere voor
ziening toegelaten, onverminderd de bevoegd
heid van de procureur-generaal bij de Hooge 
raad om zich, in het belang der wet, in cas
satie te voorzien. 

93. I. Zodra de lijst der geldelijke regelin
gen door de rechtbank is gesloten, maakt de 
notaris, bedoeld in artikel 75, de acte der 
geldelijke regelingen op. 

2. Zij wordt ondertekend door de rechter
commissaris en de herverkavelingscommissie 

3. De acte geldt als titel voor de daarin 
omschreven rechten. 

TITEL VII. 

De kosten en de herverkavelingsrente. 
94. Ten laste van het Rijk komen alle 

kosten der herverkaveling. 
95. I. Terzake van de op grond van arti

kel 6 door de eigenaren verschuldigde bedra
gen op de hun toegedeelde kavels onder 
de naam van 1,herverkavelingsrente" een 
schuldplichtigheid ten behoeve van het Rijk. 

2. De overige door de eigenaren verschul
digde bedragen kunnen, ter keuze van de 
eigenaren, ineens worden voldaan, dan wel 
in de herverkavelingsrente worden begrepen. 

96. De rente bedraagt vijf ten honderd 
van het volgens artikel 95 v erschuldigde 
bedrag. 

97. Op de rente is de bepaling van artikel 
48, eerste lid, der wet van 26Mei 187o(Staats
blad n°. 82) niet van toepassing. 

98. De rente is verschuldigd over dertig 
achtereenvolgende jaren te beginnen met het 
jaar volgende op dat, waarin de herverkalings
rente in de kadastrale legger is aangetekend. 

99. I. Bij splitsing van een perceel wordt 
de rente van de nog niet ingetreden jaren ver
deeld naar verhouding van de kadastrale 
groott e. 
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2. Wordt het perceel, of, in geval van 
splitsing, een gedeelte van het perceel, met 
andere grond verenigd, dan gaat de rente 
of het betrekkelijke gedeelte der rente voor 
de nog niet ingetreden jaren op het door die 
vereniging gevormde perceel over. 

100. I. De rente is verschuldigd door hem, 
die het genot heeft van het perceel krachtens 
recht van bezit of enig ander zakelijk recht. 

2. In geval van vruchtgebruik is de eigenaar 
verplicht de vruchtgebruiker bij het eindigen 
van zijn vruchtgebruik te vergoeden hetgeen 
deze, in verband met de vermindering van 
de waarde van de rente, berekend volgens ar
tikel 104, geacht moet worden voor aflos
sing te hebben betaald. 

101. I. H et bedrag van de rente wordt 
door de zorg van de Minister van Financiën 
bij ieder daaraan onderworpen perceel in de 
kadastrale legger aangetekend. 

2. Het wordt voor ieder jaar, waarover 
het verschuldigd is, op het kohier v~ de 
grondbelasting uitgetrokken. 

102. 1. Bezwaren tegen de vordering van 
rente kunnen schriftelijk bij Gedeputeerde 
Staten worden ingebracht binnen de termijn 
gesteld voor de indiening van bezwaarschrif
ten in zake grondbelasting. 

2. Gedeputeerde Staten doen uitspraak 
met inachtneming van de regelen, bedoeld 
in het twee lid van artikel 55 van de wet van 
26 Mei 1870 (Staatsblad n•. 82). 

103. De rente wordt ingevorderd naar de 
wettelijke bepalingen, geldende voor de in
vordering van de grondbelasting. 

104. I. Vóór of op de 1ste Juli van elk 
jaar kan de rente over de nog niet ingetreden 
jaren worden afgekocht voor hare waarde 
op genoemde dag. 

2. Ter berekening van die waarde wordt 
het over een jaar verschuldigde bedrag ge
acht op de 1ste Juli van dat jaar te verschij
nen. De berekening geschiedt voorts naar de 
rentevoet van drie t en honderd. 

3- De verdere bepalingen omtrent den af
koop worden door de Minister van Financiën 
vastgesteld. 

TITEL VIII. 

Slotbepalingen. 

105. 1. Alle stukken, opgemaakt ingevol
ge deze wet, zijn vrij van zegel en van het 
evenredig recht van registratie. 

2. De medewerking van de hypotheek
bewaarder bij de uitvoering dezer wet ge
schiedt kosteloos. , 

106. Indien ten tijde van de totstandko
ming van deze wet rechtsgeschillen aanhan
gig zijn met betrekking tot in de herverkave
ling begrepen percelen, worden deze voortge
zet en vóór alle andere, met uitzondering van 
die betreffende onteigening, behandeld. 

107. Na beëindiging der werkzaamheden 
dragen de rechter-commissaris en de Raad 
van beroep alle stukken, op de herverkave
ling betrekking hebbende, over aan de her
verkavelingscommissie, die zorgt draagt voor 
de toezending der stukken aan de Minister. 

108. I. Deze wet kan worden aangehaald 
onder de titel "Herverkavelingswet Wal
cheren" met bijvoeging van het jaartal van 
het Staatsblad, waarin zij is afgekondigd. 
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2. Zij treedt in werking op de tweede dag 
na die harer afkondiging. 

3. Zij zal worden afgekondigd met inacht
neming van het bepaalde in de wet van 14 
Februari 1947, Staatsblad n•. H 52. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t en Paleize Soestdijk, 27 Novem

ber 1947. 
JULIANA. 

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

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H . Vos. 
De Min. v. Justitie, J. ·H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 9 Jan. 1948). 

S. H 401 
28 November. BESLUIT tot verlenging van 

de schorsing van het besluit van de raad 
der gemeente Assen, d.d. 19 December 
1946, houdende vaststelling van een ver
ordening tot aanvulling van de Algemene 
Politieverordening dier gemeente. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.: 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het K oninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van Bin
nenlandse Zaken van 22 November 1947, n•. 
U. 59492, afdeling Binnenlands Bestuur, 
Bureau Bestuurszaken; 

Overwegende, dat bij Koninklijk Besluit 
van 14 Januari 1947 (Staatsblad n• . H. 17) de 
schorsing tot 1 December 1947 werd bevolen 
van het besluit van de raad der gemeente As
sen, d .d. 19 December 1946, n•. 13, houdende 
vaststelling van een verordening tot aanvul
ling van de Algemene Politieverordening 
dier gemeente; 

dat het onderzoek naar de vraag, of dit 
raadsbesluit in strijd is met de wet of het al
gemeen belang, nog niet is beëindigd; 

dat het mitsdien wenselijk is de schorsings
termijn te verlengen; 

Gelet op de artikelen 185 en 187 der gemeen
tewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de schorsing van bovenvermeld besluit van 

de raad der gemeente Assen d.d. 19 Decem• 
ber 1946, n• . 13, te verlengen tot 14 Januari 
1948. 

De Minister van Binnenlandse Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, 28 November 1947. 

JULIANA. 
De Min. van Binnenlandse Zaken, W!TTEMAN. 

( Uitgeg. 19 Dec. 1947). 

s. 11 402 
28 November 1947. BEL UIT tot wijziging van 

artikel 15 van het Subsidievoorwaarden
besluit Leerlingstelsel N. 0. 1937. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.: 

w ij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

op de voordracht van de Minister van On-
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derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 September 1947, n°. 10179, afdeling Nij
verheidsonderwijs; 

Gelet op het besluit Bezettingsmaatregelen 
en de wet Bezettingsmaatregelen I. ; 

Overwegende, dat het wenselijk is, artikel 
15 van het Subsidievoorwaardenbesluit Leer
lingstelsel N. 0. 1937 te wijzigen; 

De Raad van State gehoord, advies van 4 
November 1947, n° . 15; 

Gezien het nader rapport van de voornoem
de Minister van 24 November 1947, n°. 21485, 
afdeling Nijverheidsonderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In het tweede lid van artikel IS van 

het Subsidievoorwaardenbesluit Leerling
stelsel N. 0. 1937 worden de, woorden "uit
sluitend voor zooveel betreft logies en ont
tot een maximum van f 2,50 per etmaal" ver
vangen door: eveneens volgens de derde klas
se van het in het eerste lid bedoelde besluit 
en wordt het woord "overnachten" gewijzigd 
in: verblijf. 

2. De vergoedingen uitgekeerd gedurende 
de periode gelegen tussen de datum, waarop 
het besluit Bezettingsmaatregelen in wer
king is getreden en die van het in werking 
treden van dit besluit, worden, voor zover 
zij in overeenstemming zijn met het bepaal
de in dit besluit, geacht rechtsgeldig te zijn 
toegekend. 

3. Dit besluit treedt in werking op de twee
de dag na die zijner afkondiging. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan de Raad van State en aan 
de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 28 N,rvember 1947. 

JULIANA. 
De Min. v. 0., K. en W., Jos .. J. G1ELEN· 

( Uitgeg. 6 Jan. 1948. 

s. H 403 

29 November 1947. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van de raad der gemeente 
Anloo, d.d. 29 September 1947, hou
dende benoeming van I. F. Westrup tot 
secretaris d;er gemeente. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.: 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op voordracht van de Minister van Binnen
landse Zaken van 24 November 1947, no. 
58616, Afdeling Binnenlands Bestuur, Bu
reau Bestuurszaken, tot schorsing van het 
besluit van de raad der gemeente Anloo, d.d. 
29 September 1947, houdende benoeming van 
de heer I. F. Westrup tot secretaris van die 
gemeente; 

Overwegende, dat het wenselijk is, hangen
de het onderzoek naar de vraag, of dat be
sluit in strijd is met de wet, de verdere wer
king daarvan te voorkomen; 

Gelet op de artikelen 185-187 der Ge
meentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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bovenvermeld besluit van de raad der ge
meente Anloo, tot 1 November 1948 te schor
sen. 

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

Soestdijk, 29 November 1947. 

JULIANA. 
De Min. v. Binnenlandse Zaken, WITTEMAN. 

( Uitgeg. 19 Dec. 1947). 

s . .H 404 

29 November 1947. BESLUIT houdende na
dere wijziging van het Pakketpostbesluit 
(Staatsblad 1919, n°. 574). 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.: 

Wij JULIANA. Prinses der Nederlanden, 
Regéntes van het Koninkrijk; 

Overwegende, dat het wenselijk is om wij
ziging te brengen in het Pakketpostbesluit 
(Staatsblad 1919, n°. 574), laatstelijk gewij
zigd bij het Koninklijk Besluit van 10 October 
1946 (Staatsblad n°. G 279); 

Op de voordracht van de Minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting van 9 Oc
tober 1947, n°. 2, Hoofdbestuur der Posterij
en, Telegrafie en Telefonie; 

De Raad van State gehoord (advies van 
II November 1947, n° . 20); 

Gezien het nader rapport van de voornoem
de Minister van 26 November 1947, n°. 2, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. Artikel 5, § 1, 2e lid, van het Pak

ketpostbesluit (Staatsblad 1919, n°. 574) wordt 
vervangen door: 

2. Het port der pakketten bedraagt: 
tot en met I kg. . . . . . .. f 0,30; 
boven I k g tot en met 3 k g . . / 0,45; 
boven 3 kg tot en met 5 kg . . / 0,45; 
boven 5 kg tot en met 10 kg . . f z,-. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die der dagte
kening v:in het Staatsblad, waarin het is ge
pla ltst. 

De Minister van Wederopbouw en Volks
huisvesting is belast met de uitvoering van 
dit besluit dat in het Staatsblad geplaatst en 
in afschrift aan de Raad van State medege
deeld zal worden. 

Soestdijk, 29 November 1947. 
JULIANA. 

De Minister van Wederopbouw en Volkshuis
vesting a.i. H. Vos. 

( Uitgeg. 23 Dec. 1947). 

s. 1l :4,05 
29 November 1947. BESLUIT tot toepassing 

van de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
ten aanzien van de kleinhandel in alco
holhoudende en alcoholvrije dranken 
(.,Vestigingsbesluit Kleinhandel in Alco
holhoudende en Alcovrije Dranken I 94 7 ") 
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In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.: 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Economische Zaken van 17 October 1947, 
n°. 73019, Directoraat voor de Middenstand; 

Overwegende, dat op grond van het be
paalde in het eerste lid van artikel 1 en in 
artikel 4 der Vestigingswet Kleinbedrijf lQ37 
door de Vakgroep Detailhandel in Alcohol
houdende en Alcoholvrije Dranken, beho
rende tot de Hoofdgroep Handel, het ver
zoek is ingediend rot toepassing van deze 
wet ten aanzien van de kleinhandel in sterke 
drank, de kleinhandel in zwak-alcoholische 
drank en de kleinhandel in alcoholvrije drank; 

Overwegende-, dat het wenselijk is, tot zo
danige toepassing over t e gaan ; 

Gelet op de artikelen 1, vijfde lid, 3, eerste 
lid, 7, tweede en derde Jid. en ro, eerste lid, 
van bovengenoemde wet; 

De Middenstandsraad gehoord: 
De Raad van State gehoord (advies van 

18 November 1947, n°. 23); 
Gezien het nader rapport van de Minister 

van Economische Zaken van 25 Noven:ber 
1947, n° . 87910, Directoraat voor de Midden
stand; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. r. In dit besluit wordt verstaan 

onder: 
uitoefening van de kleinhandel in sterke 

drank: het ten verkoop aan het publiek voor
handen hebben en het aan het publiek ver
kopen van st erke drank voor verbruik elders 
dan ter plaatse van verkoop; 

uitoefening van de kleinhandel in zwak-alco
holische drank: het ten verkoop aan het pu
bliek voorhanden hebben en het aan het pu
bliek verkopen van zwak-alcoholische drank 
voor gebruik elders dan ter plaatse van ver
koop; 

uitoefening van de kleinhandel in alcohol
vrije dr,,nk: het ten verkoop aan het publiek 
voorhanden hebben en het aan het publiek 
verkopen van alcoholvrije drank voor ver
bruik elders dan ter plaatse van verkoop; 

sterke drank: datgene, wat artikel l, onder 
a, der Drankwet, daar onder verstaat; 

zwak-alcoholische drank: datgene, wat ar
tikel 1, onder b, der Drankwet daaronder 
verstaat; 

alcoholvrije drank: limonades, siropen, ga
zeuze dranken, bron- en mineraalwateren, 
al dan niet mousserende vruchtendranken 
en soortgelijke d ranken, die geen álcohol 
bevatten; 

Drankwet: de Drankwet 1931 (Staatsblad 
n°. 476), zoals deze wet sindsdien is gewijzigd; 

Warenwet: de Warenwet 1935 (Staatsblad 
n°, 793); 

wet: de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937; 
De Minister: Ue met de uitvoering van de 

wet belaste Minister. 
2. Voor de toepassing van dit besluit V\'Ordt 

onder uitoefening van de kleinhandel in ster
ke drank niet verstaan het ten verkoop aan 
het publiek voorhanden hebben en het aan 
het publiek verkopen van sterke drank voor 
verbruik elders dan ter plaatse van verkoop, 
voor zover zulks plaats vindt in een inrich
ting, waarvoor een volledige vergunning, als 
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bedoeld in artikel 1, sub e, der Drankwet iS 
verleend, indien deze inrichting niet uit
sluitend bestemd is voor de verkoop voor 
verbruik elders dan ter paatse van verkoop. 

3. Voor de toepassing van dit besluit wordt 
onder uitoefening van de kleinhandel in zwak
alcoholische drank niet verstaan het ten ver
koop aan het publiek voorhanden hebben en 
het aan het publiek verkopen van zwak
alcoholische drank voor verbruik elders dan 
ter plaatse van verkoop, voor zover zulks 
plaats vindt: 

a. in een inrichting waarvoor een" Verlof A", 
als bedoeld in artikel 1 , sub j, der Drankwet 
is verleend, indien deze inrichting niet uit
sluitend bestemd is voor verkoop voor ver
bruik elders dan ter plaatse van verkoop; 

b. in de uitoefening van het kruideniers
bedrijf in de zin van het Vestigingsbesluit 
Kruideniersbedrijf 1939. 

4. Voor de toepassing van dit besluit wordt 
onder uitoefening van de kleinhandel in alco
holvrije drank niet verstaan het ten verkoop 
aan het publiek voorhanden hebben en het 
aan het publiek verkopen van alcoholvrije 
drank voor verbruik elders dan ter plaatse 
van verkoop, voor zover zulks plaats vindt 
in de uitoefening van het kruideniersbedrijf 
in de zin van het Vestigingsbesluit Kruide
nierbedrijf 1939, van het mineraalwaterbe
drijf in de zin van het Verstigingsbesluit Mi
neraalwaterbedrijf 1941 en van de kleinhan
del in drogisterijartikelen in de zin van het 
Vestigingsbesluit Drogisterij bedrijf 1943. 

2. 1. Het is verboden een inrichting, be
stemd of m ede bestemd voor de uitoefening 
onderscheidelijk van de kleinhandel in sterke 
drank, de kleinhandel in zwak-alcoholische 
drank of de kleinhandel in alcoholvrije drank, 
voor zover die uitoefening betreft, te vesti
gen zonder daartoe van de Kamer van Koop
handel en Fabrieken verkregen vergunning. 

2. Het bepaalde in het vorige lid vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de uitbreiding van het in een inrichting uitge
oefende bedrijf met de uitoefening onder
scheidenlijk van de kleinhandel in sterke drank, 
de kleinhandel in zwak-alcoholikhe drank 
of de kleinhandel in alcoholvrije drank, zo
mede ten aanzien van de voortzetting van 
het in een inrichting, als in het vorige lid be
doeld, uitgeoefende bedrijf, in geval van 
wijziging in de personen van ondernemers 
of beheerders. 

3. De minimum-eisen van credietwaar
digheid, bedoeld in artikel 3 der wet, bestaan 
voor de kleinhandel in sterke drank, de klein
handel in zwak-alcoholische drank en de 
handel in alcoholvrije drank in: 

1. het beschikken over voldoend bedrijfs
kapitaal om: 

a. gedurende één jaar de inrichting te kun
nen exploiteren, zulks te beoordelen in ver
band met de plaatselijke toestanden en ver
houdingen ; 

b. daarenboven van de totale kosten van 
de bedrijfsmiddelen, benodigd voor het op
zetten van de inrichting, ten minste de helft 
contant te kunnen betalen; 

2. indien het bedrijfskapitaal geheel of 
gedeeltelijk uit geleende gelden bestaat, het 
beschikken over een schriftelijke.geregistreer
de overeenkomst van geldlening, waaruit 
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blijkt, dat deze gelden niet binnen twee jaar 
na de dagtekening van het in artikel 7, vier
de lid, der wet genoemde bewijs zullen wor
den opgeëist. 

4. De minimum-eisen van handelskennis, 
bedoeld in artikel 3 der wet, omvatten voor 
de kleinhandel in sterke drank, de kleinhan
del in zwak-alcoholische drank en de klein
hande1 in alcoholvrije drank: 

r. bedrijfsleer: 
a. kennis van de wijze van financiering 

en van het doelmatige beheer van een mid
denstandsonderneming en van de daarbij in 
toepassing komende algeme11,e regelen van de 
bedrijfsleer; 

b. kennis van de algemene beginselen van 
de reclame en van de verkoopkunde; 

2. boekhouden: 
vaardigheid in het voeren van een eenvou

dige administratie volgens de methode van 
het z.g. uitgebreid enkel boekhouden; 

3. rekenen: • 
vaardigheid in het maken van eenvoudige 

berekeningen, welke bij • de financiering en 
het beheer van een middenstandsonderne
ming voorkomen, te weten: 

a. hoofdbewerkingen, percent- en interest-
berekeningen; 

b. berekeningen in de goederenhandel; 
c. kostprijs- en rentabiliteitsberekeningen; 
4. handelskennis: 
a. enige kennis omtrent de organisatie van 

de handel in het algemeen, alsmede omtrent 
de gebruiken bij het inkopen en het verkope._n 
van goederen en bij het verlenen van diensten; 

b. kennis van het binnenlandse betalings
verkeèr; 

c. enige kennis omtrent het bank- en het 
credietwezen, in het bijzonder omtrent het 
middenstands bankwezen in Nederland; 

d. kennis van het binnênlandse transport
en verkeerswezen; 

e. kennis van het verzekeringswezen, voor 
zover voor een middenstandsonderneming 
van belang; 

f. kennis van de organisaties, vertegen
woordigende lichamen en instellingen op het 
gebied van• detailhandel en ambacht; 

5. rechts- en wetskennis: 
a. enige kennis omtrent het wezen der 

overeenkomst in het algemeen en omtrent 
de meest voorkomende overeenkomsten in 
het bijzonder; 

b. enige kennis omtrent de vennootschaps
vormen en omtrent het wezen van coöpera
tieve en andere verenigingen; 

c. enige kennis omtrent het eigendoms
recht en omtrent pand, hypotheek, preferen
tie en het recht van terugvordering; 

d. enige kennis omtrent de wettelijke be
palingen inzake faillissement en surséance 
van betaling en omtrent de verschillende soor
ten van handelspapier; 

e. enige kennis omtrent de voor de midden
standsondernemer van belang zijnde bepa
lingen in belastingwetten; · 

/ . enige kennis omtrent de voornaamste 
sociale wettelijke maatregelen, welke voor de 
middenstandsondernemer in het algemeen 
van betekenis zijn; 

g. kennis van de wettelijke maatregelen, 
welke meer in het bijzonder betrekking heb
ben op de detailhandel en het ambacht ; 
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6. Nederlandse taal en correspondentie: 
a. kennis van de Nederlandse taal, blij

kende uit voldoende vaardigheid om zich 
zonder grove. taal- of spelfouten schrifte
lijk daarin uit te drukken; 

b. enige vaardigheid in })et stellen van 
brieven, waarbij het bezigen van eenvoudige 
handelsuitdrukkingen kan worden geëist; 

5. 1. Het voldoen aan de in het vorige ar
tikel vermelde eisen kan blijken uit het 
bezit van: 

a. hetzij het middenstandsdiploma "Al
gemene Handelskennis", ingesteld door- de 
Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond, 
de Nederlandse Rooms-Katholieke Midden
standsbond en d e Christelijke Middenstands
bond in Nederland, voor zover dit de hand
tekening draagt van de gecommitteerde van 
de Minister; · 

b. hetzij een ander door de Minister aan 
te wijzen diploma, ten aanzien waarvan deze 
bij de aanwijzing kan bepalen, dat het de 
handtekening van zijn gecommitteerde moet 
dragen; 

c. hetzij een door de Minister ter zake af
gegeven verklaring. 

2 . Van een aanwijzing, als in het vorige 
lid, on~r b, bedoeld, geschiedt mededeling 
in de Nederlandse Staatcourant. 

6. De minimum-eisen van vakbekwaam
heid, bedoeld in artikel 3 der wet, omvatten 
voor de kleinhandel in sterke drank: 

A. algemeen: 
1. kennis van de wettelijke bepalingen, 

welke van belang zijn voor de kleinhandel 
in sterke drank, ..in het bijzonder va n de 
Drankwet en van de Warenwet ; 

2. enige kennis omtrent het werk van de 
keuringsdiensten, bedoeld in artikel 2 van 
laatstgenoemde wet; 

3. enige kennis omtrent het handelsver
keer, zowel wat betreft de binnenlandse als 
de ouitenlandse handel in dranken ; 

4. enige kennis omtrent de etaleerkunst; 
5. enige kennis omtrent cle verkoopkunde, 

in het bijzonder met betrekking tot het raad
geven in zake het serveren en gebruiken van 
de verschillende dranken in verband met be
paalde spijzen ; 

6. enige kennis omtrent de voornaamste 
organisaties en instellingen op het gebeid van 
de kleinhandel in sterke drank; 

B. gedistilleerde dranken: 
r. kennis van de meest voorkomende soor

ten binnenlandse en buitenlandse gedistil
leerde d ranken ; 

2. kennis van het vaststellen van het alco
holgehalte en van het versnijden van gedistil
leerde dranken; 

3. enige kennis omtrent het distillatie
proces; 

4. kennis van de herkomst der grondstof
fen en van de samenstelling en kwaliteits
verschillen van gedistilleerde dranken; 

5- kennis van de meest voorkomende 
soorten, merken en benamingen van gedis
tilleerde dranken; 

6. kennis van het bottelen, het verpakken 
en het opslaan van gedistilleerde dranken; 

7. kennis van de herkomst van buiten
landse gedistilleerde dranken; 

8. kennis van de samenstelling van ver
schillende cocktails en van andere samenge-
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stelde dranken. 
7. De minjmum-eisen van vakbekwaa111-

heid, bedoeld in artikel 3 der wet, omvatten 
voor de kleinhandel in zwak-alcoholische 
drank: 

A. algemeen: 
I. kennis van wettelijke bepalingen, welke 

van belang zijn voor de kleinhandel in zwak
alcoholische drank, in het bijzonder van de 
Drankwet, van de Warenwet en van het Wijn
besluit (Koninklijk besluit van 28 Maart 1929 
Staatsblad n°. 137, zoals dit sindsdien is ge
wijzigd); 

2. enige kennis omtrent de voornaamste 
organisaties en instellingen op het gebied van 
kleinhandel in zwak-alcoholische drank; 

3. het in artikel 6, onder A, sub 2 tot en 
met .5 gestelde, voor zover deze bepalingen 
van toepassing zijn op de kleinhandel in zwak
alcoholische drank; 

B. zwak-alcoholische dranken: 
r» kennis van de herkomst van buiten

lanase wijnen; 
2. kennis van de geografische benamingen 

en van de classificatie van buitenlandse wij
nen; 

3 . kennis van binnenlandse vruchtenwij
nen; 

4. enige kennis omtrent het bereidings
proces van wijn; 

5. kennis van goede en slechte wijnjaren; 
6. kennis van de betekenis en uitspraak 

van de benamingen der voornaamste wijnen 
en van de bescherming dezer benamingen ; 

7. kennis van de meest voorkomende ver-
valsingen van wijnen; 

8. enige kennis omtrent de behandeling 
en het bottelen van fustwijnen; 

9 . kennis van de verzorging van fleswijnen 
en van de wijnkelder; 

10. kennis van de voornaamste binnen
landse en buitenlandse bieren; 

11. enige kennis omtrent het bierbrouwen; 
, 12. kennis van het bottelen en van het 
behandelen en opslaan van bier ; 

8. De minimum-eisen van vakbekwaam
heid, bedoeld in artikel 3 der wet, omvatten 
voor de kleinhandel in alcoholvrije drank: 

A. algemeen: 
I. kennis van de wettelijke bepalingen, 

welke van belang zijn voor de kleinhandel 
in alcoholvrije drank, in het bijzonder van 
de Warenwet en van het Jam-Limonade-be
sluit (Koninklijk besluit van 6 Maart 1924, 
Staatsblad n°. 97. zoals dit sindsdien is gewij
zigd); 

2 . het in artikel 6, onder A, sub 2 en 4 ge
stelde ; 

B. alcoholvrije dranken: 
1. kennis van de meest voorkomende bin

nenlandse en buitenlandse alcoholvrije dran
ken; 

2. enige kennis omtrent de vervaardiging 
van de meest voorkomende alcóholvrije 
dranken, alsmede van de grondstoffen en 
van de herkomst daarvan; 

3. kennis van de herkomst en de toepassing 
van de voornaamste binnenlandse en buiten
landse bron- en medicinale wateren; 

4. kennis van de samenstelling van bowls 
en van andere met vruchten bereide dranken; 

5. kennis van de diverse soorten limona
desiropen en gazeuze dranken. 
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9. 1 . Het voldoen aan de onderscheiden
lijk in artikel 6, artikel 7 en artikel 8 vermelde 
eisen kan blijken uit het bezit van: 

a . hetzij de diploma's inzake vakbekwaam
heid voor onderscheidenlijk de kleinhandel in 
sterke drank, de kleinhandel in zwak-alcohol
lische drank en de kleinhandel in alcoholvrije 
drank, alle afgegeven door of namen~ de Vak
groep Detailhandel in Alcoholhoudende en 
Alcoholvrije dranken, voor zover deze de 
hantekening dragen van de gecommitteerde 
van de Minister; 

b. hetzij een ander door de Minister aan te 
wijzen diploma, ten aanzien waarvan deze 
bij de aanwijzing kan .bepalen, dat het de 
handtekening van zijn gecommitteerde moet 
dragen; 

c. hetzij een door de Minister ter zake af
gegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorige 
lid, onder b, bedoeld. geschiedt mededeling 
in de Nederlandse Staatscourant. 

1 O. Het gedeelte van het in het derde lid 
van artikel 7 der wet genoemde bedrag, het
welk ingevolge het bepaalde bij dat lid wordt 
uitgekeerd, wordt bepaald op de helft van dat 
bedrag. 

11. Dit besluit kan worden aangehaald als 
.. Vestigingsbesluit Kleinhandel in Alcoholhou
dende en Alcoholvrije Dranken 1947". 

12. Dit besluit treedt in werking met in
gang van de tweede dag na die der dagteke
ning van'het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

De Minister van Economische Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Raad van State. 1 

Soestdijk, 29 November 1947. 
JULIANA. 

De Min. v. Èc. Zaken a.i., MANSHOLT. 

(Uitgeg. 9 Jan. 1948.) 

s. H 406. 
29 November 1947. BESLUIT houdende wij

ziging van het Koninklijk besluit van 
21 December 1923 (Staatsblad n°. 554), · 
onder meer tot vaststelling van regelen, 
naar welke pleegkinderen ten opzichte 
van het recht op militair pensioen met 
wettige kinderen worden gelijk gesteld. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.: 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
de Minister van Oorlog, van Marine en van 
Binnenlandse Zaken van 25 September 1947, 
Afd. B 4, Bur. 1a, n°. 262; 

Overwegende, dat het wenselijk is het 
Koninklijk besluit van 21 December 1923 
(Staatsblad n°. 554), onder meer tot vaststel
ling van een algemene maatregel van be
stuur, bedoeld in artikel 17, tweede lid, der 
Militaire Weduwenwet 1922 en in artikel 37, 
vijfde lid, der Pensioenwetten voor land
en zeemacht (Staatsblad 1922, nos. 66 en 65), 
zoals dat laatstelijk is gewijzigd bij het Ko
ninklijk besluit van 3 November 1934 (Staats
blad n°. 565), nader te w_ijzen; 
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De Raad van State gehoord (advies van 
21 October 1947, n°. 26); 

Gezien het nader gemeenschappelijk rap
port van de voornoemde Ministers van 18 
November 1947, Afd. B 4, Bur. Ia, n°. 271; 

Hebben goeqgevonden en verstaan: 
Enig artikel. 

Artikel. 4 van het aangehaalde Koninklijk 
besluit van 21 December 1923 wo·rdt te reke
nen van I Januari 1946 gelezen als volgt: 

1. Pleegkinderen, bedoeld in artikel 17, 
tweede lid, der Militaire Weduwenwet 1922, 
staan ten opzichte van het recht op wezen
pensioen gelijk met wettige kinderen, indien 
door overlegging van een bewijs van toege
paste aftrek van het belastbaar inkomen voor 
de loonbelasting of de Rijksinkomstenbelas
ting of van andere stukken, ten genoegen van 
de Pensioenraad, ingesteld bij de.Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240). wordt aangetoond, 
dat zij gedurende de laatste vijf jaren, voor
afgaande aan de datum van overlijden van 
hun pleegvader, deel hebben uitgemaakt van 
zijn gezin, en geheel als eigen kinderen door 
hem zijn onderhouden en opgevoed. 

2. Pleegkinderen, bedoeld in artikel 3 7, 
vijfde lid, der Pensioenwetten voor de land
en zeemacht (Staatsblad 1922, nos. 66 en 65), 
alsmede die bedoeld in artikel 26, vijfde lid, 
der Pensioenwetten voor het reserve-perso
neel der landmacM en het personeel der 
Koninklijke marine-reserve (Staatsblad 1923, 
nos. 356 en 355), staan ten opzichte van het 
recht op wezenpensioen gelijk met wettige 
kinderen, indien door overlegging van een be
wijs van toegepaste aftrek van het belastbaar 
inkomen voor de loonbelasting of de Rijks
inkomstenbelasting of van andere stukken 
ten genoegen van Ons wordt aangetoond, 
dat zij op de datum van overlijden van hun 
pleegvader, voor zover deze datum valt op of 
na 11 April 1939, deel hebben uitgemaakt 
van zijn gezin en geheel als eigen kinderen 
door hem zijn onderhouden en opgevoed. 

De Minister voornoemd, zijn, ieder voor 
zoveel hem aangaat, belast met de uitvoe
r ing van dit besluit , hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State en aan de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 29 November 1947. 

JULIANA. 
De Min. van Oorlog, A. H . J. L. FIÉVEZ. 
De Min. van Marine a.i .. A. H. J. L . FtÉVRZ. 
De Min. van Binnen/. Zaken, WITTEMAN. 

( Uitgeg. 30 Dec. 1947). 

S. H 407 
4 December ,947. WET, houdende goed

keuring der toetreding tot het Protocol 
van Washington va11 23 April 1946, tot 
verlenging van het Internationaal Sa
nitair Verdrag van Washington van 15 
D ecember 1944, wijzigende het Inter
nationaal Sanitair Verdrag van Parijs 
van 21 Juni I926, en tot het Protocol 
van Washington van 23 April I946, tot 
verlenging van het Internationaal Sa-
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nitair Verdrag voor de Luchtvaárt van 
Washington van 15 December 1944, 
wijzigende het Internat ionaal Sanitair 
Verdrag voor de Luchtvaart van 's-Gra
venhage van 12 April 1933. 

Bijl. H and. II 47/48, 624; 
Hand. II 47/48, blz. 405; 
Bi)/. H and. I 47/48, 624; 
Hand. I 47/48, bladz. 40. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is, voor het Rijk in Euro
pa toe te treden I) tot het Protocol van 
Washington van 23 April 1946, tot verlen
ging van het I nternationaal Sanitair Ver
drag van Washington van IS December 1944, 
wijzigende het Internationaal Sanitair Ver
drag van Parijs van 2 1 Juni 1926, en 2) tot 
het P rotocol van Washington van 23 April 
1946, tot verlenging van het Internationaal 
Sanitair Verdrag voor de L uchtvaart -van 
Washington van 15 D ecember 1944, wijzi
gende het Internationaal Sanitair Verdrag 
voor de Luchtv'aart van 's-Gravenhage van 
12 April 1933, welke toetreding op grond 
van artikel 60, lid 3, van de Grondwet a l
leen kan geschieden krachtens de wet; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz.: 
Art. 1. Toetreding 1) tot het Protocol 

van Washington van 23 April 1946, tot ver
lenging van het Internationaal Sanitair Ver
drag van Washington van IS December 
1944, wijzigende het Internationaal Sanitair 
Verdrag van Parijs van 21 Juni 1926, en 2) 
tot het Protocol van Washington van 23 
April 1946, tot verlenging van het Interna
tionaal Sanitair Verdrag voor de Luchtvaart 
van Washington van 15 D ecember 1944, 
wijzigende het Internationaal Sanitair Ver
drag voor de Luchtvaart van 's-Gravenhage 
van 12 April 1933, welke Protocollen in af
druk bij deze wet zijn gevoegd, 1 wordt voor 
het Rijk in Europa goedgekeurd. 

2. D eze wet treedt in werking met in
gang van de dag na di'e harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Amsterdam 4 December 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 
De Min. v. Buiten/. Z., W. VAN B0ETZELAER. 
De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 

(Uitgeg. 9 Januari ,948.) 

F ranse tekst. 

PROTOCOLE PROROGEANT LA DUREE 
DE LA CONVENTION SANl'rAIRE DE 

19H 
portant mo1llflcatlon de la Convcntlon Sa

nitaire du 21 J nln 1926. 

Les Gouvernements signataires du présent 
Protocole, 

Considérant que, si elle n'est pas main
tenue en vigueur par des mesures prises à 

1 De Engelse tekst is niet opgenomen. 
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eet effet par les Gouvernements intéressés, 
la Convention sanitaire internationale de 
1944 portant modification de la Convention 
sanitaire internationale du 21 Juin 1926 ex
pirera Ie 15 juillet 1946, date d'expiration 
du délai de dix-huit mais à compter du 
jour ou ladite Convention de 1944 est en
trée en vigueur; et 

Considérant qu'il est désirable de proro
ger ladite Convention de 1944 au delà de la 
date du 15 juillet 1946 entre les Gouverne
ments qui y sant parties; 

Ont désigné le urs Plénipotentiaires respec
tifs, qui, après avoir déposé leurs pouvoirs, 
trouvés e n bonne et due forme, sant con
venus de ce qui suit: 

Art. 1. Sous réserve des stipulations de 
I'article II du présent Protocole, la Conven
tion sanitaire internationale de 1944 por
tant modification de la Convention sanitaire 
internationale du 21 Juin 1926 demeurera 
en vigueur, à dater du 15 juillet 1946, à 
l'égard des Gouvernements parties au pré
sent Protocole jusqu'au jour ou chacun des 
dite Gouvernements se trouvera lié par une 
convention ultérieure modifiant ou rempla
çant ladite Convention de 1944 et ladite 
Convention de 1926. 

Art. II. L' Administration des Nations 
Unies de Secours et de Restauration (dé
nommée ei-après UNRRA) continuera à 
assumer les täches et fonctions qui lui sant 
assignées par ladite Convention de 1944, 
telle qu'elle est prorogée par Ie présent Pro
tocole, jusqu'au jour ou une nouvelle Orga
nisation internationale d'Hygiène sera éta
blie, date à laquelle ces täches et fonctions 
seront transférées à ladite Organisation in
ternationale d'Hygiène et assumées par elle; 
toutefois, si la nouvelle Organisation Inter
nationale d'Hygiène n'a pas encore été con-

. stituée, ou si, après sa constitution, elle se 
trouve dans l'impossibilité de se charger des 
täches et fonctions mentionnées ci-dessus à 
la date à laquelle UNRRA, parce que ses 
activités en Europe ont pris fin ou pour 
toute autre raison, cessera d'être en me
sure de s'en charger, ces täcbes et fonctions 
seront confiées à !'Office International d' 
Hygiène Publique et, dans ce cas, les pays 
signataires du présent Protocole prendont les 
mesures financiè res appropriées pour per
mettre à !'Office de rempir ces taches et 
fonctions. 

Art. III. Le présent Protocole demeu
rera ouvert à la signature jusqu'au 1er mai 
1946. 

Art. IV. Le présent Protocole entrera en 
vigueur lorsqu'il aura été signé sans rése rve 
de ratification, ou lorsque des instruments 
de ratification auront été déposés ou des no
tifications d'adhésion reçues au nom de dix 
Gouvernements au mains. Le présent Pro
tocole e ntrera en vigueur à l'égard de cha
cun des autres Gouvernements signataires 
à la date de la s ignature en son nom, à 
mains que cette signature ne soit accom
pagnée d'une réserve de ratification, auquel 
cas le présent Protocole entrera en vigueur 
à l'égard de ce Gouvernement à la date du 
dépöt de son instrument de ratification. 
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Art. V. :Après Ie 1er mai 1946, le pré
sent Protocole sera ouvert à l'adhésion de 
tout Gouvernement partie à la Convention 
de 1944 qui n'est pas signataire du présent 
Protocole. Chaque adhésion sera notifiée 
par écrit au Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique. 

L es adhésions notifiées avant ou à la date 
de l'entrée en vigueur du présent Protocole 
deviendront effectives à partir de cette 
date. Les adhésions notifiées après l'entrée 
en vigueur du présent Protocole devien
dront effectives à l'égard de chaque Gou
vernement à partir de la réception de la no
tification d'adhésion de ce Gouvernement. 

En foi de quoi, les Plé nipotentiaires sous
signés ont signé les textes anglais et fran
çarn du présent Protocole, les deux versions 
faisant également foi, à la date figurant en 
regard de leurs signatures respectives, en 
un seul exemplaire qui sera déposé aux ar
chives du · Gouvernement des E tats-Unis 
d'Amérique et dont des copies certifiées con
formes seront fournies par Ie Gouvernement 
des Etats-Unis d'Amérique à chacun d es 
Gouvernements signataires et adhérents et 
à chacun des Gouvernements parties à la
dite Conventîon de 1944 et à ladite Conven
tion .de 1926. 

Fait à Washington, Ie vingt-troisième jour 
d'avril 1946. 

For New Zealand: 
C. A. Berendsen April •3, 1946. 

For Belgium: 
Sous réserve de ratification. 

Silvercruys April 24, 1946. 
For Canada: 

Lester B. Pearson April 25, 1946. 
For Nicaragua: 

Alberto Sevilla Sacasa 
April 26, 1946. 

For the United Kingdom of Great Britain 
and Northem freland: 

Halifax April 29, 1946. 
For the United States of America: 

Subject to ratification. 
Dean Acheson April 30, 1946. 

For Greece: 
P. Economou-Gouras 

April 30, 1946. 
For China: 

Wei T oa-Ming April 30, 1946. 
For Luxembourg: 

Hugues Le Callais April 30, 1946. 
For Ecuador: 

Subject to ratification. 
L. N. Ponce April 30, 1946. 

For Australia: 
Subject to the reservations with which 

Australia acceded to the 1944 Convention 
to which this Protocol relates. 

J. B. Brigden April 30, 1946. 
For Haiti: 

Dantes Bellegarde April 30, 1946. 
For France: 

H . Bonnet April 30, 1946. 
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PROTOCOLE PROROGEANT LA DUREE 
DE T,A C'ONVEKTION SA ITAIRE POUR 
LA K AVIGATION AERIENNE DE 1941 

portant mo1llftcaUon de Ia ConveuUon Sa
nitaire pc-·: :- Ia Xal·fgatlon Aerlenne du 

12 A v rll 1933. 

Les Oouvernements sigoataires du pré
sen! Protocole, 

Considérant que, si elle n'est pas main
tenue en vigueur par des mesures prises à 
eet effet par les Gouvernements intéressés, 
la Convention sanitaire internationale pour 
la Navigation aérienne de 1944 portant mo
dification de la Convention sanitair inter
nationale pour la Navigation aérienne du 12 
avril 1933 expirera Ie 15 juillet 1946, date 
d'expiration du délai de dix-huit mois à 
compter du jour ou ladite Convention de 
1944 est entrée en vigueur; et 

Considérant qu'il est désirable de pro
roger ladite Convention de 1944. au delà de 
la date du 15 juillet 1946 entre les Gouver
nements qui y sont parties; 

Ont désigné leurs Plénipotentiaires respec
tifs, qui, après avoir déposé leurs pleins 
pouvoirs, trouvés en bonne en due forme, 
sont convenus de ce qui suit: 

Art. I. Sous réserve des stipulations de 
l'article II du présent Protocole, la Conven
tion sanitaire internationale pour la Navi
gation aérienne de 1944 portant modifica
tion de la Convention sanitaire internatio
nale pour la Navigation aérienne du 12 avril 
1933 demeurera en vigueur, à dater du 15 
juillet 1946, à l'égard des Gouvernements 
parties au présent Protocole jusqu'au jour 
ou chacun des dits Gouvernements se trou
vera lié par une convention u ltérieure mo
difiant ou remplacant ladite Convention de 
1944 et ladite Convention de 1933. 

Art. Il. L'Administration des Nations 
Unies de Secours et de Restauration (dé
nommée ei-après UNRRA) continuera à as
sumer les täches et fonctions qui lui sont 
assignées par ladite Convention de 1944, 
t elle qu'elle est prorogée par Ie présent Pro
tocole, jusqu'au jour ou une nouvelle Orga
nisation internationale d'Hygiène sera éta
blie, date à laquelle ces täches et fonctions 
seront transferées à ladite Organisation in
ternationale d'Hygiène et assumées par elle; 
toutefois, si la nouvelle Organisation Inter
nationale d'Hygiène n'a pas encore éfé con
stituée, ou si, après sa constitution, elle se 
trouve dans l'impossibilité de se charger des 
t äches et fonctions mentionnées ci-dessus à 
la date à laquelle UNRRA, parce que ses 
activités en Europa ont pris fin ou pour 
toute autre raison, cessera d'être en mesure 
de s'e n charger, ces täches et fonctions se
ront confiées à )'Office International d'Hy
giène Publique et, dans ce cas, les pays sig
nataires du présent Protocole prendont les 
mesures financières appropriées pour per
mettre à !'Office de rempir ces täches et 
fonctions. 

Art. 111. Le présent Protocole demeu
rera ouvert à la signature jusqu'au 1er mai 
1946. 

572 

Art. IV. Le présent Protocole entrera en 
vigueur lorsqu'il aura été signé sans réserve 
de ratification, ou lorsque des instruments 
de ratification auront été déposés ou des 
notifications d'adhésion reçues au nom de 
dix Gouverneme nts au moins. Le présent 
Protocole entrera en vigyeur à l'égard de 
chacun des autres Gouvernei:nents signatai
res à la date de la signature en son nom, à 
moins que cette signature ne soit accompag
née d'une réserve de ratification, auquel cas 
Ie prése n t Protocole entrera en vigueur à 
l'égard de ce Gouvernement à la date du 
dépot de son instrument de ratification. 

Art. V. Après Ie 1er mai 1946, Ie présent 
Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout 
Gouvernement partie à la Convention de 
1944 qui n'est pas signataire du prése n t 
P rotocole. Chaque adhésion sera notifiée par 
écrit au Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique. 

L es adhésions notifiées avant ou à la date 
de l'entrée en vigueur du présent Protocole 
deviendront effectives à partir de cette date. 
Les adhésions notifiées après l'entrée en 
vigueur du présent Protocole deviendront 
effectives à l'égard de chaque Gouverne
ment à ·partir de la réception de la notifica
tion d'adhésion de ce Gouvernement. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires sous
signés ont signé les textes anglais et fran 
çais du présent Protocole, les deux versions 
faisant également foi, à la date figurant en 
regard de leurs signatures respectives, en un 
seul exemplaire qui sera déposé aux archi
ves du Gouvernement des Etats-Unis d'A
mérique et dont' des copies certifiées con
formes seront fournies par Ie Gouvernement 
des E tats-Unis d' Amérique à chacun des 
Gouvernements signataires et adhérents et 
à chacun des Gouvernements parties à la
dite Convention de 1944 et à ladite Con
vention de 1933. 

Fait à Washington, Ie vingt-troisième jour 
d'avril 1946. 

For N ew Zealand: 
C . A. Berendsen April 23, 1946. 

For Belgium: 
Sous réserve de ratification 

-Silvercruys April 24, 1946. 
For Cana'cla: 

L ester B. Pearson April 25, ,946. 
For Nicaraf,ua: 

Alberto Sevilla Sacasa 
April 26, 1946. 

For the United Kingdom of Great . Britain 
and Northern /re/and: 

Halifax April 29, 1946. 
For the United States of America: 

Subject to ratification. 
Dean Acheson April 30, 1946. 

For Greece: 
P. Economou-Gouras 

Aprji 30, 1946. 
For China: 

Wei Toa-Ming April 30, 1946. 
For Luxembourg: 

Hugues Le Callais April 30, 1946. 
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For Ecuador: 
Subject to ratification. 

L. N. Ponce April 30, 1946. 
For Austra/ia: 

Subject to the reservations with which 
Australia acceded to the 1944 Convention 
to which this Protocol relates. 

J. B. Brigden April 30, 1946. 
For Haiti: 

Dantes Bellegarde April 30, 1946. 
'For France: 

H. Bonnet April 30, 1946. 

S. H 408 

4 December 1947. WET, houdende intrek
king van enige te Londen tot stand ge
J<omen wettelijke m aatregelen op het 
gebied van de scheepvaart. 

Bijl. Hand. II 47/48, 626; 
H and. II 47/48, bladz. 405; 
Bijl. Hand. I 47/48, 626; 
H and. I 47/48, bladz. 40. 

Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is voorzieningen te 
treffen ten aanzien van een aantal maatre
gele n van wetgevende aard op het gebied 
van de scheepvaart, welke gedurende de 
oorlog in L onden in verband met de bui
tengewone omstandigheden werden tot stand 
gebracht; 

Zo is het, dat Wij de Raad vao State, enz. 
Art. 1. De volgende besluiten worden in

getrokke n. 
1. Ons besluit van 18 October 1940 

(Staatsblad no. A 15), houdende instelling 
van een Buitengewone Raad voor de 
Sch eepvaart. 

2. Ons besluit van 10 Juli 1941 (Staats
blad no. B 57), tot regeling van de betaling 
b ij aanvragen van scheepsbrieven of certifi
caten. 

3. Ons besluit van 2 1 Augustus 1941 
(Staatsblad no. B 65)·, houdende bijzondere 
regelen met betrekking tot de afgifte van 
certificaten van uitwatering en voor de 
houtvaart, alsmede ten aanzien van het bij 
het varen in acht te nemen vrijboord. 

4. Ons besluit van 5 September 1941 
(Staatsblad no. B 70), houdende een rege
ling nopens het aanhouden van een règister 
voor de teboekstelling van Nederlandse zee
schepen, 

2. Het H ulpscheepregister Londen, be
doeld in Ons artikel , , onder 4, genoemde 
besluit, wordt overgebracht naar het Hoofd
kantoor van de bewaring der scheepsbewij
zen. 

T ot zes maanden na het inwerking treden 
dezer wet wordt een inschrijving in het 
Hulpsch eepsregister Londen voor het ver
krijgen van een zeebrief, bedoeld in de Zee
brievenwet 1926, gelijk gesteld met een in
schrijvin g in het register, bedoeld in artikel 
314 van het Wetboek van Koophandel. 

3, D eze wet treedt in werking op de 
dag, volgende op die harer afkondiging. 
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Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam 4 December 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. v. Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 19 Dec. 1947). 

S. H 409 

4 December 1947. WET tot verlenging 
van de duur van enige heffingen van 
opcenten op sommige R ijksbelastingen. 

Bijl. Hand. II 47/48, 623; 
H and. II 47/48, bladz. 356; 
Bijl. Hand. I 47/48, 623; 
Hand. I 47/48, bladz. 40. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is de duur van enige hef
fingen van opcenten. op sommige Rijksbe
lastingen te verlengen: 

Zo is het, dat Wij, de R aad van State, e nz. 
Art. 1. In de a rtikelen 9, n, tweede lid, 

en 12, letter b, der wet van 27 D ecember 
1938 ( Staatsblad no. 413), zoals deze arti
kelen sedert dien zijn gewijzigd e n aange
vuld, laatstelijk bij de wet van !18 December 
1946 ( Staatsblad n o. G 406), wordt in 
plaats van "1947" telkens gelezen: 1950. 

2. D eze wet treedt in werking met in
gang van 1 Januari 1948. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam 4 D ecember 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Financiën, P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 19 Dec. 1947). 

S. H 410 

4 December 1947. WET, houdende intrek
king van enige tijdens de oorlog aan
gebrachte wijzigingen in het Wetboek 
van Koophandel. 

Bijl. Hand. II 47/48, 625; 
Hand. II 47/48, bladz. 405; 
Bijl. Hand. I 47/48, 625; 
H and. I 47/48, bladz. 40. 

Wij WILHELMI NA, enz. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is enige tijdens de oorlog 
tot stand gekomen wijzigingen van het Wet
boek van K oophandel wederom op te hef
fen· 

io is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Enig artikel. 

Ons besluit van 25 November 1943 
(Staatsblad No. D 50) vervalt. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, 4 December 

1947. 
WILH E LMINA. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H . Vos. 
(Uitgeg. 16 December 1947). 
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s. H 411 

4 December z947. BESLUIT houdende 
naturalisatie van Wilhelm Bouman en 
17 anderen. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 62z; 
Hand. Il 47/48, bladz. 405; 
Bijl Hand. I 47/48, 62z; 
Hand. I 47/48, bladz. 40. 
Wij WILHELMINA, enz ... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Wilhelm Bouman en 17 anderen; 

Zo is het, dat w ·ij, de Raad van State enz. 
Art. 1. Met afwijking van het derde en van 

het vierde lid, aanhef en onder 3°., van arti
kel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 December 1938 (Staatsblad n°. 204) , 
wordt bij deze de hoedanigheid van Neder
lander verleend aan : 

1°. Wilhelm Bouman, geboren te Arnhem 
(Gelderland 4 October 1903, grondwerker, 
wonende te Waubach, gemeente Ubach over 
Worms, provincie Limburg; 

2°. Georgina Hendrika Boonzaijer, weduwe 
van Frederikus Theodorus Dirk Putter, gebo
ren te Rotterdam (Zuid-Holland) IS Febru
ari 1914, werkster, wonende te Amsterdam, 
provincie Nóordholland; 

3°. Petrus Cornelis Adrianus Gaemers, ge
boren te Delft (Zuidholland) 16 November 
1914, chauffeur-monteur, wonende te Delft, 
provincie Zuidho!land; 

4°. Gerard Gillebaard, geboren te · Ouder
A mstel (Noordholland) 15 April 1913, schil
dersknecht, wonende te Amsterdam, provin
cie Noordholland; 

5°. Pieter Pleunis van 't Hart, geboren te 
R otterdam (Zuidholland) 21 September 1910, 
kantoorbediende, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland: 

6°. Arie Hootsen, geboren te Voorburg 
(Zuidholland) 8 Maart 1910, korporaal bij de 
Marine Luchtvaartdienst, verblijvende in 
Nederland.sch-lndië; 

7°. Engbert Adrianus Roelof Kasemier, ge
boren te Wanne (Duitsland) 12 Augustus 1909 
arbeider, wonende te Heerlen, provincie Lim
burg; 

8°. Wiebreg Pieter Koopmans, geboren te 
Issim (Duitsland) 22 October 1912, chauffeur, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

9°. Willem Frederik Koster, geboren te Am
sterdam (Noordhol/and) 22 Juli 1902, metaal
draaier wonende te Heerlen, provincie Lim
burg; 
10°. Theodorus van Laar, geboren te Am

sterdam (Noordholland) 26 September 1915, 
bankwerker, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordho/land; 
11.0 • Johannus Cornelis Lommerse, geboren 

te Oudewater (Zuidho/land) 27 Januari 1916, 
broodbakker, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholtand; 
12°. Cornelis Joost van Maaren, geboren te 

's-Hertogenbosch (Noordbrabant) 20 Augustus 
1901, los werkman, wonende te Amsterdam 
provincie Noordho/land; 
13°. Gerrit Paar/berg, geboren te Oudkarspel, 

t hans gemeente Langedijk (Noordhol/and) II 
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Mei 1897, krantenbezorger , wonende te 
Soest, provincie Utrecht; 
14° . Rosario Plana Solé, weduwe van Evert 

Ruivenkamp, eerder weduwe van Willem Cor
nelis de Lathouder. geboren te Alcoletge (Span
Je) 23 Juni 1910, zonder beroet>. wonende te 
's-Grauenhnge. provincie Zuidhol/and; 
15°. Jacobus P Tonken, geboren te Gronin.l!en 

(Groningen) 19 April 1916, electrisch lasser, 
wonende te ' -Gravenhage, provincie Noord
holland; 
16°. Leendert Johannus Triep, . geboren te 

's-GravenhagP (Zuidhalland) 7 Februari 19u 
magazijnbediende, wonende te 's-Gravenhage' 
provincie Z uidholland: ' 
17°.Snke Visser, geboren te Lemmer, gemeen-

te Lemsterland (Friesland ) 30 Augustus 1910, 
zonder beroep, wonende te Sneek, provincie 
Friesland: 
18. Johannes Wimmers, geboren te 's-Gra

hage (Zuidholland) 13 Mei I9II, machinaal 
houtbewerker, wonende te 's-Gravenhage 
provincie Zuidholland: ' 

Art. 2. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen enz. 
Gegeven te Amsterdam 4 December 1947. 

WILHELMINA. 
De min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 16 Dec. 1947). 

s. J[ 412 

4 December 1947. WET, betreffende be
vordering van de voldoening van krach
tens het Eerste Boek van het Burger
lijk Wetboek verschuldigde uitkeringen 
tot onderhoud door de mogelijkheid 
open te stellen ter zake van dergelijke 
uitkeringen lijfsdwang toe te passen. 

Bijl. Hand Il 46/47, 5z5; 
Bijl. Hand. Il 47/48, 515; 
Hand. Il 47/48, bladz. 376- 378; 
Bijl. Hand. I 47/48, 5z5; 
Hand. I 47/-18, bladz. 40. 
Wij WILHELMINA enz., doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is de voldoening van 
krachtens het Eerste Boek van het Burger
lijk Wetboek verschuldigde uitkeringen tot 
onderhoud te bevorderen c!oor de mogelijk
heid open te stellen ter zake van dergelijke 
uitkeringen lijfsdwan~ toe te. passen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. I. Na de Eerste Afdeling van de 

Vijfde Titel van het Tweede Boek van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
wordt ingevoegd een nieuwe afdeling, lui
dende: 

,,EERSTE AFDELING A. 

Lijfsdwang in zaken betreffende 
onderhoud. 

Art. 598a. Vonnissen, beschikkingen en au
thentieke akten, waarbij een uitkering tot 
onderhoud, krachtens het Eerste Boek van 
het Burgerlijk Wetboek verschuldigd, daar-
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onder begrepen het verschuldigde voor on
derhoud en opvoeding van een minderjarige 
en de in artikel 34.µ van genoemd .wetboek 
bedoelde vergoeding, is bevolen of toege
zegd, zijn overeenkomstig de bepalingen van 
deze afdeling, na daartoe verleend verlof, 
uitvoerbaar bij lijfsdwang. 

De bepalingen van de vorige afdeling zijn, 
tenzij dienaangaande anders bepaald is, niet 
v an toepasing. 

Art. 598b. De vordering tot het verlenen 
van het verlof wordt ingesteld en behandeld 
als een vordering in kort geding voor de 
president van de arrondissements-rechtbank 
overeenkomstig de artikelen 289, 290, eerste 
lid, 293, 296 en 297 van dit wetboek. 

De president van de rechtbank, die de 
uitkering heeft bevolen, is mede bevoegd. 

Art. 598c. Bij het verlof wordt de duur 
van de lijfsdwang beperkt tot een bepaalde 
termijn, die niet langer is dan drie maan
den. 

Art. s98d. De president kan de beslis
sing eenmaal of meermalen, doch in totaal 
niet langer dan zes maanden, aanhouden. 

Art. 598e. De president kan bij het ver
lenen van het verlof bepalen, dat wanneer 
de schuldenaar een zeker bedrag aan on~ 
derhoud, vermeerderd met de kosten, be
taalt, de lijfsdwang niet of niet verder zal 
worden ten uitvoer gelegd. 

Art. 598/. Het verlof wordt geweigerd: 
1 ° . indien tenuitvoerlegging op goede

ren redelijkerwijze voldoende uitkomst kan 
bieden; 

2 ° . indien de schuldenaar nog niet gedu
rende een termijn van twee maanden nala
tig is; 

3°. indien het niet betalen van de uitke
ring het gevolg is van aan de schuldenaar 
niet toerekenbare onmacht. 

Art. 598g. H et verzet tegen de beslissing 
van de president wordt eveneens voor de 
president gebracht. · 

Hoger beroep wordt niet toegelaten. 
Art. 5g8h. D e artikelen 588, tweede lid, 

592, 596 en 598 zijn van toepassing. 
Art. 598i. De Voogdijraad of één van de 

Voogdijraden in het arrondissement van de 
rechtbank, welks president de lijfsdwang 
heeft bevolen, kan de kosten tot onderhoud 
van de schuldenaar overeenkomstig het in 
het eerste lid van artikel 592 bedoelde ta
rief voorschieten. 

Indien de"Voogdijraad geen partij in het 
geding was, kan de schuldenaar niettemin 
tot de betaling van door de Voogdijraad 
voorgeschoten kosten van lijfsdwang wor
den genoodzaakt krachtens een bevelschrift 
van -tenuitvoerlegging van de president van 
de arrondissements-rechtbank, dat op ver
zoek van de Voogdijraad wordt afgegeven. 
De schuldenaar kan daartegen bij de presi
dent verzet doen. Tegen de uitspraak op het 
verzet is geen rechtsmiddel toegelaten. 

Art. 598j. De president kan, wanneer de 
tenuitvoerlegging van lijfsdwang is aange
vangen, ambtshalve of op verzoek van de 
schuldenaar bepalen, dat wanneer de schul
denaar een 2eker bedrag aan onderhoud, 
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vermeerderd met de kosten, betaalt, de lijfs
dwang niet verder zal worden ten uitvoer 
gelegd. 

Art. 598k. Nadat een verlof is geweigerd 
of de tenuitvoerlegging van toegestane lijfs
dwang zonder toepassing van het bepaalde 
krachtens de artikelen 598e en 598j is be
eindigd, kan een nieuw verlof niet eerder 
worden gevorderd dan na verloop van zes 
maanden na de weigering van het verlof of 
de beëindiging van de tenuitvoerlegging van 
de lijfsdwang." 

Art. Il. Aan artikel 611 van het Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt 
een nieuw lid toegevoegd, luidende: 

"Het bepaalde bij dit artikel blijft buiten 
toepassing in zaken betreffende onderhoud 
als bedoeld bij de eerste afdeling A van 
deze titel." 

Art. III. Aan artikel 33 van de Faillisse
mentswet wordt een nieuw lid toegevoegd, 
luidende: 

"Het bepaalde bij dit artikel geldt niet 
voor lijfsdwang in zaken betreffende onder
houd als bedoeld bij artikel 598a van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering." 

Art. IV. In het tweede lid van artikel 
19d van de wet van 12 Februari 1901 
(Staatsblad No. 64) wordt na "Tweeden 
Titel" ingevoegd "en de Vijfde Titel" en 
wordt "874a" gewijzigd in "870". 

Art. V. In artikel 344i van het Burger
lijk Wetboek wordt achter "titel" ingevoegd 
,,en in de vijfde titel". 

Art. VI. Met ingang van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de wet van 10 Juli 
1947 (Staatsblad No. 232) wordt: 

1 °. in artikel 598a van het W etboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, zoals dit arti
kel luidt ingevolge artikel I van deze wet, 
,,voor onderhoud en opvoeding van een min
derjarige en de in artikel 344/ van genoemd 
wetboek" vervangen door "voor verzorging 
en opvoeding van een minderjarige en de in 
artikel 344c van genoemd wetboek"; 

2 °. het voorkomende onder artikel IV 
van deze wet gelezen: 

In het derde lid van•artikel 19c van de 
wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad No. 
64) wordt "artikel 47911" vervangen door 
.,de artikelen 479g en 598a- 598k". 

3 °. het voorkomende onder artikel V van 
deze wet gelezen: 

In artikel 34411 van het Burgerlijk Wet
boek wordt "artikel 479g" vervangen door 
,,de artikelen 47911 en 598a- 598k". 

Art. VII. De,;e wet treedt in werking 
met ingang van de dag na die van haar af
kondiging. 

Gegeven te Amsterdam 4 December 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 16 Dec. 1947). 
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S. H 413 
5 December 1947. BESLUIT tot verlenging 

van het privilege van De Surinaamse 
Bank om als circulatiebank in Suriname 
werkzaam te zijn. 

Wij WILHELMINA, enz, 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Overzeese Gebiedsdelen en van Onze Minis
ter zonder Portefeuille van 27 November 1947, 
2de Afdeling, n°. 9; · 

Gelet op artikel 1 van de wet van 1 Maart 
1946 (Staatsblad n°. G. 51); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. Het bij de Surinaamse Bankwet 

1928 (Staatsblad n°. 231), zoals deze sedert 
is gewijzigd en aangevuld, aan De Surinaam
sche Bank verleend privilege om als circu
latiebank in Suriname werkzaam te zijn, 
wordt verlengd tot 1 Januari 1949. 

2. Dit besluit treedt in werking op de dag 
volgende op die van zijn plaatsing in het 
Staatsblad. 

Onze Minister van Overzeése Gebi~dsdelen 
en Onze Minister zonder Portefeuille zijn be
last met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Amsterdam, 5 December 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Overzeese Gebiedsdelen, 
J. A. JONKMAN. 

De Minister zonder Portefeuille, GöTZEN, 

(Uitgeg. 23 Dec. 1947). 

s. H 4 14 

9 December z947. BESLUIT tot wijziging 
van het Reglement voor de Neder
landse Haringcontröle (Staatsblad 1938, 
No. 656). 

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

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
van 9 Juli 1947, No. 5237, Afdeling Vis-
serijen; • 

Gelet op de H aringwet 1927 (Staatsblad 
No. 387), zoals deze is gewijzigd bij de 
Wet van 22 April 1937 (Staatsblad No. 
701); 

D e Raad van State gehoord (advies van 
23 September 1937, No. 38); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister voornoemd van 28 November 1947, 
No. 9168, Afdeling Visserüen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De in lid 3 van artikel 7 van het 

R eglement voor de Nederlandse Haring
contröle (Staatsblad 1938, No. 656) ge
noemde bedragen worden onderscheidenlijk 
gelezen: 7 cents, 5 cents, 3 cents, 2 cents, 
2 cents en I cent. 

Het in lid 4 en in lid 5 van genoemd 
artikel vermelde bedrag wordt gelezen: 1 
cent. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van de tweede dag na die der dag
tekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 
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Onze Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Amsterdam, 9 Decembe r 1947. 

WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. z6 Januari 1948.) 

S. H 415 

9 December 1947. BESLUIT, houdende 
voorzieninge n ter bescherming van das
sen, steenmarters, boommarters, otters 
en zeehonden. 

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

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
en van Justitie van II Juni 1946, No. 
3371/574, Afd. Juridiche Zaken, Letter L; 

Gelet op artikel 1, derde lid, en artikel 
57 der Jachtwet 1923; 

0. dat h~t nodig is voorzieningen te tref
fen ter bescherming van dassen, steenmar
ters, boommarters, otters en zeehonden· 

De Raad van State gehoord (advies 'van 
16 Juli 1946, No. 26); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nisters van Landbouw, Visserij en Voedsel
voorziening en van Justitie van 2 Decem
ber 1947, No. 366/ 73, Afdeling Juridische 
Zaken, Letter L; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Tot wild (pelswild) zullen wor

den gerekend te behoren: 
x. de dassen, de steenmarters en de boom

m a rters in het gehele Rijk; 
2. de otters in het gehele Rijk, met uit

zondering van de gemeenten Epe, Apel
doorn, Valkenswaard, H eeze, B e rgeyk en 
Gulpen; 

3. de zeehonden in het gehele Rijk met 
uitzondering van de provincies Zuid-Hol
land, Noord-Brabant en Zeeland. 

2. Het enige artikel van Ons besluit 
van 14 Februari 1924, Staatsblad No. 45, 
wordt gewijzigd en gelezen als volgt: 

.,Voor de toepassing van de artikele n 54, 
55 en 56 der Jachtwet 1923 worden onder 
schadelijk gedierte verstaan: 

a. wilde zwijnen, konijnen, vossen, bun
zings, hermelijnen, wezels en verwilderde 
katten, in het gehele Rijk; 

b. otters in de gemeenten Epe, Apel
doorn, Valkenswaard, H eeze, Bergeyk en 
Gulpen; 

c. zeehonden in de provincies Zuid
Holland, Noord-Brabant en Zeeland. 

3. Dit besluit treedt in werking op de 
tweede dag na die zijner afkondiging. 

Onze Minister van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het 
S taatsblad zal worden geplaatst en in af-
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schrift aan de Raad van State zal worden 
medegedeeld. 

Amsterdam, 9 December 1947. 
De Min. v. L., V. en V., S. L. MANSHOLT. 
De Min. v . Justitie, J. H . VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. IJ Januari 1948.) 

s. JC 416 
9 December 1947. BESLUIT houdende schor

sing van het besluit van burgemeester 
en wethouders der gemeente Hindeloo
pen d.d. 10 November 1947 tot toeken
ning schadeloosstelling als bedoeld in 
de wet rechtsherstel overheidspersoneel 
1946, aan A. Meines te Sneek. 

Wij WILHELM!:NA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken van 5 December 1947, 
n°. 59852, Afdeling Binnenlands Bestuur, 
Bureau Bestuurszaken, tot schorsing van het 
besluit van Burgemeester en Wethouders 
van Hindeloopen, d.d. 10 November 1947, 
waarbij gunstig werd beschikt op het ver
zoek, d.d. 13 Augustus 1947, van A. M"eines, 
te Sneek, om toekenning der schadeloosstel
ling, bedoeld in artikel 9 der wet Rechtsher
stel Overheidspersoneel 1946, Staatsblad n°. 
G. 401; 

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

Gelet op de artikelen 185-187 der Gemeen
tewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van Burgemeester 

en Wethouders der gemeente Hindeloopen 
tot I Juli 1948 te schorsen. 

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

Amsterdam, 9 December 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnen/. Zaken, WITTEMAN. 
IUigeg. 30 Dec. 1947j. 

S. H 417 

zz December I947· BESLUIT houdende 
nadere wijziging van het Koninklijk 
besluit van 13 Maart 1919 (Staatsblad 
No. 107) tot uitvoering van artikel 243 
der Invaliditeitswet. 

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

Sociale Zaken van 2 December 1947, no. 
5415, Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 243 der Invaliditeitswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging van Ons besluit van 13 

Maart 1919 (Staatsblad no. 107), laatste
lijk gewijzigd bij het besluit van de Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken van 5 Maart 1942, no. uo2 
Afdeling Arbeidersverzekering. 

1. de modellen der rentekaart vast te 

L. & S. 1947 

1947 

stellen overeenkomstig de bij dit besluit 
gevoegde formulieren A 1 en A 2; 

Zie voor deze modellen blz. 578 en 579. 
II. te bepalen, dat de rentekaarten, 

waarvan de modellen werden vastgesteld 
bij Ons besluit van 13 Maart 1919 (Staats
blad no- 107), laatstelijk gewijzigd bij het 
besluit van de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken van 5 
Maart 1942, no. uo2 Afdeling Arbeiders
verzekering, geldig blijven. 

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

Amsterdam, II December 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binn. Zaken a.i., W. DREES. 
(Uitgeg. 20 Januari 1948.) 

S. H 418 
11 December 1947. WET, houdende verlen

ging van de termijn, genoemd in artikel 
6, lid 3, van het Besluit Oorlogspleeg
kinderen (Staatsblad n°. F _137). 

Bijl. Hand. II 46/47, 533. 
Bijl. Hand. II 47/48, 533; 
Hand. 11 47/48, bladz. 523-525; 
Bijl. Hand. I 47/48, 533; 
Hand. I 47/48, bladz. 42. 
Wij WILHI;:LMINA, enz. . doen te weten 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is de mogelijkheid te schep
pen tot verlenging van de termijn, genoemd 
in art. 6, lid 3, van het Besluit Oorlogspleeg
kinderen (Staatsblad n°. F 137); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Na de eerste zin van artikel 6, 

lid 3, van het Besluit Oorlogspleegkinderen 
(Staatsblad n°. F 137) wordt ingevoegd: 

"De Minister van Justitie is bevoegd de 
termijn van twee jaren te verlengen, doch 
niet langer dan tot 1' September 1949." 

2. De iaatste zin van artikel 6, lid 3, van 
het Beslul tOorlogspleegkinderen wordt ver
vangen door: 

"Wanneer de zorg van de Commissie over 
een minderjarige is geëindigd wordt de ver
melding van die minderjarige in het register, 
bedoeld in artikel 3, doorgehaald" . 

2. Wanneer de Minister van Justitie de 
termijn genoemd in artikel 6, lid 3, eerste zin, 
van het Besluit Oorlogspleegkinderen, ver
lengt, wordt voor de toepassing van dit Be
sluit de zorg van de Commissie ten aanzien 
van de minderjarigen, over wie zij door het 
verstrijken van die termijn was geëindigd, 
geacht te hebben voortgeduurd sedert het 
ogenblik van het verstrijken van de termijn. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van de dag volgende op die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam 11 December 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Justitie, H. J. VAN MAARSEVEEN. 

( Uitgeg. 19 Dec. 1947). 
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REDEN VAN ONBESTELBAARHEID. 
(In te vullen door de postambtenaar.) 

De zt-ttl• motttn wordu ccpl,tkl door dt wtrkt utr "'66r ol ctUlk• 
tlf<II& ffltl Ge btl.Jllnc \111 hel loon In acid {■ rt. 199, 1t lid, 1 W ) 

8ut111 hU loon lthttl In ltlllttkklll&tn In ntlart, dllll UI dt •trk• 
""" ht de loop un tikt ktltndcrwtck etn u,c:cl moeten pl1kkcn fa, L 
19G, 2e lid, I.W.) 

Op elk .,,,, wordt .n•kfdtlhjk, flldll htl door hem ccplakt 1,, door 
dt wtrlr:10-u dt c11111111 (da&, maand tn Jur) wurop het pld;ktn 
cudiltddt, •tl cljlen ot mei ltlttrl, duidelijk IDU lnkl CtlChttYtn, 

,.ltdrllkl ol rutt:•~ld (lfl 272 1.W J 
Ot Wtrktntr il bootcil de •ltltll lt PIJl!trtft ol u- v66r hel pLlkktn 

tt pcrlourcn (Kon Bul. 30 Juli UllO, Slbl 627) 
Ovtr ,·olk ktltndcrwcktn, W,Uf0l'tf ttn nnû:trdt •llktrlnc' 1tr1.Cbtcn1 

de Zlc1c1cwct 011101111, 1to1111 de premie "'oor rckcnln1 "'•" tfct orcun der 
1leliu1tldvcntkcrln,c, cvint11ttl door btllU,ddtlinc van dt wcrkcncr 
lt voldoen 

Indien onr ttn hltndcrwttlt cun ttCCII bth0CVtft lt worden ftpl1kt, 
•oei de reden dun••• wordtn 11n&tltYtn deor bu lltllcn un het 
woordjt "wu1t1001", .,wcrkt11.1tl111", .,niet cnrtfkt" (dit 1a1 tstc te 
pla1t1111 door ttn vroow, dit ttn h11i1ho11dln& te nnorct n bult, wannttr 
• • nltt hccll cc,o.crkt 1,,,11 loon of ,.,, onderne.ncn of "1lck" Unccul 
11 I. nócll dGOr de werkttYtt, nkh door het orcHn der Ucktnt tld• 
vcn.tkcrlnt bcllloell te wordca 1cpl1.kl) (KonlnUiJk bnlutl vin JO J11tl 
l!no. St111$blad No. 52'1'). 

Ut a,t,.cld ., h .. ,,plldt tijn r(ftleknrl 1tlf te bewarH. HIJ ,, btvotld 
11111 ,c11td111rt un 1ija wcrkccvcr lft btwarla1 tt cevtn ltltn ctn bewijs 
Yan 01111'1.IICII Hij bl1Jh lt 4lkn Mldt bcY0t&d de In bt•lrlnc ,,enen 
rtntch1r1 teruc te vorderen (a,I -2M t . W.) 

Ot 11bcldt1, ...-1,111 10.11 ttllctt btttolt In ~entrcUlnccn lo nafttra .,, 
..,oo, wie de werliccvcr ucclt 1110,1 bclaltn, lt 1nrpUch1 tljn rentekaart 
11.n t1Jn wnlc«cvcr ltf h1.nd te tltllco, ltCU bewijs va• ontvancJt (art • 
211, Ic li0, 1 W) 

Dt arbeider, dit in dt YUltkttlnc, 1crc1tld '" de la validllclto•ct, Il 
op,1110111111 en ujn rcalekaart niet 11.ri 1ijn •trkltvtr Hl burulnc hctlt 
CtCOH, hn cttn looabcu.11111 \'ordcrto 111' llliJ niet 1ijn rt11lek11rt 
1.Hbiedt nn de wcrtccvcr voor hel plakken Vin een u1c1 (lrt. 268 
I.W) 

Op &Cdnt vordcrlnt 111oct de' rtnlclrurt IU de Rud un Arbeid 
n 11n de door de Rud Y&n Arbeid 1111rtoc ••ncc•ntn arnbtu11,cn 
van die Rud woufen urtoond Zij 1ijit bcvoc,d de rt11fell11rt lt(tll 
bt""'JI Ic btbolldcn (111 266 1 W ). 

Hel buit YIII de rcnltkllft Iran leiden I0I· 
1. Ouderdomsrcnlc. n• htl btrclkc11 on dt lcthiJd van M jHr, 
2 lnv1lkhlcll1re11lt, 
3. Wcd11wt11rtnft (Kr1c:llten1 rtn1th111 van de aun \111\ IIO Jur at, 

bij vroctcr ilttrcdtndc bllJvflM!e lnulldlltlt ttrdcr ), 
4. Wnt11uc11te vo.r lcindcrca btacdca 14 Jaar; 

a ... de ~cuckerde udcr overh1dt, 
0 111 de nlcf•vcrnturdc vader ovcrlljc!I, ,nks de moeder tui rente• 

kaart bull, 
t all de •trulterdt 1111oc0cr overlijdt en de t lndchn ouderloos Mjn 

of de 1111ocdcr hun touwlnnu wu, 
~ K01telou 1encukundl1c bc1'1111delu1c ot vcrplc&tn&, ll'dltn cnaar 

bnt111 "" ' b\lJvcai;it ln"lidilclt U dit ctvau il 1I Ic •ende•. 

Art. )f4 dtt lnvl.Jldllclttwtl. 11 
Hij, die "' rc11tck1art ••t1 een 11bcldt1, dit nitl onthcvtft 11 van de 

;:~~i111: 11
::~~/:1,::•::~::r!:::"!i1 •::;;: =~~ !:'11~•~::• oi'1~!

1
~~~ ~~::; : 1 

1l>u1t1111111nc 11■ HII derdt alccctt, wordt ltlhalt mei hcchlcnls van 
IUI hoo11tt lwtt mundtn of Ctldboctt \In ten t,ooilt• vljtllj{ iulóc•. 

'---- ----------- ---~--_,! 
Behoort bij Koninklijk besluit van 11 December 1947, Staatsb 

No. H 417. 
Mij bekend, 

De Minister van Sociale Zaken 
W. DREES. 
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de Raad van Arbeid of het postkantoor kosteloos ~ 
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REDEN VAN ONBES'l'f:LBAARltEID. 
(In te vallta door de postambtcn- .) 

~ ui:cl, 1.ottcn wordtn cepl,ikt door dt wtd11tvu v66r ol CtliJk• 

• 
11
r:,1~1't' ~:t b:::~ln:,hve

1
e~ ~'v~~!~::kf•'~:n(~! \!::a~

1
d~:• t

1~-:'d~ wtrk• 
cevu in dt loop van tikt k1ltnduwuk tH u c tl •otttn plakken (a,t, 
198, 2 t lld, I.W.) . 

Op elk 'lt&tl wordt orullddtllljk. n1d1t htl door bt• cepl1kt 11, d oor 
dt wukcevu de dllilllft (dl&, m•1nd tn 111,) wurop hel plakken 
cuctueddt, met clilcu ot ■tl lttttrs, d11ldtlij k mt.t lnkl ceKllrevco. 

,.Ctdtukt ot crsltlllptld (111 272 1 W) 
Oe werkanu Is bnoecd de -uaets ie parafuel'I o f ae v66r btt ptaklceo 

lt ptr!Ortten (Kon, Bul. 30 Juli l92(t, Stbl 627) 
Over \Ollt kaknduweken, w1110•tr ttn •tne.ludt ltftktrlft( kr.a(blt~ 

de Zltkttwet 01\tYlntt, koml dt pn■lt voor rckt•lac va11 Ket brcun der 
1lekenc eldvtt1tktrln&, nintuul door be-.1,ddtllnc van dt ... crkaevu 
tt vo14otn 

lmJitn over ttn hltnduwttk c t.tn 111111 bthouen te wt,rdtn Ccs>lakt. 
moet 4 t rede■ d11n1n worden 1111cecevui d•or htt stellen van Ml 
woordje "werkloos••, .,wukst1kln1'', ,.niet ccwtrkl" (dit fllltlt te 
pl11tse11 door n:n vrouw, die "" ll ubbo11dln1 lt vu1orrt111 bult, w1 nnttt 
u- n1c1 httlt cewukl ttctn loon ol als ondune,nu) of " 1lek" (ln1ev1I 
n 1. nOCh door de w crk&evtr, nóc:11 door btt 0111111 du dellenceld• 
vuukuint bthoeh lt wo,du 11plak1) (KoAlnkhjk besluit VIII l0 Juli 
1920, St.nt1bl•d No. 527). 

Oe 11btld :t 1, "'"Pliclll r ijn fftllellun u.lf tl btWUH. H•i ,. bcvot&d 
1i1n rcntckurt un 1iJ11 wukcevu lll_btwul111 Ie enen ttaen tm bewijs 
v■n onh•ancst. HIJ blijh IC 11llu1 tijde bevoe&d d t In btwarln& CtleYH 
1tnttlc11rt 1u111 lt vordutn (ui ~ I.W) 

De 11beh;!tr, wleftl '°"" cthttl but.ut In versucklllncen to 111tllra e11 
voor wit de wuk1evcr 111111 moet bctlltD. 11 ver"ftltl tljn rtnteha rt 
aan 111n wtrks:cvu ltr hand tt ,1111111, ltCtlt btwlJI un ontvaricu (ut. 
271, lt lld, I.W.). 

De ubcldtr, dit In d• vuuktrln1, 1u11eld in de lnvalldllellswet, ft 
op1e11<1111cn en 'ujn nntckurt 11ltt .un 11jn wtrk1cvtt in bew11ln1 hult 
ceco·u, kin 1cen loonbetallnc vordtru ,1,· hij nttt dJo rt11ttk111t 
Unbitdt un de wttkcnu voor het pl&kku vin ttn uccl (art. 208 
1.w.1 

Op 1edane vo,dulnc •ott de. rtllltkllrt fllll de Rud VH Arbeid 
en un de doo• de R1U va.n Arbeid 11111101 unctwut• ••1>1t1111e1t 
un dit Rud w orácn vt1loo11d. Zij 1i1n bevc.t:Jd de rtDftkurt te1ta 
be-J~ te beho11dt111 (llt. 2eo 1.W.). 

Htt buil '1111 de rc11tekHrt llan lcklen lol; 
1. Oududo•1rtntc. 111 hel btrtUttll VIII de ltcllijd Vi n 65 Jur, 
2 lnvalidi11ttsrt11lt, 
:,. Weduv.·e11rt11le (Ku,thtcn1 untc.k•ut Vlft de Mflll VMI 00 Jaar af, 

b11 vroctcr lftlrC"dcadc bl!Jvfltdt lr1valldlttlt ,.,du>, 
4. Wntarcntc "oo, klnduu btntden 14 Jur; 

o. als de Vt11tkttde vader ovcrhJdt, 
t>. ais dt nlet·vcntkude "•du ovtrlljdr, mits de moedu ren ·rente~ 

IIHrt btllt: 
c . ... dt vtnekudt lrl0tdtr ourhjdl '" df klnddt11 oudulOOI lijn 

.ol de fflHdll hu• kollwlnntr WH; 
.) K05:11ou 1cnenk11ndlCt beh.1111111,11,e ol vc,plt&lnt, 1ndlt1 Ctvllt 

btstUI "oo, bljJvtnde lnnliditeil ,. dit 1nur 1, I l Ie •tlldt•. 

Art. 3f,I der l11v1Udllelltwet. 
Hij, dit de 1tntck1a.,1 van ten 11blldtr, die n111 ontbcvn 11 ••a de 

vuplltbllfll o• pttlll,it Il bel.1\c,11, .andtfl dlfl kracl'llens wtttell1k voor
Khrill tt1e11 diens ull11d111ktt wil onder 11th bche 11d1 ol sondu diens 
tÓUluninlnl 11n ttn dllde altttlt. wordt tHlflll MU h«:bttnls van 
,,. 1100,ue l'IIH •Undt• ol ccldboett ,.111 Ie• hOOlllt vi1lll,t s:•lllkn. 

Behoon bij Koninklijk besluit van 11 December 1947, Staatsblad 
No. H 417. 

Mij bekend, 
De Minister van Sociale Zaken, 

W. DREES. 
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S. IC 419 
II December 1947. WET houdende tijd~lijke 

regeling van het personenvervoer met 
motorrijtuigen. 

Bijl. Hand. II 46/47, 499; 
Bijl. Hand. II 47/48, 499; 
Hand. II 47/48, bladz. 310-318; 
Bijl. Hand. I 47/48, 499 ; 
Hand. I 47/48, bladz. 42-43. 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

saluut 1 doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is het Eerste Uitvoerings
besluit van de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat van 18 Juni 
1940 (Verordeningenblad n°. 16/1940). waarbij 
het gebruik van motorrijwielen en motorrij 
tuigen, ingericht voor het vervoer van per
sonen. anders dan met autobussen in de zin 
der Wet Autovervoer Personen, van een ver
gunning afhankelijk is gesteld, te vervangen 
door een regeling bij de wet, waardoor ter 
bevordering van een zo economisch mogelijk 
gebruik van die motorvoertuigen, het bij dat 
besluit ingevoerde vergunningstelsel voor
lopig wordt gehandhaafd, doch, naar gelang 
de omstandigheden zulks t oelaten, geleide
lijk buiten werking kan worden gesteld; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz.; 
Art. 1. In deze wet wordt verstaan onder: 
de Minister: de Minister, met de uitvoe-

ring van deze wet belast; 
motorrijtuigen: eeri voor personenvervoer 

ingericht rij- of voertuig, bestemd om uit
sluitend of mede door een mechanische kracht, 
op of aan het rij- of voertuig zelf aanwezig, 
anders dan langs spoorstaven te worden 
voortbewogen, en niet zijnde een autobus 
als bedoeld in de W et Autovervoer Personen. 

2. Het rijden met een motorrijtuig over een 
voor het openbaar verkeer openstaande weg 
is behoudens het bepaalde in artikel 7, slechts 
geoorloofd, indien daartoe vergunning is ver
leend door een daartoe door de Minister aan
gewezen ambtenaar. 

3. I. Een vergunning geldt uitsluitend 
voor het daarin aangegeven motorrijtuig. 

2. Aan een vergunning kunnen volgens bij 
Algemene Maatregel van Bestuur te stellen 
regelen voorwaarden worden verbonden met 
betrekking tot het gebruik van het motor
rijtuig. 

J. Zij wordt in de regel voor onbepaalde 
tijd verleend , doch kan te allen tijde door de 
ambtenaar, die haar v e rleende , worden in
getrokken. 

Tenzij de Minister in een bijzonder geval 
anders bepaalt, wordt de intrekking niet van 
kracht, voordat de termijn van beroep is 
verstreken of, in geval van beroep, op het 
beroep is beslist. 

4. r. Ten bewijze , dat een vergunning is 
verleend, wordt aan degene, aan wie de ver
gunning wordt verleend, een vergunnings
bewijs uitgereikt, waarvan het model wordt 
vastgesteld door of vanwege de Minister. 

2. Tijdens het gebruik van het motorrij
tuig moet het vergunningsbewijs op of in het 
motorrijtuig aanwezig zijn. 

3. H et vergunningsbewijs moet aan d e 
opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 9, 
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op hun verzoek behoorlijk ter inzage worden 
afgegeven. 

4. Het vergunningsbewijs blijft het eigen
dom van het R ijk en moet, 

indien het motorrijtuig, waarvoor de ver
gunning geldt, te niet gaat, niet meer ter be
schikking van de vergunninghouder staat 
of om andere redenen niet meer door hem 
zal worden gebruikt, binnen dertig dagen na 
het eindigen van het gebruik of, 

indien de vergunning wordt ingetrokken, 
onverwijld na het van kracht worden van 
de intrekking • 

door de vergunninghouder of de gewezen 
vergunninghouder aan de ambtenaar, die 
de vergunning geeft verleend, worden te
ruggezonden. 

5. Door de Mini'ster worden voorschrif
ten gegeven omtrent de indiening en de be
handeling van verzoeken om vergunning en 
kunnen bij in de Staatscourant bekend te ma
ken beschikking nadere voorschriften worden 
gegeven met betrekking t ot het gebruik, dat 
krachtens de vergunning van het motorrij
tuig mag -worden gemaakt, zo nodig met 
buiten werking stelling van aan de vergun
ning verbonden voorwaarden. 

6. Indien een vergunning is geweigerd, in
getrokken of voorwaardelijk of voor een be
paalde tijd is verleend, kan de aanvrager of de 
houder van de vergunning binnen veertien 
dagen na de dagtekening van de beslissing 
schriftelijk beroep instellen bij de Minister. 

7. Door Ons kan, zo nodig onder daarbij 
door Ons te stellen voorwaarden, bij in het 
StaaJsblad te plaatsen besluit het v oorschrift 
van artikel 2 buiten werking worden gesteld 
ten aanzien van bij dat besluit aan te wijzen 
soorten motorrijtuigen of ten aanzien van het 
daarbij aan te wijzen gebruik van motorrij
tuigen 

8. I. Overtreding van voorschriften, bij of 
krachtens deze wet gegeven, of van voor
waarden, krachtens deze wet gesteld, wordt 
gestraft met h echtenis van ten hoogste een 
jaar of geldboete van ten hoogste tien dui
zend gulden. 

2. Indien een der feiten, in het vorige lid 
strafbaar gesteld, wordt begaan door of van
wege een naamloze vennootschap, een coö
peratieve of andere rechtspersoonlijkheid be
zittende vereniging of een stichting, wordt 
de strafvervolging ingesteld en de straf uit
gesproken t egen hem, die tot het feit op
dracht gaf of die de feitelijke leiding had bij 
het verboden handelen of het nalaten. 

3. Het feit wordt beschouwd als een over
treding. 

9. Met de opsporing der feiten, bij deze 
wet strafbaar gesteld, zijn derhalve de bij 
artikel 141 van het Wetboek van Strafvorde
ring aangeweten personen, belast: 

a. De ambtenaren der Rijks- en gemeente
politie 

b." zij, die de Minister daartoe aanwijst. 
10. 1. De opsporingsambtenaren zijn te 

allen tijde bevoegd om gebruik, dat in strijd 
met hetgeen bij of krachtens deze wet is be
paald van een motorrijtuig wordt gemaakt, 
te beletten en het voor dat gebruik gebezig
de motorrijtuig naar een door hen aan gewe
zen plaats t e vervoeren of te doen vervoeren 
en aldaar in bewaring te stellen. De bestuur-
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der van het motorrijtuig is gehouden daar
toe zijn medewerking te verlenen. 

2. De uit de in het vorige lid bedoelde 
maatregel voortvloeiende kosten komen ten 
laste van de houder van het motorrijtuig. 

11. r. Het Eerste Uitvoeringsbesluit van 
de Secretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat van 18 Juni 1940 (Veror
deningenblad n°. 16/ 1940) vervalt. 

2. Een vergunning, verleend krachtens· 
het Eerste Uitvoeringsbesluit van de Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat van 18 Juni 1940 (Verordenin
blad n°. 16/ 1940) wordt geacht een vergun
ning, als bedoeld in artikel 2, te zijn. 

3. Op beroepen, ingesteld ingevolge het 
Eerste Uitvoeringsbesluit van de Secretaris
Generaal van het Departement van Waterstaat 
van 18 Juni 1940 (Verordeningenblad n°. 
16/ 1940), waarop bij het in werking treden 
van deze wet niet is beslist, wordt alsnog 
beslist, als waren zij ingesteld krachtens deze 
wet. 

12. r. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor bij in het Staatsblad te plaatsen besluit 
de buitenwerkingtreding van deze wet te be
palen. 

2. Zij vervalt uiterlijk met ingang van 
1 Januari 1950. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gégeven te Amsterdam II December 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 

( Uitgeg. '6 Jan. 1948). 

S. H 420 
II December 1947. WET tot invoering van een 

buitengewoon pensioen voor zeelieden
oorlogsslachtoffers, alsmeçie voor hun 
nagelaten betrekkingen. 

Bijl.Hand. II 46/47, 509. 
Bijl. Hand. II 47/48, 509; 
Hand. II 47/48, bladz. 525-527. 
Bt}l. Hand. I 47/48, 509; 
Hand. I 47/48, bladz. 42. 

· Wij WILHELMINA, enz.; 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben 

dat het wenselijk is een regeling te treffen 
met betrekking tot het recht op buitenge
woon pensioen ten behoeve van zeelieden, 
die door de oorlog zijn getroffen, aJsmede van 
hun nagelaten betrekkingen; 

Zo is het , dat Wij, de Raad van State, enz. 

EERSTE HOOFDSTUK 

Alg·emene llepaUngen. 

Art. 1. r. Voor de toepassing van deze wet 
wordt verstaan onder: 

.,Onze Minister": Onze Minister van Ver
keer en Waterstaat; 

"zeeman": de kapitein of schepeling, een 
vrouwelijke schepeling inbegrepen, die, Ne
derlander zijnde, deel uitmaakte van de be
manning van een zeevaartuig op enig tijd
stip gedurende het tijdvak van I September 
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1939 tot en met 2 Maart 1946 of van een 
zeevissersvaartuig op enig tijdstip gedurende 
het tijdvak van I Saptember 1939 tot en met 
15 December 1945. 

2. Voor de toepassing van deze wet hebben 
de woorden "zeevaartuig" en zeevissers
vaartuig" dezelfde betekenis als die, welke 
daaraan is toegekend in de Zeeongevallenwet 
1919, met dien verstande, dat niet zodanig 
wordt beschouwd het zeevaartuig of zee
vissersvaartuig, hetwelk zich bevond in de 
feitelijke macht van een vijandelijke mogend
heid of van een mogendheid, welker gebied, 
ingevolge Ons besluit van 27 Maart 1941, 
Staatsblad n°. B 30, met vijandelijk gebied 
was gelijkgesteld. 

2. I. Ten laste van het Rijk wordt, onde,r 
de voorwaarden en naar de regelen in deze 
wet gesteld, buitengewoon pensioen verleend 
aan zeelieden, alsmed~ aan hun nagelaten 
betrekkingen. 

2. De zeeman, die van ontrouw aan de 
zaak van Ons Koninkrijk, aan Ons of aan 
Onze Regering heeft blijk gegeven, dan wel 
zijn diensten niet bij voortduring ·en naar 
behoren heeft vervuld, kan geen rechten 
ontlenen aan het bepaalde in deze wet tenzij 
Onze Minister termen aanwezig acht anders 
te beslissen. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

Van het buitengewoon pensioen van de 
zeeman. 

§ I. Van het recht op buitengewoon pensioen. 
3. i. Recht op buitengewoon pensioen 

wordt verkregen terzake van vermindering 
van arbeidsgeschiktheid tengevolge van: 

a. verwonding of verminking, onstaan in 
dienst van het zeevaartuig of zeevissersvaar
tuig, door oorzaak met de oorlog verband 
houdende; 

b. ziekten of gebreken, welke geheel of ge
deeltelijk het gevolg zijn van verrichtingen 
of vermoeienissen aan de dienst aan boord 
van het zeevaartuig of zeevissersvaartuig tij
dens de oorlog verbonden, of van de behànde
ling ondervonden tijdens gevangenschap door 

· de vijand, of van bijzondere omstandigheden 
of toestanden, welke zich bij de dienst aan 
boord van het zeevaartuig of zeevissersvaar
tuig tijdens de oorlog hebben voorgedaan, 
dan wel die tot uiting zijn gekomen onder 
overwegende invloed van die verrichtingen, 
vermoeienissen, behandeling, bijzondere om
standigheden, voorzover die ziekten of ge
breken niet door eigen opzettelijk toedoen 
zijn ontstaàn of verergerd. 

2. In bijzondere gevallen is Onze Minister 
bevoegd het recht op buitengewoon pensi
oen toe te kennen aan een zeeman op wie de 
voorafgaande bepalingen dezer wet niet of 
niet geheel van toepassing zijn. 

3. Het recht op buitengewoon pensioen, 
bedoeld in het eerste en tweede lid, houdt 
mede in het recht op geneeskundige behan
deling en verpleging ten laste van het Rijk, 
terzake van de verwondingen, verminking, 
ziekten of gebreken, waardoor het recht op 
buitengewo<rn pensioen is ontstaan, volgens 
nader bij algemene maatregel van bestuur 
vast te stellen regelen. 
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§ 2. Van de uoet waarop buitengewoon pen
sioen wordt uerleend. 

4. Een buitengewoon pensioen kan blij
vend of voorlopig worden toegekend. 

5. H et buitengewoon pensioen wordt blij
vend toegekend, indien, hetzij bij eerste toe
kenning, _hetzij bij v-ernieuwing van pensioen, 
verandering van het percentage van arbeids
ongeschiktheid voor de toekomst niet aan
nemelijk wordt geacht. 

6. r. Het buitengewoon pensioen wordt 
voorlopig toegekend, indien verandering van 
het percentage van arbeidsongeschiktheid 
voor de toekomst aannemelijk wordt geacht. 

2. Het voorlopig buitengewoon pensioen 
wordt voor ten hoogste vijf jaren toegekend; 
het kan meermalen worden verleend. 

3. Indien, nadat een voorlopig buitenge
gewoon pensioen niet is vernieuwd, doordat 
de arbeidsongeschiktheid van de zeeman is 
gedaald beneden tien procent, later blijkt 
dat de arbeidsongeschiktheid wederom tot 
tenminste tien procent is gestegen, zonder 
dat de aanwezigheid van een nieuwe oorzaak 
aannemelijk moet worden geacht, wordt op
~ie1;1w voorlopig buitengewoon pensioen, of, 
md1en verandering van het percetage van 
arbeidsongeschiktheid voor de toekomst niet 
aannemelijk wordt geacht, blijvend buiten
gewoon pensioen toegekend. 

§ 3 , Van de pensioensgrondslag. 
7. r. Ingeval )<rachtens deze wet aanspraak 

op buitengewoon pensioen ontstaat, wordt 
door Onze Minister de pensioensgrondslag 
vastgesteld, waarnaar het buitengewoon pen
sioen moet worden berekend. 

2. Onder pensioensgrondslag wordt ver
staan het jaarbedrag, dat naar redelijkheid 
nodig is om de zeeman in staat te stellen te 
leven op de voet, waarop gelijksoortige valide 
personen gemiddeld leven ten tijde van de 
inwerkingtreding van deze wet, met dien ver
stande, dat bij de vaststelling van dit bedrag 
geen rekening wordt gehouden met de mo
gelijkheid van bevordering of anderszins en 
voorts met bepaling, dat voor de vaststelling 
van deze voet geen rekening wordt gehou
den met het bedrag, waarmede lonen het 
maximum, dat daarvoor door het College 
van -~ijksbemiddelaars is goedgekeurd, over
schrJJden 

3, De pensioensgrondslag bedraagt in geen 
geval meer dan vier duizend vijfhonderd 
gulden en minder dan duizend vijfhonderd 
gulden. 

4, Omtrent de vaststelling van de pensi
oensgrondslag kunnen bij algemene maatre
gel van bestuur nadere regelen worden vast
gesteld. 

§ 4. Van het pensioenbedrag. 
8. r. Het buitengewoon pensioen bedraagt 

zoveel procent van het bedrag van de pensi
oensgrondslag, als het voor de belanghebben
de vastgestelde percentage van arbeidsonge
schiktheid beloopt. 

2. Percentages van arbeidsongeschikt
heid boven 'tien procent worden uitgedrukt 
in veelvouden van tien procent. 

J. Bij een percentage van minder dan tien 
procent wordt arbeidsongeschiktheid geacht 
niet te bestaan. 
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9. Het buitengewoon pensioen wordt één
maal met twintig procent van de pensioen
grondslag vermeerderd, wanneer tengevolge 
van de verwonding, verminking, ziekte of 
gebreken, in artikel 3 bedoeld: 

a. één der ledematen (handen of voeten) 
is verloren gegaan, of voorgoed geheel on
bruikbaar is geworden, dan wel een toestand 
is ontstaan, welke met een zodanig verlies 
of een zodanige onbruikbaarheid is gelijk te 
stellen; 

b. twee of meer ledematen dermate in 
beweeglijkheid of bruikbaarheid zijn vermin
derd, dat de toestand van de belanghebbende 
met die onder a beschreven is gelijk te stellen; 

c. het gezichtsvermogen door organische 
en/of traumatische oorzaken zodanig is be
perkt, dat het vermogen om zich zelfstandig 
te bewegen er ernstig door wordt getroffen; 

d. een toestand is ontstaan, welke op de 
.duur een in verhouding tot de levensomstan
digheden van de belanghebbende kostbare 
verpleging of behandeling vereist; 

e. belangrijke misvorming van het gelaat 
is ontstaan, welke door hulpmiddelen niet 
voldoende te verbergen is, zodat de belang
hebbende de omgang met zijn medemensen 
ernstig wordt bemoeilijkt; of 

/. een blijvend buitengewoon pensioen is 
verleend uit hoofde van een arbeidsonge-
schiktheid van 80 of 90 procent. . 

10: Het buitengewoon pensioen wordt 
éénmaal met veertig procent van de pensi
oensgrondslag vermeerderd, wanneer tenge
volge van de verwondingen, verminking, ziek
ten of gebreken, in artikel 3 bedoeld: 

a. twee of meer ledematen (handen of 
voeten) zijn verloren gegaan of voorgoed ge
heel onbruikbaar zijn geworden, dan wel een 
toestand is ontstaan, welke met een zodanig 
verlies of een zodanige onbruikbaarheid is ge
Jijk te stellen; 

b. Het gezichtsvermogen voorgoed geheel 
verloren is gegaan of een toestand is ont
staan, welke met blindheid is gelijk te stel
len; 

c. onherstelbaar krankzinnigheid is ont
staan, of een toestand,'welke daarmede is ge
lijk te stellen; of 

d. een blijvend buitengewoon pensioen 
is verleend uit hoofde van een arbeidsonge
schiktheid van roo procent. 

11. r. Behoudens het bepaalde bij dit ar
tikel worden bij algemene maatregel van be
stuur regelen vastgesteld betreffende de in
komsten, welke voor verrekening met het 
buitengewoon pensioen in aanmerking komen. 

2. De over enig kalenderjaar genoten in
komsten van de betrokkene worden op het 
buitengewoon pensioen in mindering gebracht 
voor het bedrag, waarmede het buitenge
woon pensioen, ongeacht de verhoging inge
volge artikel 9 en ro, vermeerderd met die 
inkomsten de grondslag, waarover het pen
sioen is berekend, overschrijdt. 

J. Indien tengevolge van het feit, waardoor 
recht op buitengewoon pensioen wordt ver
kregen, mede recht bestaat op een uitkering 
krachtens de Zeeongevallenwet r919 of op 
een pensioen of andere inkomsten ten laste 
van het Rijk, ten laste van Nederlandsch
lndië, van Suriname of van Curaçao, ten 
laste van een publiekrechtelijk lichaam in een 
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dezer gebieden, of ten laste van een door het 
openbaar gezag ingesteld fonds, wordt een 
bedrag van het buitengewoon pensioen met 
deze inkomsten verminderd, behoudens het 
bepaalde in artikel 12. 

4. Onder de uitkering krachtens de Zeeon
gevallenwet 1919, als bedoeld in het derde 
lid, worden mede geacht te v allen de niet wet
telijke toeslagen, welke op grond van aan
vullende regelingen zijn of worden toegekend. 

5. Bij de toekenning van het buitenge
woon pensioen worden de inkomsten voor
lopig geschat. Na afloop van elk kalender
jaar worden zij definitief vastgesteld. Bedra
gen zij minder dan is geschat, dan wordt het 
verschil alsnog uitgekeerd; in het tegenover
gestelde geval wordt het verschil in gelijke 
termijnen op het nog niet uitbetaalde pensi
oen over het volgende kalenderjaar in minde
ring gebracht. 

12. Indien tengevolge van het feit, waar
door recht op buitengewoon pensioen wordt 
verkregen, mede recht ontstaat op een perio
dieke uitkering ten laste van het Rijk, doch 
overigens geen inkomsten worden genoten, 
is Onze Minister bevoegd van het bepaalde 
;n artikel 11, derde lid, af te wijken in die zin, 
dat in deze gevallen alleen die regeling wordt 
toegepast, welke de hoogste uitkering toe
kent. 

§ 5. Van het geneeskundig onderzoek. 

13. Een buitengewoon pensioen wordt eerst 
verleend of gewijzigd, nadat over het ont
staan, de aard en de gevolgen van de verwon
ding, verminking, ziekten of gebreken, welke 
recht geven op buitengewoon pensioen, een 
geneeskundig onderzoek heeft plaats gehad 
en het percentage van arbeidsongeschikthéid 
is vastgesteld. 

DERDE HOOFDSTUK. 

Van het buitengewoon pens ioen der nage 
laten betrekklni;rnn. 

§ 1. Van het recht op buitengewoon pensioen. 

.Art. 14. 1. Een weduwe heeft recht op bui
tengewoon pensioen ingeval haar echtge
noot tengevolge van een oorlogsharrdeling 
in dienst van een zeevaartuig of zeevissers
vaartuig, het leven heeft verloren dan wel 
aan de onmiddellijke gevolgen van verwon
ding, verminking, ziekten of gebreken, als 
bedoeld in artikel 3, eerste lid, binnen een 
jaar na het ontstaan of tot uiting komen daar
van is overleden, mits het huwelijk niet is 
voltrokken na dat ontstaan of tot uiting ko
men. 

2. Van de termijn van een jaar, in het 
vorige lid bedoeld, wordt alleen afgeweken, 
indien uit een met redenen omklede verkla
ring van een geneesheer - waarvan zo mo
gelijk de inhoud door hem onder ede door de 
kantonrechter zijner woonplaats zal zijn be
vestigd - duidelijk blijkt, dat de dood het 
gevolg was van een vroeger bekomen verwon
ding, verminking, ziekte of gebrek als be
doeld in artikel 3, eerste lid. 

3. Buitengewoon pensioen, als in de voor
afgaande leden van dit artikel bedoeld, komt 
eveneens toe aan de weduwnaar van een 
Arouwelijke schepeling, die als zeeman in de 
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zin van deze wet kan worden aangemerkt, 
zo deze bijdroeg in zijn kosten van levenson
derhoud. 

4. Het bepaalde in het eerste en tweede lid 
van dit artikel is op het in het derde lid b, -
doelde pensioen van overeenk omstige tr e
passing. 

5. Het bepaalde in artikel 3, tweede lid, 
is op de in het eerste en derde lid van dit ar
tikel genoemde personen van overeenkomsti
ge toepassing. 

6. De fo het eerste en derde lid van dit ar
tikel genoemde personen, die van ontrouw 
aan de zaak van Ons Koninkrijk aan·Ons of 
aan Onze Regering hebben blijk gegeven, 
kunnen geen rechten ontlenen aan het bepaal
de in deze wet, tenzij Onze Minister termijn 
aanwezig acht anders te beslissen. 

15. I. Bij het overlijden van een zeeman 
door een der oorzaken als in artikel 14 eerste 
lid, bedoeld, ontstaat mede recht op buiten
gewoon pensioen voor: 

a. elk wettig kind van de overledene; 
b. elk natuurlijk kind, dat door de over

ledene wettig erkend was. 
Voorts onder de voorwaarden in artikel 18 

gesteld, voor: 
c. elk natuurlijk kind, te wiens behoeve 

de overledene onderhoudsplicht is opgelegd 
krachtens artikel 344a van het Burgerlijk 
Wetboek; 

d. de ouders, of bij ontstentenis van deze 
de grootouder~ van de overledene, indien de
ze hun kostwinner was; 

e. elk ouderloos k:einklind van de overle
dene, indien deze zijn kostwinner was; 

/. de schoonouders van de overledene, in• 
dien deze hun kostwinner was. 

2. Indien een kind, van hetwelk de echt
genote van een zeeman bij het overlijden van 
haar man zwanger is, levend ter wereld komt, 
wordt het aangemerkt als reeds geboren toen 
de vader stierf. 

3. Voor de toepassing van dit artikel wor
den met wettige kinderen gelijkgesteld kin-· 
deren, die op het tijdstip van het overlijden 
op kosten van de zeeman werden opgevoed 
en na diens overlijden geen kostwinner heb
ben. 

4. Het bepaalde in artikel 14 is op de 
hiervorengenoemde nagelaten betrekkingen 
van overeenkomstige toepassing. 

16. 1. Aan de in de artikelen 14 en 15 ge
noemde nagelaten betrekkingen van een zee
man wordt eveneens recht op een buitenge
woon pensioen verleend, indien zich een der 
gevallen voordoet, bedoeld in artikel 12 van 
de Zeeongevallenwet 1919. 

2. Als dag van overlijden van de in het 
eerste lid bedoelde zeeman wordt voor de 
toepassing van deze wet aangenomen de dag 
welke voor de toepassing van de Zeeongeval
lenwet 1919 als dag van overlijden is vastge
steld. 
§ 2. Van de berekening van het buitengewoon 

pensioen. 
17. Het buitengewoon pensioen, bedoeld 

in de artikelen 14 en 15 bedraagt: 
a. voor een weduwe vijf en zestig procent 

van de eerste twee duizend gulden en vijf en 
• vijftig procent van het overige gedeelte van 

de pensioengrondslag, welke op grond van het 
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bepaalde in artikel 7 voor de overledene, in
dien deze arbeidsongeschikt ware geweest, 
zou hebben gegolden; 

b. voor elk kind van de overledene als be
doeld in artikel 15, eerste lid, onder a, b en c, 
welks moeder aan het overlijden van de vader 
aanspraak op buitengewoon pensioen ont
leent, tien procent van de onder a bedoelde 
pensioensgrondslag, voor elk ander kind twin
tig procent van die grondslag; 

c. voor de ouders of bij ontstentenis van 
deze voor de grootouders van de overledene, 
als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder d, 
zoveel als hij in de regel tot hun levensonder
houd bijdroeg, doch niet meer dan veertig 
procent van de onder a bedoelde pensioens
grondslag en wel tot wederopzegging of tot 
de dood van. de langstlevende ; 

d. voor elk ouderloos kleinkind van de 
overledene als bedoeld in artikel 15, eerste 
lid, onder e, zoveel als hij in de regel tot diens 
levensonderhoud bijdroeg, doch niet meer dan 
twintig procent van de onder a bedoelde pen
sioensgrondslag; 

e. voor de schoonouders van de overledene 
als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder /, 
zoveel als hij in de regel tot hun levensonder
houd bijdroeg, doch niet meer dan veertig 
procent van de onder a bedoelde pensioens
grondslag en wel tot wederopzegging of tot 
de dood van de langstlevende, dan wel tot 
het tijdstip, bedoeld sub I en 2 van artikel 
377 van het Burgerlijk Wetboek. 

18. 1. De buitengewone pensioenen, toe
gekend aan de personen, bedoeld in de arti
kelen 14 en 15, zullen tezamen niet meer 
mogen bedragen dan negentig procent van 
de pensioensgrondslag, waarna het buitenge-· 
woon pensioen is berekend, met dien ver
stande, dat: 

a. de personen, genoemd in artikel 15, eer
ste lid, onder f, alleen aanspraak hebben op 
buitengewoon pensioen, indien de personen 
bedoeld in artikel 14 en in artikel 15 eerste 
lid onder a, b, c, d en e hun volle buitenge
woon pensioen hebben ontvangen; 

b. de personen, bedoeld in artikel 15, eer
ste lid, onder e, indien de personen, bedoeld 
in artikel 14 en in artikel 15, eerste lid, onder 
a, b, c en d hun volle buitengewoon pensioen 
hebben ontvangen; 

c. de personen, bedoeld in artikel 15, eer
ste lid, onder c en d, indien de personen, be
doeld in artikel 14 en in artikel 15, eerste lid, 
onder a en b, allen hun volle buitengewoon 
pensioen hebben ontvangen. 

2. Indien de buitengewone pensioenen van 
de personen, bedoeld in artikel 14 en in artikel 
15, eerste lid, onder a en b, tezamen meer zou
den bedragen dan de in het eerste lid voor hen 
gestelde maxima, zal elk buitengewoon pen
sioen een evenredige vermindering ondergaan. 

3. Indien de personen, bedoeld in artikel 
15, eerste lid, onder c en d, niet het volle bui
tengewoon pensioen kunnen ontvangen, zal 
het buitengewoon pensioen van ieder hunner 
een evenredige vermindering ondergaan. 

4. Het in het vorige lid bepaalde is ook 
van toepassing op de kleinkinderen als be
doeld in artikel 15, eerste lid, onder e, in
dien van dezen meer dan een in leven zijn en 
elk kleinkind niet zijn volle buitengewoon 
pensioen kan ontvangen. 
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5- Ingeval het bepa,alde bij het tweede lid 
is toegepast en in het aantal op buitengewoon 
pensioen rechthebbende kinderen wijziging 
komt, zal de toegepaste evenredige vermin
dering worden herzien, en wel met het einde 
van de maand in de loop waarvan de wijzi
ging is. ingetreden. 

19. Indien het recht op buitengewoon 
pensioen van een der betrekkingen, bedoeld 
in de artikelen 14 en 15 te niet gaat, heeft 
zulks alleen herziening tengevolge van het 
buitengewoon pensioen van de overblijvende 
rechthebbenden, bedoeld in artikel 14 en in 
artikel 15, eerste lid, onder a en b. 

20. I. Op het buitengewoon pensioen, toe
gekend aan de personen, bedoeld in artikel 17, 
is het bepaalde in artikel 11, eerste, derde, 
vierde en vijfde lid, en artikel 12 van over
eenkomstige toepassing. 

2. Voorzover de inkomsten door de wedu
we worden genoten, worden deze voor vijftig 
procent van die over enig kalenderjaar ver
kregen inkomsten op het buitengewoon pen
sioen in mindering gebracht, met dien ver
stande, dat, indien die inkomsten minder 
dan duizend vijfhonderd gulden per jaar 
bedragen, slechts een zodanig bedrag in 
mindering wordt gebracht als waarmede die 
inkomsten een som van zevenhonderd vijftig 
gulden mochten te boven gaan. 

3. Indien personen aan wie een buitenge
woon pensioen is toegekend op grond van het 
bepaalde in artikel 17, onder c en e, inkomsten 
verkrijgen, wordt het buitengewoon pensioen 
verminderd met zeventig procent van die in
komsten, over enig kalenderjaar door bedoel
de personen verkregen boven de inkomsten, 
welke in aanmerking zijn genomen bij de be
oordeling van het recht op buitengewoon 
pensioen. 

VIERDE HOOFDSTUK. 
Van de aan,•rage e n t-0ckeunlng van bnJten

ge" oon 1ieusloen. 
21. 1. Een zeeman alsmede zijn nagelaten 

betrekkingen, die recht op buitengewoon 
pensioen volgens deze wet wensen te doen 
gelden, dienen aan Onze Minister een aan
vrage om buitengewoon pensioen in. Zij moe
ten daarbij overleggen een verklaring ten 
genoege van Onze Minister, waaruit blijkt 
of zij al dan niet aanspraak hebben op een 
uitkering krachtens de Zeeongevallenwet 1919. 

2. Het recht op buitengewoon pensioen 
vervalt, wanneer de belanghebbende het niet 
heeft doen gelden•binnen vijf jaar na het tijd
stip, waarop het recht op buitengewoon pen
sioen is ontstaan of kon worden geldend ge
maakt. 

3. Zij, aan wie een voorlopig buitengewoon 
pensioen is toegekend, dienen, a ls zij menen 
ook verder voor buitengewoon pensioen in 
aanmerking te komen, binnen twee jaren na 
het einde van de termijn waarover voorlopig 
buitengewoon pensioen werd toegekend, een 
aanvrage in om weder in het genot van bui
tengewoon pensioen te worden gesteld. · 

4. Personen, die verkeerden in het geval, 
bedoeld in het derde lid van artikel 6, dienen, 
wanneer zij menen opnieuw aanspraak op 
buitengewoon pensioen te kunnen doen gel
den, een aanvrage in. 
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· 5, Wanneer als gevolg van omstandighe• 
den, waaraan belanghebbende geen schuld 
draagt, de -regeling van zijn buitengewoon 
pensioen _wordt vertraagt, kan· hem, indien 
Onze Minister zulks nodig oordeelt, een voor
schot op zijn buitengewoon pensioen wordèn 
verleend. 

22. I. Omtrent elke aanvrage, als bedoeld 
in het eerste lid van het vorige artikel, wordt 
door Onze Minister een met redenen omklede 
beslissing genomen. Voorzover een zodanige 
bèslissing strekt tot toekenning van een bui
tengewoon pensioen, worden daarin in elk 
geval vermeld de gronden, waarop het bui
ten gewoon pensioen wordt verleend, de ar
tikelen der wet, welke daarbij toepassing heb
ben gevonden, en de grondslag, waarnaar het 
buitengewoon pensioen is berekend. 

2. De met redenen omklede beslissing wordt 
door Onze Minister aan de belanghebbende 
medegedeeld. 

VIJFDE H OOFDSTUK. 
Van Ingang en einde van het buitengewoon 

1iensloen. 
23. I. Behoudens afwijkende bepalingen 

gaat het buitengewoon pensioen in op I Ja
nuari 1946 of, indien het recht op buitenge
woon pensioen later is ontstaan, op de dag 
van ontstaan van dat recht. Indien degene, 
aan wie het buitengewoon pensioen wordt 
ontleend, nà I Januari 1946 overleden is, gaat 
het buitengewoon pensioen in op de eerst e dag 
volgende op die van het overlijden. 

2. Wanneer de aanvrage tot het verkrijgen 
van het buitengewoon pensioen niet binnen 
twee jaren na de dag, waarop het recht op 
buitengewoon pensioen kon. worden geldend 
gemaakt, is ontvangen, gaat het buitengewoon 
pensioen in op de eerste dag der maand, vol
gende op die, waarin de aanvrage is ingeko
men. doch niet voor het einde van de termijn 
waarvoor eventueel reeds een voorlopig bui
tengewoon pensioen was verleend. 

3. Een voorlopig buitengewoon pensioen 
dat t,ij vernieuwing wordt toegekend, alsme
de een blijvend buitengewoon pensioen, dat 
verleend wordt ter vervanging van een voor
lopig buitengewoon pensioen, gaat in op de 
dag, volgende op die, waarop het vorige 
buitengewoon pen, ioen heeft opgehouden, 
behalve in de gevallen genoemd in artikel 6, 
derde lid, in welke gevallen het buitengewoon 
pensioen ingaat op d~ dag, waaroo de aanvra
ge daartoe is ingekomen. 

4. Ingeval de aanvrage, bedoeld in artikel 
21, derde lid, niet is ontvangen binnen de 
daar gestelde termijn van twee jaren, zal de 
vervanging of verlenging van het voorlopig 
buitengewoon pensioen ingaan op de dag, 
waarop de aanvrage is binnen gekomen, ten
zij Onze Minister termen aanwezig acht an
ders te beslissen. 

24. I. Het buitengewoon pensioen eindigt 
met het einde van de maand, in de loop waar
van de rechthebbende overlijdt; het pensi

~ en van de onder a, b, c en e van artikel 15 
bedoelde kinderen tevens met het einc:1.e van 
de maand, in de loop waarvan de rechtheb
bende de leeftijd van één en twintig jaar 
bereikt of in het huwelijk treedt. 

2. Een vervallen verklaard of ingetrokken 
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buitengewoon pensioen eindigt met het einde 
van de maand, in de loop waarvan het be
sluit tot vervallenverklaring of intrekking 
onherroepelijk is geworden. 

3. Een na het tijdstip van overlijden, hu
welijk of bereiken van de leeftijdsgrens, als 
bedoeld in het eerste lid van dit artikel in
getreden wijziging van de inkomsten, welke 
ingevolge artikel II voor verrekening met het 
buitengewoon pensioen in aanmerking komen, 
heeft geen verandering van het toegekende 
buitengewoon pensioen ten gevolge. 

25. I. Het .buitengewoon pensioen eindigt 
voorts bij een op het overlijden van de zee
man volgend huwelijk der weduwe en wel 
met het einde vaq de maand, in de loop waar
van het huwelijk is voltrokken. Zij ontvangt 
dan een bedrag in eens van tweemaal haar 
uitkering over een jaar. Deze bepaling geldt 
eveneens voor de weduwnaar, bedoeld in ar
tikel I4, derde lid, alsmede voor de moeder, 
de grootmoeder en de schoonmoeder van de 
overleden zeeman. 

2. Het bepaalde in artikel 24, derde lid, is 
op de in het eerste lid van dit artikel genoem
de personen van overeenkomstige toepassing. 

26. Het buitengewoon weduwenpensioen 
wordt niet uitbetaald over de tijd, geduren
de welke een weduwe in concübinaat leeft. 

27. Een buitengewoon pensioen, verleend 
op grond van artikel 16, eerste lid, houdt op 
met de door Onze Minister te bepalen datum, 
wanneer de aanvankelijk vermiste zeeman 
in leven blijkt te zijn. 

ZESDE HOOFDSTUK. 
B ijzondere be1ia!Jngen aan alle bulten

gewone pensioenen gemeen. 
28. Het buitengewoon pensioen wordt naar 

boven afgerond tot volle guldens. 
29. 1. Het buitengewoon pensioen wordt 

voldaan aan het einde van iedere maand. 
waarover recht op pensioen bestaat. 

2. De termijnen van een buitengewoon 
pensioen, welke niet zijn ingevorderd binnen 
een jaar na de eerste maand, waarin de uitke
ring daarvan had mogen plaats hebben, wor
den niet meer uitbetaald, tenzij de belang
hebbende ten genoege van Onze Minister kan 
aantonen, dat het overschrijden van die ter
mijn het gevolg is geweest van omstandighe
den, van zijn wil onafhankelijk. 

30. I. De pensioengerechtigde, die is ver
oordeeld tot een vrijheidstraf van drie maan
den, tot plaatsing in een Rijkswerkinrichting, 
tot plaatsing in een tuchtschool voor drie 
maanden of tot enige zwaardere straf of op 
bevel van de rechter ter beschikking van de 
Regering is gesteld, mist over de tijd ge
durende welke hij zijn straf ondergaat of 
van Regeringswege in zijn opvoeding wordt 
voorzien, of gedurende welke hij zich door de 
vlucht aan de tenui~voerlegging van het von
nis onttrekt, het recht op buitengewoon pen
sioen. 

2. Onze Minister is bevoegd over het buiten 
gewoon pensioen van de rechthebbende over 
die tijd, ten behoeve van diens echtgenote, 
minderjarige afstammelingen in de rechte 
linie of bloedverwanten in de opgaande linie, 
geheel of ten dele te beschikken. 

3. Onze Minister is tevens bevoegd om, 
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indien krachtens het vorige lid niet ten volle 
over het pensioen is beschikt, hem, die niet 
voorwaardelijk uit de gevangenis, uit de Rijks
werkinrichting of uit de tuchtschool is ont
slagen, of wiens opvoeding van Regeringswe
ge is geëindigd, in het genot te stellen van 
een uitkering ten bedrage van ten hoogste 
de helft van het niet uitgekeerde bedrag, tot 
een maximum van de helft van het jaarlijkse 
bedrag van het buitengewoon pensioen. 

31. I. Het buitengewoon pensioen vervalt: 
1°. wanneer gedurende vijf achtereenvol

gende jaren iedere invordering achterwege is 
gebleven ; 

2°. wanneer de rechthebbende: 
a. wordt genaturaliseersf in een vreemd 

land; 
b. zonder Onze toestemming zich in vreem

de krijgsdienst begeeft of een openbare be
diening aanneemt, door een vreemde rege
ring opgedragen. 

2. In bijzondere gevallen kan een op grond 
van dit artikel vervallen buitengewoon pensi
oen na áoor Ons te verlenen machtiging door 
Onze Minister opnieuw worden toegekend. 

32. Het buitengewoon pensioen, dat is 
toegekend met inachtneming van de bij deze 
wet gestelde regelen, wordt door de Algemene 
Rekenkamerverevend tot het bedrag, waarop 
het is toegekend, tenzij, ingevolge het bepaal
de bij artikel 29 en artikel 3 I dezer wet, de 
betaling achterwege moet blijven. 

ZEVENDE HOOFDSTUK. 
Van herziening van genomen beslissingen. 

33. 1. Indien de belanghebbende met een 
beslissing inzake het buitengewoon pensioen 
geen genoegen nemt, kan hij, mits binnen 
drie maanden, na de dagtekening der des
betreffende kennisgeving bij Onze Minister 
een verzoek om herziening dier beslissing 
indienen. 

2. Indien een verzoek als bedoeld in het 
eerste Jid na de daartoe gestelde termijn 
wordt ontvangen, is de belanghebbende daar
in niet' ontvankelijk, tenzij hij ten genoege 
van Onze Minister kan aantonen, dat het 
overschrijden van die termijn het gevolg is 
geweest van omstandigheden, van zijn wil 
onafhankelijk. 

3. Onze Minister legt het ingediendever
zoek om herziening ter beslissing voor aan 
een door hem aan te wijzen beroepsinstantie. 

4. Behoudens het bepaalde bij dit artikel 
en bij artikel 34 worden bij algemene maatre
gel van bestuur regelen vastgesteld betreffen
de de werkwijze van die beroepsinstantie. 

34. I. Een inzake een buitengewoon pen
sioen genomen beslissing kan ambtshalve 

. worden herzien. Herziening in het nadeel van 
de bij die beslissing betrokkene kan echter 
alleen plaats hebben op grond van gebleken 
onjuistheid van aan die beslissing ten grond
slag gelegde gegevens of wanneer de toestand, 
welke de maatstaf vormde bij het nemen van 
die beslissing, verandering ondergaat. 

2. Een tengevolge van een uitspraak van 
de beroepsinstantie, bedoeld in artikel 33, 
genomen beslissing inzake een buitengewoon 
pensioen, alsmede een zodanige beslissing, 
welke door een uitspraak van deze instantie 
is bevestigd, kan op daartoe door of vanwe-
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ge de belanghebbende gedane aanvrage door 
Onze Minister worden herzien in het voor
deel van de bij die beslissing betrokkene. 

3. Een tengevolge van een uitspraak van 
de beroepsinstantie, bedoeld in artikel 33, 
genomen, of een door zodanige uitspraak 
bevestigde, beslissing inzake een buitenge
woon pensioen kan in het nadeel van de daar
bij betrokkene door Onze Minister worden 
herzien, doch alleen aan de hand van een 
nadere uitspraak van die beroepsinstantie. 

4. Indien een genomen beslissing inzake 
een buitengewoon pensioen ambtshalve wordt 
herzien, vinden in daartoe dienende gevallen 
ten aanzien van de herzieningsbeslissing het 
eerste en tweede lid van artikel 33 overeen
komstige toepassing. 

s. Indien een ingevolge deze wet genomen 
beslissing in het 'nadeel van de belangheb
bende wordt herzien, wordt - tenzij in de 
herzieningsbeslissing is uitgesproken, dat de 
gebleken onjuistheid van aan de oorspron
kelijke beslissing ten gronslag gelegde feiten 
was te wijten aam zijn opzet - hetgeen hem 
tot op de dag der herziening volgens die be
slissing aan buitengewoon pensioen toekomt, 
niet teruggevorderd, of, zo de uitbetaling 
daarvan nog niet heeft plaats gehad, alsnog 
uitgekeerd. 

35. Indien de verwonding, verminking, 
ziekte of gebreken, als bedoeld in artikel 3, de 
zeeman in een toestand brengen, die, had deze 
op het tijdstip van de toekenning van het 
buitengewoon pensioen bestaan, hem recht 
zou gegeven hebben op een hoger buitenge
woon pensioen dan verleend werd, wordt hij 
alsnog in het genot gesteld van dat hogere 
buitengewoon pensioen. 

ACHTSTE HOOFDSTUK 
Strar - en Slotbe1>allugc11. 

36. liii, die wéigerachtig of nalatig is te 
voldoen aan een tot hem gericht verzoek, 
uitgegaan van of vanwege Onze Minister dan 
wel van of vanwege de beroepsinstantie, be
doeld in artikel 33, om inlichtingen in verf 
band met de uitvoering van deze wet oe 
krachtens deze wet vastgestelde algement 
maatregelen van bestuur, wordt gestraft mef 
hechtenis van ten hoogste drie maanden o
geldboete van ten hoogste f 300.-. 

Het feit wordt beschouwd als een overtre
ding. 

37. Hij, die in een van hem op grond van 
de bepalingen dezer wet gevraagde inlichting, 
als bedoeld in het voorafgaande artikel, op
zettelijk een valse mededeling of opgave doet, 
dan wel een omstandigheid verzwijgt, die op 
de behandeling der betrokken aangelegen
heid van invloed kan zijn, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 
Deze feiten worden beschouwd als misdrijven. 

38. Indien een der feiten, strafbaar gesteld 
in de artikelen 36 en 37, wordt begaan door 
of vanwege een rechtspersoon, wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf of maat
regel uitgesproken tegen hem, die tot het 
feit opdracht gaf of die de feitelijke leiding 
had bij het verboden handelen of nalaten. 

39. Wij behouden Ons voor bij algemene 
maatregel van bestuur nadere voorschriften 
te geven omtrent de uitvoering van deze wet. 
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40. Deze wet kan worden aangehaald onder 
de titel "Wet buitengewoon p ensioen zee
lieden-oorlogsslachtoffers" met vermelding 
van de jaargang en het nummer van het 
Staatsblad, waarin zij is geplaatst. 

41. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag volgende op die harer afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Amsterdam II December 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

( Uitgeg. 30 Dec. 1947). 

s. 11 421 

I2 December 1947. BESLUIT tot vast
stelling van het formulier voor een aan
giftebiljet der vermogensbelasting. 

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

Financiën van II November 1947, no. 257, 
Afdeling Directe Belastingen; 

Gelet op artikel 14 der Wet op de Ver
mogensbelasting 1892; 

D e Raad van State gehoord (advies van 
25 November 1947, no. 21); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 5 December 1947, no. 
100, Afdeling Directe Belastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. l . Voor het aangiftebiljet der ver

mogensbelasting voor 1947 en volgende be
lastingjaren wordt, wat binnenlandse be
lastingplichtigen betreft, vastgesteld het bij 
dit besluit behorende formulier, 1 voor zover 
dat niet uitsluitend op de inkomstenbelas-

• ting of o p de voorheffingen van de inkom
stenbelasting betrekking heeft. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van de tweede dag na die der dag
tekening van het Staatsblad waarin het is 
geplaatst. 

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

Amsterdam, 12 December 1947. 

WILH ELMINA. 
De Min. v. Financiën, P. L I EFTINCK. 

(Uitp,e/1. 13 Jan. 1948.) 

1 Dit formulier is niet opgenomen. 

1947 

S. ll 422 
13 December 1947. BESLUIT tot herzie

ning van het Rijkswegenplan 1948. 

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

Verkeer en Waterstaat v,an 28 November 
1947, La. A., Afd. W ., Directie van de Water
staat; 

Gelet op artikel 33 van de Motorrijtuigen
belastingwet en op Ons besluit van 12 No
vember 1937 (Staatsblad n°. 595), gewijzigd bij 
Ons besluit van 12 Neptember 1947 (Staats
blad n°. H 322) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
1. vast te stellen een nieuw Rijkswegen

plan, bestaande uit een staat van de bestaan
de en aan te leggen wegen, welke hoofdver
bindingen zullen vormen voor het doorgaan
de verkeer met motorrijtuigen met toelichting, 
een staat van de lengten der bestaande en 
aan te leggen wegen, welke hoofdverbindin
gen zullen vormen voor het doorgaande ver
keer met motorrijtuigen met provinciale in
deling, en een toelichtende kaart, zoals deze 
bij dit besluit zijn gevoegd ; 1 

II . te bepalen, dat dit besluit in werking 
zal treden met ingang van I Januari 1948; 

111. Ons besluit van 12 November 1937 
(Staatsblad n°. 595), gewijzigd bij Ons besluit 
van 12 September 1947 (Staatsblad n°. H 322), 
tot herziening van het Rijkswegenplan met 
ingang van I Januari 1948 buiten werking te 
stellen. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad en in de Nederlandse Staatscou
rant zal worden geplaatst. 

Amsterdam, 13 December 1947. 

W ILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat en Verkeer, 

H. Vos . 
(Uitgeg. 30 Dec. 1947). 

1 Zie voor deze staten en kaart blz. 588-
596. 



RIJKSWEGENPLAN 1948 
A Staat van de bestaande en aan te lenen wegen, welke hoofdverbindÎDfswegen zullen vormen voor het doorgaand 

verkeer met motorrijtuigen, met toelichting 

Omschrijving van de weg 

l 1 2 

Amsterdam-Laren-Baarn-Hoevelaken. 

ra Verbinding van (Amsterdam-) weg n°. I 
bij Zevenhuizen met weg n°. 28 bij Nij-

1b 
2 

3 

4 

4a 

4b 
5 
6 

7 
8 

9 

10 
10a 

II 

12 

kerk(-Zwolle) 
Zijtak Baarn-Amersfoort. 
Amsterdam-Utrecht • 
Amsterdam-Bodegraven-Rotterdam 

Amsterdam-Sassenheim-Haagsche 
Schouw-'s-Gravenhage . 

(Amsterdam-)Burgerveen- Ypenburg 
(-Rotterdam) . . . . . . . 

Zijtak Voorschoten-Oegstgeest 
Amsterdam-Haarlem 
Amsterdam-V ~!sen 

Amsterdam-Den Oever(- Leeuwarden) . 
Haarlem-Sassenheim(-'s-Gravenhage). 

Haarlem- Alkmaar-Stolpen-Van 
Ewijcksluis-Wieringen-Zurig-Frane
ker-Leeuwarden 

Stolpen-De Kooy-Den Helder 
Zijtak (Den Helder-)De Kooy-Van 

Ewijcksluis . . . . . . . . . . . . . 
('s-Gravenhage-)Haagsche Schouw - Lei

den-Bodegraven(-Utrecht) 

's-Gravenhage-Utrecht-Arnhem-Zeve-, 
naar-grens . 

3 

44,0 

5,9 
II,9 
34,l 
46,0 

47,9 

30,7 
6,o 

13,3 
17,0 

64,3 
23,7 

144,3 

18,8 

6,l 

29,8 

137,4 

De bestaande wegen, 
die waarschijnlijk geheel 
of gedeeltelijk gevolgd 

zullen worden, zijn: 

in eigendomlin beheer en 
blJ.. onderhoud 

bij 

4 5 6 

het Rijk het Rijk S + A 
en anderen en anderen 

het Rijk 

het Rijk 

het Rijk 

het Rijk 

C 
C 
s 

S + A 

het Rijk het Rijk S + A 
en anderen en anderen 

het R ijk 
het Rijk 

en anderen 
het Rijk 
het Rijk 

en anderen 

het R ijk 
het Rijk 

en anderen 
het Rijk 
het R ijk 

en anderen 

het Rijk het R ijk 
en anderen en anderen 
het Rijk het Rijk 

het Rijk het R ijk 

het Rijk het Rijk 
en anderen en a nderen 

het Rijk het R ijk 
en anderen en anderen 

s 
s 
B 
C 

s 
C 

s + c 
C 

C 

C 

s 

Opmerkingen 

7 

Het deel van deze weg, dat 
met weg n°. 12 gemeen 
ligt, wordt tot deze laat
ste gerekend. 

01 
00 
00 



13 's-Gra venhage-Rotterdam 23,1 het Rijk het Rijk S+A Hierin is begrepen de om 
legging ten noorden van 
Rotterdam. 

IS (Rotterdam-) Ridderkerk-Gorinchem-
<:.,1 
00 

Elst(-Nijmegen). ......... 92,0 het Rijk het Rijk s ~ 

16 ~otterdam-Dordrecht-Moerdijk-Prin-
cenhage-Zundert-grens . 64.6 het Rijk het Rijk S + A 

+ c 
17 (Rotterdam-)Moerdijk-Oudenbosch-

R oosendaal ........ 24,4 C .,, 
18 (Rotterdam-) Ouden bosch-St. Philips-

land-Zijpe-Zierikzee 43,9 het Rijk het Rijk C Tot deze weg behoort niet 
en anderen en anderen het veertraject. 

19 Rotterdam.....:.Barendrecht-Numansdorp 27,1 het Rijk het Rijk C 
en anderen en anderen 

20 Rotterdam-Maassluis-'s-Gravenhage . 29,0 het Rijk het Rijk S + A + 
1 B + C 

21 Maassluis-Brielle-Hellevoetsluis . 17,3 het Rijk het Rijk C Tot deze weg behoortn niet 
en anderen en anderen de veertrajecten. 

22 Utrecht-Hollandsche Rading 14,5 het Rijk het Rijk A + B 
23 (Utrecht-)De Bilt-Huis ter Heide-

Hoevelaken . 21,0 het Rijk het Rijk S+B 
en anderen en anderen 

23 Toegangsweg naar Arnhem (van weg n°. 12 
af) . 8,9 het Rijk het Rijk B + C 

en anderen en anderen 
25 Utrecht-De Bilt- Driebergen-Arnhem 59,8 het Rijk het Rijk C 

en anderen en anderen 
26 ' Utrecht-Vianen-Zaltbommel-Hedel-

het Rijk 's-Hertogenbosch .. 45,5 het Rijk S + A 
en anderen en anderen 

27 (Utrecht-)Vianen-Gorinchem-Keizers-
veer-Breda-Princenhage 56,4 het Rijk het Rijk S+A 

+ B 
28 H oevelaken-Harderwijk-Zwolle 70,4 het Rijk het Rijk C 

en anderen en anderen 
29 Hoevelaken-Apeldoorn-Deventer 54,7 het Rijk het Rijk s + c 

en anderen en anderen 
30 Hoevelaken-weg n°. 12 (Veenendaal) 16,3 s 
31 Zwo11e-Berkum-Meppel-Pijlebrug-

Assen-Eelderwolde-Groningen . . . • . 93,6 het Rijk het Rijk s + c 
en anderen en anderen 

3Ia Verbinding van weg n°. 31 (Drentsche Punt) 
met weg n°. 34 (Glimmen) 2,2 het Rijk het Rijk C 

32 (Zwolle-)Pijlebrug-Heerenveen-
Leeuwarden . 62,1 het Rijk het Rijk C 

en anderen en anderen' .... 
33 Assen-Gieten-Wildervank-Appingedam ~ (-Delfzijl) 55,7 de prov. de prov. C 

en anderen en anderen 
-.J 

33a Zijtak Wildervank-Ter Apel-grens . 30,s de gem. de gem. C 
Groningen Groningen 
en anderen en anderen 



34 (Zwolle-)Berkum-Hardenberg
Emmen-Gieten-Haren(-Groningen) 

34a Zijtak Emmen-Ter Apel 

35 

36 

37 

38 

39 

40 
41 

42 

Zwolle-Wierden- Almelo- Hengelo
Glanerbrug (grens) . . . . . . . . . 

Verbinding van weg n°. 35 bij Almelo met 
weg n°. 34 bij Hardenberg 

Zwolle-Deventer • 

Zwolle-Kampen-Ramspol-Emmeloord 
-Lemmer-Joure-Akkrum 

Leeuwarden-Groningen 

(Leeuwarden-)Rauwerd-Sneek 
Groningen-Appingedam-Delfzijl 

Groningen-Scheemda-Nieuwe-Schans--
grens. 

43 Groningen-Beetsterzwaag-Heerenveen
Sneek-Afsluitdijk . 

43a Verbinding van weg n°. 43 bij Beetster
zwaag met weg n°. 39 

44 Deventer-Holten-Goor-Hengelo-
Oldenzaal-Denekamp-grens . 

44a 

44b 
45 

46 
47 

48 

48a 

49 
so 

Verbinding van weg n°. 44 bij H olten met 
weg n°. 35 bij Wierden . 

Zijtak Oldenzaal-de Poppe (grens) 
Deventer-Gorssel-Zutphen 

Brug o. d. IJssel-Lochem-Goor 
Zutphen-Warnsveld-Winterswijk-grens . 

Zutphen-Dieren-Arnhem . 

Zijtak Dieren-Doesburg-Doetinchem. 

Brug o. d. IJssel-Apeldoorn 
Arnhem-Apeldoorn-Hattemerbroek 

soa Verbinding van weg n°. 50-brug o .d. 
IJssel 

II7,5 

15,7 

73,9 

25.0 

34,6 

71,9 

54,8 

14,6 
29,1 

97,3 

28,5 

71,4 

14,8 
7,3 

IS, I 

33,5 
52,0 

29,0 

16,3 

14,5 
61 ,3 

18,0 

het Rijk 
en anderen 

de gem. 
Emmen en 
Groningen 

het Rijk 
en anderen 

de gem. 
Emmen en 
Groningen 

het Rijk het Rijk 
en anderen en anderen 

het Rijk 
en anderen 
het Rijk 

en anderen 

het Rijk 
en anderen 
het Rijk 

en anderen 
het Rijk 
het Rijk 

en anderen 

het Rijk 
en anderen 

het Rijk 
en anderen 
het Rijk 

en anderen 

het Rijk 
en anderen 
het Rijk 

en anderen 
het Rijk 
het Rijk 

en anderen 

het Rijk 
en anderen 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 
C 

C 

het Rijk het Rijk C 
en anderen en anderen 

het Rijk het Rijk C 
en anderen en anderen 

het Rijk het Rijk A + C 
en anderen en anderen 

het Rijk 
het Rijk 
het Rijk 

en anderen 
het Rijk 
het Rijk 

en anderen 
het Rijk 

en anderen 
het Rijk 

en anderen 
het Rijk 
het Rijk 

en anderen 

het Rijk 
het Rijk 
het Rijk 

en anderen 
het Rijk 
het Rijk 

en anderen 
het Rijk 

en anderen 
het Rijk 

en anderen 
het Rijk 
het Rijk 

en anderen 

C 
C 
C 

s + c 
C 

C 

C 

s + c 
s + c 

C 



52 Arnhem-Nijmegen 1a,2 het Rijk het Rijk S + A 
en anderen en anderen 

53 Nijmegen-Beek (grens) 5,0 het Rijk het Rijk 
en anderen en anderen C 0, 

co 
54 Nijmegen-Venlo 62,7 het Rijk het Rijk C ..... 

en anderen en anderen 
55 Nijmegen-Grave-'s-Hertogenbosch . 46,3 het Rijk het Rijk C 

en anderen en anderen 
56 B ergen op Zoom-Wouw-Roosendaal-

Princenhage . 32,0 het Rijk het Rijk C 

Bergen op Zoom-Korteven-K}uiningen 
en anderen en anderen 

58 
-Goes-'s-Heer-Arendskerke-Nieuw-
land- Vlissingen-Breskens-Draaibrug 
-Sluis-grens . 87,6 het Rijk, het Rijk, C Tot deze weg behoort niet 

de prov. de prov. het veertraject. 
en anderen en anderen 

58a Zijtak 's-Heer-Arendskerke-Wolphaarts-
dijkse veer . . . . . . . . 6,5 de prov. de prov . C 

58b Zijtak Nieuwland- Middelburg 2,9 het Rijk het Rijk C 
58c Zijtak Draaibrug- Aardenburg-grens 7,4 het Rijk het Rijk C 

en anderen en anderen 
59 Bergen op Zoom-Tholen . 7,7 het Rijk het Rijk C 

en anderen en anderen 
60 Kruiningen-Perkpolder- Hulst-grens 19,3 het Rijk het Rijk C Tot deze weg behoort niet 

en anderen en anderen het veertraject. 
61 Goes-Hoedekenskerke-Terneuzen-Sas 

v. Gent (grens) . 26,2 het R ijk, het Rijk, C Tot deze weg behoort niet 
de prov. de prov. het veertraject . 

en anderen en anderen 
62 Verbinding van weg n°. 16 met weg n°. 27 9,0 C 
63 Breda- Tilburg-Eindhoven. 49,4 het Rijk het Rijk B + C Het gemeenliggend gedeelte 

met weg n°. 65 wordt tot 
weg n°. 63 gerekend. 

64 's-Hertogenbosch-Vught-Eindhoven 37,0 het Rijk het Rijk B 
en anderen en anderen 

65 ('s-Hertogenbosch-)Vucht-Tilburg-
Goirle-grens 25,8 het Rijk het Rijk B + C Het gemeenliggend gedeelte 

met weg n°. 63 wordt tot 
weg n°. 63 gerekend. 

67 Eindhoven-Helmond-Blerick-Venlo 53,0 C 
68 Eindhoven- Kelpen-Horn-Roermond 45,7 het Rijk het Rijk s + c H et gemeenliggend gedeelte 

en anderen en anderen met weg n°. 73 wordt tot 
weg n°. 73 gerekend. 

69 Eindhoven- Valkenswaard-grens . 18,7 het Rijk het Rijk C 
70 Venlo-grens(-Straelen) 3,4 het Rijk het Rijk C 
71 Venlo-grens(- Kaldenkirchen) 3,3 Gemeente Gemeente C ... 

Venlo Venlo i 
72 Venlo-Maasbracht ...... . ... 34,0 s 
73 (Venlo-) Blerick-Horn-! ttervoort-grens 34,3 het Rijk het Rijk C 

-::i 

74 Roermond-Maasniel-grens 5 ,4 het Rijk het Rijk C 
-en anderen en anderen 

75 Kelpen- Maasbracht- Geleen-Heer . 50,0 S + A 
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33a 

34 

592 

TOELICHTING. 

De wegen zijn ingedeeld in 4 categorieën S, 
A, B en C. 

De in categorie S ingedeelde wegen verkrij
gen 2 afzonderlijke rijbanen, elk van 2 rij
stroken, welke uitsluit end voor motorrijtui
gen bestemd worden. 

De in categorie A ingedeelde wegen ver
krijgen een verhardingsbreedte van 4 rijstro
ken, al of niet gesplitst in 2 banen. 

De in categorie B ingedeelde wegen ver
krijgen een verhardingsbreedte van 3 rijstro
ken. 

De in categorie C ingedeelde wegen ver
krijgen als regel een verhardingsbreedte van 
2 rijstroken. 

Langs de wegen zullen, indien en voor zo
ver dit nodig is, rijwielpaden, voetpaden en 
parallelwegen w orden aangelegd. 

Waar daartoe aanleiding bestaat, zal 
grondaankoop plaats hebben over zodanige 
breedte, dat ruimte beschikbaar komt voor 
een vergroting van het aantal rijstroken. 

In of nabij bebouwde kommen en waar 
overigens de omstandigheden dat nodig ma
ken, kan afwijking van het voor de weg vast
gestelde aantal rijstroken plaats hebben. 

RIJKSWEGENPLAN 1948 
B. Staat van de lengten der bestaande en 
aan te leggen wegen, welke hoofdverbindings
wegen zullen vormen voor het doorgaand 
verkeer met motorrijtuigen met provinciale 

indeling 

Omschrijving van de weg 

• 
2 

Groningen. 
Zwolle-Berkum-Meppel-Pijle

brug- Assen- Eelderwolde-Gro
ningen ..... 

Verbindin g van weg n°. 31 (Drent
sche Pun t) met weg n°. 34 
(Glimmen) 

(Zwolle- ) Assen- Gieten-Wilder
dervank-Appingedam(-Delfzijl) 

Zijtak W ildervank-Ter Apel-
grens . . . . . . . . . . . 

Zwolle-Berkum-Hardenberg
Emmen-Gieten- Haren(-Gro-
ningen) ...... . 

Zijtak Emmen-Ter Apel 

1 3 

3,9 

o,8 

33,9 

30,5 

13,5 
2,3 



9 
l 
2 

3 

9 
40 
43 

!32 

28 
29 
31 

32 

34 

35 

36 

1 

~ä 
44 

593 

Leeuwarden-Groningen . . . . . 
Groningen-Appingedam-Delfzijl . 
Groningen-Scheemda-Nieuwe-

schans-grens 
Groningen-Beetsterzwaag-Hee

renveen-Sneek- Afsluitdijk 
(-Alkmaar) 

Friesland. 

Haarlem-Alkmaar-Stolpen-Van 
Ewijcksluis-Wieringen-Zurig-
Franeker-Leeuwarden . 

(Zwolle-) Pijlebrug-Heerenveen
Leeuwarden. . . . . . . . . 

Zwolle-Kampen-Ramspol-Em
meloord-Lemmer-J oure-Ak- . 
krum 

Leeuwarden-Groningen . . . . . 
(Leeuwarden-) Rauwerd-Sneek . 
Groningen-Beetsterzwaag-Hee-

renveen-Sneek-Afsluitdijk 
Verbinding van weg n°. 43 bij Beet

sterzwaag met weg n°. 39 

Drenthe. 
Zwolle-Berkum-Meppel-Pijle

brug-Assen-Eelderwolde-
Groningen ...... . 

Verbinding van weg n°. 31 (Drent
sche Punt) met weg n°. 34 (Glim-
men) ............ . 

(Zwolle-) Pijlebrug-Heerenveen
Leeuwarden . . . . . . . . . . 

(Zwolle-) Assen-Gieten-Wilder
vank-Appingedam(-Delfzijl) 

(Zwolle-) Berkum-Hardenberg
Emmen-Gieten-Haren (-Gro-
ningen) ....... . 

Zijtak Emmen-Ter Apel. 

Ouerijsslil. 
Hoevelaken-Harderwijk-Zwolle 
Hoevelaken-Apeldoorn-Deventer 
Zwolle-Berkum-Meppel-Pijle-

brug-Assen-Eelderwolde-Gro-
ningen ........... . 

(Zwolle-) Pijlebrug-Heerenveen
Leeuwarden . . . . . . . . . . 

(Zwolle-) Berkum-Hardenberg
Emmen-Gieten-Haren(-Gro-
ningen) ........... . 

Zwolle-Wierden-Almelo-Henge
lo-Glanerbrug (grens) . . . . . 

Verbinding van weg n°. 35 bij Alme
lo met weg n°. 34 bij Hardenberg. 

Zwolle-Deventer . . . . . . . 
Zwolle- Kampen-Ramspol-Em

meloord-Lemmer- ] oure-Ak
krum 

Deventer- Holten- Goor-H enge-
lo-Oldenzaal-Denekamp
grens. 

L . & S . 1947 

23,0 
29,l 

28,5 

54,3 

45,5 

23,9 
31,8 
14,6 

68,8 

28,5 

68,9 

l,4 

5,3 

21,8 

61,8 
13,4 

5,7 
1,5 

20,8 

II,3 

42,2 

73,9 

25,0 
34,6 

20,0 

71,4 

44a 

44b 
45 
46 

2 

3 

4 

s 
6 
7 

8 

9 

10 
IOa 

3 

4 

II 

12 

13 
IS 

16 

19 

20 

21 
26 

27 

18 

1947 

Verbinding van weg n°. 44 bij Holten 
met weg n°. 35 bij Wierden 

Zijtak Oldenzaal-de Poppe (grens) 
Deventer-Gorssel-Zutphen 
Brug over de I]ssel-Lochem

Goor. 

N oordholland. 
Amsterdam-Laren-Baarn-Hoe

velaken 
Amsterdam-Utrecht ..... 
Amsterdam- Bodegraven-Rotter-

dam . . . . . . . . . .. 
Amsterdam-Sassenheim-Haag

sche Schouw-'s-Gravenhage 
(Amsterdam)- Burgerveen-Y pen-

burg(-Rotterdam) 
Amsterdam-Haarlem 
Amsterdam-Velsen .. . .. 
Amsterdam-Den Oever(-Leeu-

warden). . . . . . . . . . . . 
Haarlem- Sassenheim(-'s-Graven-

venhage) ........ . . . 
Haarlem-Alkmaar-Stolpen-Van 

Ewijcksluis-Wieringen-Zurig
Franeker-Leeuwarden . 

Stolpen-De Kooy-Den Helder 
Zijtak (Den Helder-) De Kooy

Van Ewijcksluis . 

Zuidholland. 
Amsterdam-Bodegraven-Rotter-

dam ........... . 
Amsterdam-Sassenheim-Haag

sche Schouw-'s-Gravenhage 
(Amsterdam-) Burgerveen-Ypen

burg(-Rotterdam) 
Zijtak Voorschoten-Oegstgeest 
Haarlem-Sassenheim (-'s-Graven

hage) 
('s-Gravenhage-) Haagsche Schouw 

-Leiden-Bodegraven(-Utrecht 
's-Gravenhage-Utrecht- Arnhem 

-Zevepaar-grens. 
's-Gravenhage-Rotterdam 
(Rotterdam-) Ridderkerk-Gorin

chem-Elst(-Nijmegen) 
Rotterdam-Dordrecht-Moerdijk 

- Princenhage-Zundert-grens . 
Rotterdam- Barendrecht-Nu-

mansdorp ......... . 
Rotterdam-Maassluis-'s-Graven-

hage ............ . 
Maassluis-Brielle-Hellevoetsluis . 
Utrecht-Vianen-Zaltbommel

Hedel- 's-Hertogenbosch . 
(Utrecht-) Vianen-Gorinchem

Keizersveer-Breda-Princenha
ge .. 

Zeeland. 
(Rotterdam-) Oudenbosch-St. 

P hilipsland- Zijpe- Zierikzee ·. 

14,8 
7,3 
2,1 

12,5 

27,0 
8,I 

I l,O 

25,5 

2,9 
13,3 
17,0 

64,3 

9,0 

90,8 
18,0 

6,1 

29,5 

22,4 

27,8 
6,o 

14,7 

29,8 

42,0 
23,1 

28,9 

28,0 

27,1 

29,0 
17,3 

8,6 

21,4 

20, l 
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58 Bergen op Zoom-Korteven-Krui-
ningen-Goes-'s-Heer-Arends
kerke-Nieuwland-Vlissingen
Breskens-Draaibrug-Sluis-
grens. . . . . . . . . . . . . 

s8a Zijtak 's-Heer-Arendskerke - Wol
phaartsdijkseveer . . . . . 

58b Zijtak Nieuwland-Middelburg 
S8c Zijtak Draaibrug-Aardenburg--

grens ........... . 
60 Kruiningen-Perkpolder-Hulst-

grens ............ . 
61 Goes-Hoedekenskerke-Terneuzen 

-Sas van Gent(-grens) 

Utrecht. 
I Amsterdam-Laren-Baarn-Hoe-

velaken 
Ia Verbinding van (Amsterdam-) weg 

n°. I bij Zevenhuizen met weg n°. 
28 bij Nijkerk(-Zwolle) 

1b Zijtak: Baarn-Amersfoort. 
2 Amsterdam-Utrecht 
3 Amsterdam-Bodegraven-Rotter-

dam ........... . 
12 's-Gravenhage-Utrecht-Arnhem 

-Zevenaar-grens 
22 Utrecht-Hollandsche Rading. 
23 (Utrecht-) De Bilt-Huis ter Heide 

-Hoevelaken ....... . 
25 Utrecht-De Bilt-Driebergen-

Arnhem .......... . 
26 Utrecht-Vianen-Zaltbommel-

Hedel-'s-Hertogenbosch . 
28 Hoevelaken-Harderwijk- Zwolle 
30 Hoevelaken-weg n°. 12 (Veenen-

daal) . 

Gelderland. 
Ia Verbinding van (Amsterdam-) weg 

n°. I bij Zevenhuizen met weg n°. 
28 bij Nijkerk(-Zwolle) 

12 's-Gravenhage-Utrecht-Arnhem 
Zevenaar-grens ....... . 

15 (Rotterdam-) Ridderkerk-Gorin
chem-Elst (- Nijmegen) . 

24 Toegangsweg naar Arnhem (van 
weg n°. 12 af) . . . . . . . . 

25 Utrecht-De Bilt-Driebergen-
Arnhem .......... . 

26 Utrecht-Vianen-Zaltbommel-
Hedel-'s-Hertogenbosch . 

28 'Hoevelaken-Harderwijk-Zwolle 
29 Hoevelaken-Alpeldoorn-Deventer 
30 Hoevelaken-weg n•. 12 (Veenen-

daal) .... ... .. . 
4S Deventer-Gorssel-Zutphen 
46 Brug o/d IJssel-Lochem- Goor 
47 Zutphen- Warnsveld- Winterswijk 

-grens ........ . 
48 Zutphen- Dieren-Arnhem . 
48a Zijtak Dieren-Doesburg-Doetin

chem. 

78,1 

6,S 
2,9 

7,4 

19,3 

26,2 

17,0 

3,I 
II,9 
26,0 

5,5 

48,1 
14,5 

21,0 

39,3 

7,S 
I,4 

I I,I 

2,8 

47,3 

63,1 

8,9 

20,5 

23,9 
63,3 
53,2 

5,2 
13,0 
21,0 

s2,0 
29,0 

16,3 

49 
so 

soa 

52 
S3 
S4 
5S 

16 

17 

18 

26 

27 

S5 

56 

58 

S9 
62 

63 
64 

65 

67 

68 

69 

54 
67 

68 

70 
71 
72 
73 

74 
7S 

76 

76a 
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Brug o/d IJssel-Apeldoorn 
Arnhem-Apeldoorn-Hattemer

broek(-Zwolle) . . . . . . . . 
Verbinding van weg n• . 50 met Brug 

o/d IJssel (-Zutphen) 
Arnhem-Nijmegen 
Nijmegen-Beek (grens) 
Nijmegen-Venlo ..... . 
Nijmegen-Grave-'s-Hertogen-

bosch 

Noordbrabant. 
Rotterdam-Dordrecht-Moerdijk 

-Princenhage-Zundert-grens . 
(Rotterdam-) Moerdijk-Ouden

bosch-Roosendaal 
(Rotterdam-) Oudenbosch-St. 

Philipsland-Zijpe-Zierikzee 
Utrecht-Vianen-Zaltbommel

Hedel-'s-H ertogenbosch . 
(Utrecht-)Vianen-Gorinchem

Keizersveer-Breda-Princenhage 
Nijmegen-Grave-'s-Hertogen

bosch 
Bergen op Zoom-Wouw-Roosen

daal-Princenhage . . . . . . . 
Bergen op Zoom-Korteven-Krui

ningen-Goes-'s-Heer-Arends
kerke-N ieuwland-Vlissingen
Breskens-Draaibrug-Sluis
grens. . . . . . . . 

Bergen op Zoom-Tholen 
Verbinding van weg n°. 16 met weg 

n• . 27 ........ . 
Breda- Til burg-Eindhoven 
's-Hertogenbosch-Vught-Eind-

hoven .......... . 
('s-Hertogenbosch-) Vught-Til

burg-Goirle-grens . . . . . 
Eindhoven-Helmond-Blerick-

Venlo .......... t:. .. 
Eindhoven-Kelpen-Horn-1<oer-

mond 
Eindhoven-Valkenswaard-grens . 

Limburg. 
Nijmegen-Venlo ...... . 
Eindhoven-Helmond-Blerick-

Venlo ............ . 
Eindhoven-Kelpen-Horn-Roer-

mond 
Venlo-grens(-Straelen) 
V cnlo-grens(-Kaldenkirchen) 
Venlo-Maasbracht . . . . . 
(Venlo- )Blerick- Horn- Itter-

voort- grens . . . .
1 

• • 
Roermond-Maasniel-grens 
Kelpen- Maasbracht-Geleen-

Heer ............ . 
Weg n•. 75- Geleen-Heerlen-Val

kenhuizen-Kerkrade (grens) 
Zijtak Valkenhuizen-de Locht

grens. 

14,5 

61,3 

18,0 
18,2 
s,o 
8,9 

13,I 

36,6 

24,4 

23,8 

S,S 

35,0 

33,2 

32,0 

9,S 
7,7 

9,0 
49,4 

37,0 

25,8 

29,2 

19,0 
18,7 

53,8 

23,8 

26,7 . 
3,4 
3,3 

34,0 

34.4 
S,4 

so,o 

26,6 

2,I 
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Maastricht-Heer-Vaals (grens). 
Heer-Eysden-grens 
Maastricht-Wilre (grens) 
Maastricht-grens(Bilsen) . 
Maastricht-grens(-Smeermaas). 
N.O.P. Urker/and ..... 

RUKSWEGENPLAN 
19L.t8 

TOELICHTENDE KAART 

25,5 
9,0 
3,2 
2,2 
6,4 

28,0 
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Behoort bij Koninklijk besluit van 13 Decem
ber 1947, N°. 7. 

Mij bekend, 
De Minister van Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 

t• ~ i.'I LU:l rELt·i-, •m~ 
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S. H 423 
13 December 1947. BESLUIT houdende vast

stelling ener nieuwe Reclasseringsrege
ling, alsmede regelen ter uitvoerin_g van 
de artikelen 14d, eerste en derde hd, 17, 
en 32, tweede lid, van het Wetboek van 
Strafrecht. (Reclasseringsregeling 1947)_ 

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

Justitie van 3 September 1947, 2e Afdeling C, 
no. 1632; . . 

Overwegende, dat het gewenst 1s nieuwe 
bepalingen vast te stellen aangaande de re
classering van de hierna in artikel 1 genoem
de personen, terwijl tevens de artikelen 14d, 
eerste en derde lid, 17, en 32, tweede lid, 
Wetboek van Strafrecht een nadere uitvoe
ring behoeven; 

De Raad van State gehoord (advies van 
23 September 1947, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 8 December 1947, 2e 
Afdeling C, n°. 1642; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen de na volgende bepalingen. 

HOOFDSTUK I. 

Algemene bepalingen, 

Art. 1. 1. Dit besluit omvat: 
A. de personen van 18 jaar en ouder, die ter

zake van een strafbaar feit zijn veroordeeld 
of van het plegen van zodanig feit worden 
verdacht; 

B. hen, die de leeftijd van 16 jaar hebben 
bereikt en te wier aanzien artikel 39 septies, 
laatste lid, Wetboek van Strafrecht, wordt 
toegepast. 

2. Hun reclassering wordt van Staatswege 
bevorderd door : 

10. steun aan particuliere bemoeiingen; 
20. rechtstreekse Overheidsbemoeiing. 
Art. 2. Dit besluit verstaat onder: 
Instelling: de in het Rijk gevestigde rechts

persoonlijkheid bezittende vereniging en 
stichting, wier statuten. stichtingsbrieven 
of reglementen het aanwenden van reclasse
ringspogingen voorschrijven of gedogen, voor 
zover zij een bereidverklaring overeenkom
stig artikel 4 heeft aangelegd en deze door 
Onze Minister is aanvaard; 

Onze Minister: Onze Minister van Justitie; 
College: Centraal College voor de Reclas

sering; 
Raad: Reclasseringsraad ; 
voorwaardelijke veroordeling: veroorde

ling, waarbij de straf, tenzij de rechter later 
anders beveelt, geheel of gedeeltelijk niet zal 
worden ten uitvoer gelegd; 

voorwaardelijk veroordeelde: veroordeel
de bij zodanige veroordeling. 

HOOFDSTUK II. 

De particuliere bemoeiingen. 
Titel 1. 

3. 1. De steun aan particuliere bemoeiin
gen bestaat in: 

a. het treffen van maatregelen ter bevorde
ring der reclassering ; 

b. het verlenen van subsidies ter tegemoet
koming in de kosten der reclassering. 
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2. Voor deze stl'un komen uitsluitend in
stellingen in aanmerking. 

4. 1. In de bereidverklaring, bedoeld in 
art. 2, wordt opgenomen, dat de instelling 
zich onderwerpt aan de bepalingen dezer 
regeling, alsmede aan de bepalingen, welke 
ter uitvoering dezer regeling zijn of worden 
gegeven. 

2. Verplegingsinrichtingen, waarover de 
instelling voor reclasseringsdoeleinden de be
schikking heeft, worden in de bereidverkla
ring vermeld. 

3. In de bereidverklaring kan worden opge
nomen, dat de instelling haar arbeid beperkt 
tot een of meer bepaalde groepen van per
sonen. 

S. 1. De bereidverklaring wordt voor onbe
paalde tijd afgelegd en aanvaard. De aan
vaarding kan voorwaardelijk geschieden. 

2. De bereidverklaring en haar aanvaar
ding zijn opzegbaar met een termijn van drie 
maanden. 

3. De aanvaarding kan bij met redenen om
klede beschikking worden ingetrokken, ;ndien 
de instelling zich niet houdt aan de bepalin
gen der bereidverklaring. 

4. De aanvaarding, haar opzegging door 
Onze Minister en haar intrekking geschieden 
gehoord het College. 

6. 1. Voor zover de instelling voor haar 
reclasseringswerk de beschikking heeft of ver
krijgt over een verplegingsinrichting wordt 
haar bereidverklaring eerst aanvaard of de 
aanvaarding gehandhaafd indien de inrich
ting door Onze Minister is goedgekeurd. 

2. Onze Minister stelt de eisen vast, waar
aan de verplegingsinrichtingen hebben te 
voldoen. 

3. De goedkeuring kan voorwaardelijk ge
schieden. Weigering der goedkeuring is met 
reden omkleed. Goedkeuring en weigering 
der goedkeuring geschieden, gehoord het Col
lege. 

7. I. Opneming kan geschieden in een in
richting, welke niet aan een instelling toebe
hoort. 

2. Zij geschiedt niet dan na overlegging van 
een verklaring van het bestuur der inrichting 
dat het zich zal houden aan de voor deze op
neming gestelde voorwaarden. 

8. 1. De instelling is verplicht aan Onze 
Minister of aan door deze aan te wijzen amb
tenaren, alle gewenste inlichtingen omtrent 
haar werkzaamheden en de daarmede be
reikte resultaten te geven. 

2. Zij houdt omtrent de door haat behan
delde gevallen aantekening in de daarvoor 
bestemde registers, welke voldoen aan door 
Onze Minister te stellen eisen. 

3. Door Onze Minister aan te wijzen amb
tenaren hebben te allen tijde vrije toegang 
tot de in deze titel genoemde inrichtingen en 
de daarin opgenomen personen. 

9. 1. De instelling houdt nauwkeurige, ge- . 
specificeerde, financiële administratie. 

2. Onze Minister kan omtrent de inrich
ting der administratie voorschriften geven. 

3. Hij kan de administratie met de daarbij 
behorende bewijsstukken te alle tijde doen 
nazien. 

4. Op zijn verzoek worden hem afschriften 
of uittreksels verstrekt. 
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Titel II . 

De Subsidies. 
10. 1. De subsidies worden onderscheiden 

in bijzondere en algemene subidies. 
2. Bijzonder subsidie wordt toegekend ter 

tegemoetkoming in de kosten, gemaakt. of te 
maken ten behoeve van de reclassering van 
bepaaldelijk aangewezen personen, vallende 
onder de onschrijving van artikel I en wel 
voor: 

a. hun verpleging in inrichtingen ; 
b. andere te hunnen behoeve gedane uit

gaven. 
3. Algemeen subsidie wordt toegekend voor: 
a. kosten in verband met de voorlichtings

dienst, de plaatsing en het toezicht; 
b. andere algemene onkosten; 
c. kosten van oprichting en uitrusting van 

inrichtingen ten dienste van de reclassering. 
11. 1. Een aanvraag om bijzonder subsidie 

moet worden ingediend binnen zes maanden 
na de aanvang der desbetreffende reclasse
ringspoging. 

2. Het wordt slechts toegekend, wanneer 
de reclasseringsbemoeiing is aangevangen 
binnen vier maanden na het onherroepelijk 
worden van de voorwaardelijke veroordeling, 
de al dan niet voorwaardel1jke invrijheid
stelling of na de mededeling van het openbaar 
m inisterie dat tot al dan niet voorwaardelijk
niet-vervolgen is besloten. 

3. In zeer bijzondere gevallen kan Onze 
Minister van de in dit art:kel genoemde ter
mijnen afwijken. 

4. Onze Minister kan vorderen dat bij de 
aanvrage om bijzonder subsidie inlichtings
staten overeenkomstig zijn voorschriften wor
d ~n overgelegd. 

Art. 12. 1. Bijzondere verplegingssubsiàie 
kan worden genoten tot ten hoogste de voor 
de verpleegde bestede kostprijs en gedurende 
ten hoogste een jaar. 

2. I n bijzondere gevallen kan deze termijn 
van een jaar door Onze Minister telkens met 
ten hoogste een jaar worden verlengd. 

3. De wijze van berekening van deze kost
prijs wordt zoveel doenlijk door Onze Minis
ter vastgesteld. 

4. Geen bijzonder verplegingssubsidie wordt 
toegekend tenzij wordt voldaan aan de door 
Onze Minister met betrekking tot de verple
ging te stellen eisen. 

13. I Van het begin en het einde der ver
pleging wordt op de wijze door Onze Minis
ter te bepalen ten spoedigste aan hem kennis 
gegeven. 

2. De subsidie-termijn begint te lopen op 
de dag van kennisgeving dat de verpleging 
een aanvang heeft genomen. 

14. I. De instelling ontvangt als bijzonder 
subsidie voor de uitgaven, bedoeld in artikel 
IO, tweede lid, sub b, in de regel 4/5 van het 
door haar ten koste gelegde. 

2. Onze Minister kan aan de toekenning 
bepaalde voorwaarden verbinden. 

15. I. De instellin g d ient vóór het einde 
der maanden April, Juli, October en Januari 
aan Onze Minister een opgave in van het to
taal bedrag aan bijzonder subsidie, dat haar 
over het eerste, tweede, derde en vierde kwar
taal des jaars toekomt. 

2. Onze Minister kan voor het indienen 
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van zulk een opgave vrijstelling verlenen. 
16. 1. Ter tegemoetkoming in haar uitga

ven voor de voorlichtingsdienst, voor de 
plaatsing van en het toezicht over personen, 
bedoeld in artikel I, geniet de instelling jaar
lijks een door Onze Minister vast te stellen 
algemeen subsidie. 

2. Dit subsidie geldt slechts die uitgaven, 
welke betreffen: 

a. de bezoldiging van reslasserings-ambte
naren in dienst der instelling; 

b. de noodzakelijke onkosten aan de werk
zaamheden dezer personen verbonden; 

c. de overige noodzakelijke onkosten aan 
de in lid I genoemde werkzaamheden verbon
den. 

3. Het subsidie ter tegemoetkoming in de 
uitgaven voor de voorlichtingsdienst be
draagt in de regel 9 / 10 der gedane uitgaven. 

17. 1. Geen subsidie voor bezoldiging van 
ambtenaren wordt gegeven, tenzij hun be
noeming door Onze Minister is goedgekeurd. 

2 . Deze goedkeuring kan te allen tijde wor-
den ingetrokken. 

18. Ter tegemoetkoming in haar andere al
gemene onkosten, verband houdende met 
de reclassering, wordt aan de instelling 
door Onze Minister jaarlijks een algemeen 
subsidie toegekend. 

19.I. De aanvragen om algemeen subsidie, 
bedoeld in artikel 10, derde lid, sub a en b, 
moeten worden ingediend vóór I April van 
het daarop volgende jaar. 

2. Bij de aanvrage dienen te worden over-
legd : . 

a. de jaarrekening over het afgelopen jaar; 
b. de balans per 31 December van het afge

het Jopen jaar ; 
c. eventuele accountantsrapporten; 
d. een beknopt overzicht van de in het af

gelopen jaar verrichte reclasseringsarbeid, 
ingericht volgens door Onze Minister te ge
ven voorschriften" 

3. Afwijking van het bepaalde in de beide 
vorige. alinea's kan worden toegestaan bij de 
aanvang en de beëindiging van de werkzaam
heid ener instelling. 

4. Voorschot op het aangevraagde subsidie 
kan worden verleend. 

20. I. Onze Minister kan op door hem te 
bepalen voorwaarden ten behoeve van de 
stichting, uitrusting of uitbreiding van in
richtingen ten dienste der reclassering, u it 
's Rijks kas een bedrag in eens of een jaar
lijkse bijdrage voor rente en aflossing gedu
rende een bepaald aantal jaren aan een in
stelling toekennen. 

2. De plannen voor bouw en inrichting be
hoeven vooraf de goedkeuring van Onze Mi
nister. 

21. Het bedrag van het algemeen subsidie 
wordt, met uitzondering van het subsidie 
voor de voorlichtingsdienst, vastgesteld in 
verband met de stand der geldmiddelen van 
de instelling en de aard en omvang harer 
reclasseringsbemoeiingen. 

22. I. Toekenning van algemeen subsidie 
vindt plaats, het College gehoord. 

2. Ten aanzien van bijzonder subsidie kan 
het College gehoord worden. 
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Titel III. • 

De toewi}zing. 
23. I. Onze Minister kan degenen, voor 

wier reclassering geen bemoeiingen van in
stellingen te verwachten zijn, ter reclassering 
toewijzen aan een instelling, die zich in het 
algemeen bereid verklaard heeft zodanige te 
aanvaarden, alsmede aan een ambtenaar of 
agent. 

2. De toewijzingsbeschikking geeft zoveel 
mogelijk het reclasseringsplan aan alsmede de 
daaraan te besteden kosten. 

3. Deze kosten worden uit 's Rijks kas ver
goed. 

/ HOOFDSTUK III. 

De rechtstreekse Overheidsbemoeiing. 
24. Onze Minister kan met betrekking tot 

degenen, te wier aanzien bemoeiingen van 
instellingen ongewenst zijn, bepaald om
schreven reclasseringsmaatregelen van Over
heidswege nemen. 

HOOFSTUK IV. 
Het Centraal College voor de Reclassering. 

Titel I. 

De organisatie van het College. 
25. I. Het Centraal College voor de reclas

sering is gevestigd te 's-Gravenhage. 
2. Het bestaat uit tenminste zeven en ten 

hoogste veertien leden, die door Ons worden 
benoemd en ontslagen en van wie een door 
Ons als Voorzitter en een als plaatsvervan
gend Voorzitter wordt aangewezen. 

J. Een door Onze Minister aan te wijzen 
ambtenaar van het Ministerie van ·Justitie 
beeft als zodanig ambsthalve zitting in het 
College. H ij heeft het recht aan de beraad
slagingen deel te nemen en een adviserende 
stem uit te brengen. 

4. Aan het College wordt door Ons een 
secretaris toegevoegd, aan wie door Ons een 
bezoldiging kan worden toegekend. 

s. Onze Minister kan bovendien een of meer 
plaatsvervangende secretarissen aanwijzen. 

6. De benoeming van verder administra
tief personeel geschiedt door Onze Minister 
op aanbeveling van het College. 

7. Bij tijdelijke ontstentenis van het Col
lege wordt door Ons in de vervulling zijner 
werkzaamheden op andere wijze voorzien. 

26. I. De benoeming der leden geschiedt 
voor de tijd van negen jaar. 

2. De aftredenden zijn terstond herbenoem
baar. 

3. Van een periodieke aftreding geeft de 
Voorzitter twee maanden vóór het tijdstip 
van aftreding kennis aan Onze Minister. 

27. I. De Voorzitter en de secretaris ver
tegenwoordigen het College. 

2. In spoedeisende gevallen handelt de 
Voorzitter namens het College; van hetgeen 
in zodanig geval is verricht wordt mede
deling gedaan in de eerstvolgende ver
gadering. 

28. De leden en de secretaris genieten ver
goeding voor reis- en verblijfkosten. 

29. I. Aan de secretaris zal door Onze Mi
nister een abonnement worden toegekend 
ter bestrijding van bureelkosten, kosten van 

598 

vergaderingen en andere uitgaven van het 
College. 

2 . De secretaris legt van de besteding de
zer gelden jaarlijks rekening en verantwoor
ding af aan Onze Minister op door deze te be
palen wijze. 

30. I. Het College kan zich tot het ver
richten zijner werkzaamheden verdelen in 
afdelingen. 

2. H et kan het verrichten van bepaalde 
werkzaamheden opdragen aan een of meer 
zijner leden. 

31. Het College stelt een reglement van or
de voor zijn werkzaamheden vast en onder
werpt dit aan de goedkeuring van Onze Minis
t er. 

Titel Il. 

De taak van het College 
32. I. Het College houdt een algemeen toe

zicht op de werkzaamheid der raden. 
2. Deze geven daartoe aan het College alle 

gewenste inlichtingen. 
33. I. Het College houdt een algemeen toe

zicht op de reclasseringsarbeid der instellingen. 
2. Deze geven daartoe aan het College alle 

gewenste inlichtingen. 
34. I. De directie der strafgestich ten geven 

aan het College alle gewenste inlichtingen. 
2. De leden en de secretaris hebben vrije 

toegang tot de strafgestichten en de daarin 
opgenomen personen. 

3. Zij brengen geen bezoeken dan met 
machtiging van de Voorzitter. 

4. Deze machtiging wordt voor elk bezoek 
afzonderlijk verleend. 

35. I. H et College dient Onze Minister van 
bericht en raad in alle gevallen waarin dit is 
voorgeschreven en voorts in die gevallen, 
waarin Onze Minister dit wenselijk oordeelt. 

2. Het houdt Onze Minister - voorzover 
nodig - op de hoogte van de feiten en om
standigheden, welke t er zijner kennis zijn ge
komen en is bevoegd daaraan bepaalde voor
stellen te verbinden. 

3. Het neemt vraagstukken op het gebied 
der reclassering in onderzoek, deelt Onze 
Minister de uitkomsten daarvan mede en ves
tigt diens aandacht op middelen ter bevor
dering der reclassering. 

36. Het College brengt jaarlijks aan Onze 
Minister verslag uit over zijn bevindingen 
en verrichtingen, 

37. Zonder toestemming van Onze Minis
ter wordt aan de door het College behandelde 
zaken geen openbaarheid gegeven. 

38. Omtrent de functies van het College 
en de wijze van uitoefening daarvan kunnen 
Wij nadere regelen stellen. 

HOOFSTUK V. 
De reclasseringsraden. 

Titel I. 

De ·organisatie der raden. 
39. I. In elke plaats waar een arrondisse

ments-rechtbank gevestigd is, is tevens een 
reclasseringsraad. 

2. Het ressort van de raad is gelijk aan dat 
der rechtbank. 

40. I. De raad bestaat uit tenminste vijf 
en ten hoogste tien leden, in het ressort woon-
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achtig, d ie door Ons worden benoemd en 
ontslagen en van wie een door Ons als Voor
zitter wordt aangewezen. 

2. Aan de raad wordt door Ons een secre
taris toegevoegd, aan wie door Ons een be
zoldiging kan worden toegekend. 

3. Bij tijdelijke ontstentenis van de raad 
wordt door Ons in de vervulling zijner werk
zaamheden op andere wijze voorzien. 

41, 1. De benoeming der leden geschiedt 
voor de tijd van zes jaar. 

2. De afgetredenden zijn terstond herbe
noembaar. 

3. Van een periodieke aftreding geeft dè 
voorzitter twee maanden vóór het tijdstip 
van aftreding kennis aan Onze Minister. 

42. 1. De Voorzitter en de secretaris verte
genwoordigen de raad. 

2. In spoedeisende gevallen handelt de 
Voorzitter namens de raad ; van hetgeen in 
zodanig geval is verricht, wordt mededeling 
gedaan in de eerstvolgende vergadering. 

43. De leden en de secretaris genieten ver
goeding voor reis- en verblijfkosten. 

44. 1. Aan de secretaris zal door Onze Mi
nister een abonnement worden to~gekend 
ter bestrijding van bureelkosten, kosten van 
vergaderingen en andere uitgaven van de raad. 

2 . De secretaris legt van de besteding de
zer gelden jaarlijks rekening en verantwoor
ding af aan Onze Minister op door deze te 
bepalen wijze. 

45. 1. De raad kan zich tot het verrichten 
zijner werkzaamheden verdelen in afdelingen. 

2. Hij kan het verrichten van bepaalde · 
werkzaamheden opdragen aan een of !Jleer 
zijner leden. 

46. De raad stelt een reglement van orde 
voor zijn werkzaamheden vast en onderwerpt 
dit aan de goedkeuring van Onze Minister. 

Titel ll. 

De taak der raden. 
1. De raad is belast met de leiding van 

en het toezicht op alle reclasseringsaangele
genheden in het ressort. 

2. Hij kan ter zake aanwijzingen geven. 
3. Deze aanwijzingen laten de geestelijke 

grondslag der instellingen onverlet. 
4. Voor zover de aanwijzingen algemeen 

bindende regelingen voor de instellingen in
houden, behoeven zij vooraf de goedkeuring 
van Onze Minister. 

48. De raad dient op verzoek of uit eigen 
beweging autoriteiten en instellingen van ad
vies over · onderwerpen der reclassering in 
het ressort betreffende. 

49. De raad ontwikkelt initiatieve ten ein
de te geraken tot een goede reclassering in 
het ressort en bevordert de onderlinge sa
menwerking der onderscheiden in het res
sort werkzame instellingen. 

50. 1. De raad ziet toe dat ten aanzien van 
alle in het ressort daarvoor in aanmerking 
komende personen reclasseringsbemoeiingen 
getroffen worden. 

2. Indien met betrekking tot een daarvoor 
in aanmerking komende persoon geen re
classeringsbemoeiingen aangevangen of te 
verwachten zijn, kan de raad een instelling, 
ambtenaar of agent opdragen diens reclasse
ring ter hand te nemen. 
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3. De raad kan in zodanig geval bindende 
aanwijzingen omtrent het reclasser in gspla n 
geven. 

51. 1. Voor zover op grond van de artikelen 
147, 177 of 310 van het Wetboek van Straf
vordering van personen en lichamen, welke 
op het gebied der reclassering werkzaam zijn, 
voorlichtingsrapporten worden ongewonnen, 
geschiedt het aanvragen en het uitbrengen 
dezer rapporten door tussenkomst van de 
raad . 

2. Indien bij de opdracht geen bepaalde 
aanwijzing is gegeven, wijst de raad aan welke 
instelling, ambtenaar of agent het rapport 
zal samenstellen. 

3. De raad kan op verzoek van bijzondere 
personen een rapport doen uitbrengen. 

4. De rapporten worden ingediend bij de 
raad. 
s. Indien de raad geen bezwaar tegen het 

rapport heeft, tekent hij dit hierop aan en 
voegt er desgewenst zijn beschouwingen aan 
toe. 

6. Indien de raad wel bezwaar tegen het 
rapport heeft, zendt hij dit met zijn opmer
king terug aan de samensteller; deze brengt 
desgeraden wijzigingen aan. 

7. De raad zendt het rapport - zo hij er 
zich ook nadat het is terugontvangen niet 
mede verenigt - in, onder toevoeging van 
zijn beschouwingen en conclusies. 

52. I. De raad ziet toe dat binnen het kader 
der bestaande voorschriften, iedere gedeti
neerde reclasseringsbezoek ontvangt. 

2. De raad ontvangt hiertoe van de directie 
van het strafgesticht maandelijks een opgave 
van personen, die werden opgenomen en al
gevoerd. 

3. De raad verdeelt het reclasseringsbe
zoek tussen de instellingen. 

4. Zo nodig draagt hij het op aan zijn amb
tenaren of agenten. 

5. Niemand treedt a ls reclasseringsbezoe
ker op, tenzij toegelaten door de raad. 

6. De toelating kan worden ingetrokken, 
wanneer de reclasseringsbezoeker zich niet 
gedraagt zoals een goed reclasseringsbezoe
ker past. 

7. De leden, de secretaris, de ambtenaren 
en de agenten van de raad hebben binnen het 
kader der geldende voorschriften vrije toe
gang tot alle gedetineerden in hun ressort. 

53, 1. De raad ziet toe dat de nazorg deug
delijk wordt voorbereid en uitgeoefend. 

2. De raad ontvangt van de directie ten 
aanzien van iedere gedetineerde, die een 
straftijd ondergaat van minstens drie maan
den, tenminste een maand voor het einde 
van de straftijd bericht van de ontslagdatum 
en van die instelling, de ambtenaar of agen t 
een rapport, houdende een oordeel over de 
reclasseringskansen en een eventueel opge
maakt reclasseringsplan. 

3. De raad beoordeelt op grond van het 
rapport en andere beschikbare gegevens of 
een gedetineerde voor verdere reclasserings
bemoeiingen in aanmerking komt en of het 
voorgestelde reclasseringsplan doeltreffend is. 

54. Onze Minister kan bepaalde, met de re
classering samenhangende werkzaamheden 
aan de raad opdragen. 

55. 1. De raad brengt jaarlijks vóór I Maart 
aan Onze Minister en aan het College verslag 
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uit van zijn werkzaamheden over het afge
lopen jaar en de stand der reclassering in zijn 
ressort. 

2. Onze Minister kan voorschrjften geven 
aangaande de wijze van inrichting van dit 
verslag. 

56. Zonder toestemming van Onze Minister 
wordt aan de door de raad behandelde zaken 
geen openbaarheid gegeven. 

57. I. Alle beslissingen van de raad kunnen, 
hetzij op verzoek van belanghebbenden, hetzij 
ambtshalve door Onze Minister worden ver
nietigd, het College gehoord. 

2 . Ingeval van vernietiging kan Onze Mi
nister de nodige voorzieningen treffen. 

HOOFDSTUK VI. 
De reclasseringscommissies 

58. 1. In de Rijkswerkinrichtingen te Veen
huizen en in de Bijzondere Strafgevangenis 
voor Jonge Mannen te Zutphen is een reclas
seringscommissie. 

2. Ten aanzien van de gedetineerden in de 
Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen treedt 
de reclasseringscommissie dier inrichtingen, 
wat bevoegdheden en bemoeiingen betreft, 
in de plaats van de reclasserings raad te Assen. 

3. Ten aanzien van de gedetineerden in de 
Bijzondere Strafgevangenis voor Jonge Man
nen te Zutphen treedt de reclasseringscom
missie dier inrichtingen, wat bevoegdheden 
en bemoeiingen betreft, in de plaats van de 
reclasseringsraad te Zutphen. 

4. De bepalingen van het vorige Hoofd
stuk zij n van overeenkomstige toepassing. 

HOOFDSTUK VII. 
De reclasseringsanbtenaren en reclasserings

agenten 
59. De reclasseringsambtenaren worden 

benoemd: 
a. door onze Minister; 
b. door de instellingen. 
60. 1. De door Onze Minjster benoemde 

reclasseringsambtenaren worden gesteld: 
a. in algemene dienst: 
b. bij een raad ; 
c. bij een gesticht of inrichting. 
2. Hun instructie wordt door Onze Minis

ter vastgesteld. 
3. Zij gelsen als "bijzonder ambtenaar", 

bedoeld in artikel 14d, tweede lid, Wetboek 
van Strafrecht. 

61. 1. Aan een door Onze minister benoem
de reclasseringsambtenaa r kan een bezoldi
ging worden toegekend, alsmede een abonne
ment voor bureelkosten. 

2. H ij ontvangt vergoeding voor reis- en . 
verblijfkosten. 

62. 1. Alvorens zijn betrekking re aan
vaarden legt de reclasseringsambtenaar de 
eed of de belofte af dat hij zijn taak overeen
komstig de gestelde voorschriften naar ge
weten zal vervullen. 

2. Onze Minister geeft ter zake nadere 
regelen . 

63 . De reclasseringsambtenaar mag geen 
ander beroep uitoefenen en geen andere 
bediening bekleden dan met goedvinden van 
On ze Minister. 

64. 1. Onze Minister kan aan een raad, een 
gesticht of inrichting een plaatselijke reclas-
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seringsagent toevoegen. 
2. Artikel 61 is van overeenkomstige toe

passing. 
HOOFDSTUK VII I. 

De uitvoeringsbepalingen voorwaardelijke ver
oordeling. 

65. 1. Het openbaar ministerie bij het ge
recht, dat een voorwaardelijke veroordeling 
heeft uitgesproken, bericht deze, zodra zij 
onherroepelijk is geworden, onverwijld aan 
Onze Mimister. 

2. De berichtgeving geschiedt op door On 
ze minfater te bepalen wijze. 

66. 1. Onze Minister doet de ingevolge het 
vorige artikel verkregen gegevens onverwij ld 
opnemen in een te zijnen Departemente ge
houden algemeen register. 

2. Omtrent de .inrichting en het gebruik 
van dat register geeft Onze Minister de nodige 
voorschriften. 

67. 1. Onze Minister ontvangt van het open• 
baar mjnisterie bij het gerecht, dat de voor
waardelijke veroordeling heeft uitgesproken, 
onverwijld bericht van: 

10. het tijdstip, waarop bij toepassing van 
artikel 14b, laatste lid, Wetboek van Straf
recht, de proeftijd nader zal eindigen, onder 
opgave van de grond dier toepassing; 

2°. elke beslissing, gegeven krachtens d e 
artikelen 14g of 14h, Wetboek van Strafrecht; 

3°. het tijdstip, waarop de termijn gedu
rende welke last tot tenuitvoerlegging kan 
worden gegeven, eindigt, indien dit niet is 
drie maanden na afloop van de proeftijd. 

2. Onze minister diet de hem aldus ver
schafte gegevens onverwijld in het algemeen 
register opnemen. 

68. 1. Het met de tenujtvoerlegging belas
te openbaar ministerie doet van elke onher
roepelijk geworden uitspraak, waarbij is be
slist, dat een reeds voorwaardelijk veroor
deelde een strafbaar feit heeft begaan, on
verwijld mededeling aan Onze Minister en aan 
het openbaar mjnisteriè bij het gerecht dat 
de voorwaardelijke veroordeling heeft uit
gesproken. 

2. Gelijke mededeling doet het openbaar 
ministerie van elke te zijner kennis gekomen 
omstandigheid betreffende een voorwaarde
lijk veroordeelde, welke in verband met de 
opgelegde voorwaardelijke veroordeling van 
belang kan zijn. 

3. De in dit artikel genoemde mededelingen 
blijven achterwege indien de termijn, gedu
rende welke Jast tot tenuitvoerlegging kan 
worden gegeven, reeds is geëindigd. 

69. 1. Het openbaar ministerie bij het ge
recht, dat een voorwaardelijke veroordeling 
heeft uitgesproken, bericht, zodra deze onher
roepelijk is geworden, onverwijld aan degene, 
die met het bijzonder toezicht is belast, de aan 
de veroordeelde opgelegde straf en alle tot 
het in artikel 14a, Wetboek van Strafrecht, 
bedoelde bevel betrekkelijke beslissingen, on
der opgave - voor zover mogelijk - van 
het begin en het einde van de proeftijd. 

2. Beslissingen krachtens de artikelen 14g 
of 14h, Wetboek van Strafrecht, worden op 
gelijke wijze medegedeeld. 

70. Onze Minister bepaalt op welke wijze 
de rapportering over de voorwaardelijk ver
OO(deelden zal plaats vinden. 
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HOOFDSTUK IX. 
De uitvoeringsbepalingen voorwaardelijke in

vrijheidstelling. 
71. I. Ten minste twee maanden vóór de 

dag waarop een tot gevangenisstraf of tot 
plaatsing in een Rijkswerkinrichting veroor
deelde voorwaardelijk in vrijheid kan worden 
gesteld, doet de directeur der gevangenis of 
de hoofddirecteur der Rijkswerkinrichtingen 
,i.an de raad toekomen hetzij een gemotiveerd 
voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstel
ling, hetzij een gemotiveerd bericht dat niet 
of nog niet tot voorwaardelijke invrijheid
stelling behoort te worden overgegaan. 

2. De raad zendt de stukken onder toevoe
ging van zijn beschouwingen zo spoedig 
mogelijk aan Onze Minister door. 

J. Indien niet tot voorwaardelijke invrij
heidstelling wordt overgegaan, kan deze op
nieuw aanhangig worden gemaakt. 

4. Onze Minister bepaalt welke gegevens 
het voorstel en het bericht inhouden. 

72. De directeur der gevangenis of de hoofd
directeur der Rijkswerkinrichtingen i4 be
last met de uitvoering van het besluit tot 
voorwaardelijke invrijheidstelling. 

73. Onze Minister bepaalt op welke wijze 
de rapportering over de voorwaardelijk in
vrijheidgestelden zal plaats vinden. 

74. I. Een afschrift van het besluit tot 
v oorwaardelijke invrijheidstelling wordt a ls 
verlofpas aan de voorwaardelijk invrijheidge
stelde uitgereikt. 

2. Indien tijdens de proeftijd de opgelegde 
straf of het einde van de proeftijd wordt ge
wijzigd, 9f artikel 15a, vijfde lid, Wetboek 
van Strafrecht, wordt toegepast, wordt hem 
het herziene besluit als nieuwe verlofpas 
uitgereikt. 

75. Bij de kennisgeving van aanhouding, 
bedoeld in artikel 16, tweede lid , Wetboek 
van Strafrecht, wordt een proces-verbaal ge
voegd , houdende de redenen , welke tot de 
aanhouding hebben geleid. 

76. Onze Minister ontvangt van het be
trokken openbaar ministerie onverwijld ken
nis van : 

a. elke bvrijheidsbenemin g- van een voor
waardelijk invrijheidgestelde gédurende de 
proeftijd door het daartoe bevoegde gezag: 

b. elke onherroepelijk geworden uitspraak 
waarbij ten aanzien van een voorwaardelijk 
invrijheidgestelde bewezen wordt verklaard 
dat hij tijdens zijn proeftijd een strafbaar 
feit heeft begaan; 

c. elke andere omstandigheid betreffende 
een voorwaardelijk invrijheidgestelde, welke 
van belang kan zijn voor het uit te oefenen 
toezicht en eventuele schorsing of herroeping 
der voorwaardelijke invrijheidstelling. 

77. De voorwaardelijke invrijheidstelling 
en haar herroeping worden aangetekend op 
het executie-extract. 

HOOFDSTUK X. 
Slotbepaling. 

78. I. Deze algemene maatregel van be
stuur kan worden aangehaald als " Reclasse
ringsregeling 1947". 

2. Onze Minister is bevoegd nadere voor
schriften te geven ter uitvoering van dit be
sluit. 
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J. Dit besluit treedt in werking op I Janu
ari 1948. 

4. Op de dag van inwerkingtreding ver
vallen de thans geldende Reclasseringsregêling 
(Koninklijk Besluit van 13 December 1915, 
Staatsblad n°. 504), de Uitvoeringsregeling 
voorwaardelijke invrijheidstelling (Konink
lijk Besluit van 13 December 1915, Staatsblad 
n°. 505) en de Uitvoeringsregeling voorwaar
delijke veroordeling (Koninklijk Besluit van 
13 December 1915. Staatsblad n°. 506). 

Onze Minister van Justitie is belast"met de 
uit voering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Amsterdam, 13 December 1947. 
W ILHELMINA. 

De Min . v. Justitie, J. H . VAN MAARSEVEEN. 

(Vitgeg. 23 Dec. 1947). 

S. H 424 
13 December r947, ter uitvoering van de ar

tikelen 39 bis a, tweede lid, 39 octies, 
derde lid, en 39 novies van het Wetboek 
van Strafrecht. 

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

J ustitie van 3 September 1947, 2e Afdeling 
C/7e Afdeling, n°. 1632; 

Overwegende dat de a rtikelen 39 bis a, 
tweede lid, 39 octies, derde lid, en 39 novies 
van het Wetboek van Strafrecht een nadere 
uitvoering behoeven; 

De Raa d van State gehoorc! (.::c!vies van 
23 September 1947, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 8 December 1917, 2e 
Afdeling C/7e Afdeling, n°. 1642; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vast t e stellen de navolgende bepalingen : 

TITEL I. 

Algemene bepaling. 
Art. 1. Dit besluit omvat hen, die terzake 

van een strafbaar feit zijn veroordeeld, ter
wijl zij tijdens de uitspraak van het eindvon
nis in eerste aanleg de leeftijd van 1!1 jaar 
nog niet hadden bereikt en te wier aanzien 
artikel 39septies, laatste lid, Wetboek van 
Strafrecht, niet is toegepast. 

2. Dit besluit verstaat onder: 
instelling: de in het Rijk gevestigde, 

rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, 
stichtin g of instelling van weldadigheid, wier 
statuten, stichtingsbrieven of reglementen 
het aanwenden van reclasseringspogingen 
voorschrijven of gedogen, voor zover zij een 
bereidverklaring overeenkomstig artikel 3 
heeft afgelegd en deze door Onze Minister is 
aanvaard; 

Onze Minister: Onze Minister van Justitie ; 
College: Algemeen College van Toezicht, 

Bijstand en Advies voor het R ijks- Tucht
en Opvoedingswezen; 

voorwaardelijke veroordeling: veroorde
ling, waarbij de straf of maatregel, tenzij de 
rechter later anders beveelt, geh~el of ge
deeltelijk niet zal worden tenuitvoergelegd; 
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voorwaardelijk veroordeelde: veroordeelde 
bij zodanige veroordeling. 

TITEL II. 

De Instellingen. 
3. De bereidverklaring bevat-de bereidheid 

om rechterlijke opdrachten tot het verlenen 
van hulp en steun aan voorwaardelijk ver
oordeelden terzake van de naleving der bij
zondere voorwaarden en het toezicht daarop 
te aan'l,faarden, èn/of om ministeriële opdrach
ten van bijzonder toezicht op de naleving der 
voorwaarden aan de voorwaardelijk invrij
heidgestelde, tot plaatsing in een tuchtschool 
veroordeelden, opgelegd, te aanvaarden, bei
de tevens om aan die opdrachten overeen
komstig de bepalingen van dit besluit gevolg 
te geven. 

4. 1. De bereidverklaring wordt voor onbe
paalde tijd afgelegd en aanvaard. 

2. De be·reidverklaring en haar aanvaar
ding zijn opzegbaar met een termijn van drie 
maanden. 

3. De aanvaarding kan voorwaardelijk ge
schieden en kan bij met redenen omklede be
schikking worden ingetrokken. 

4. De aanvaarding, haar opzegging door 
Onze Minister en haar intrekking geschieden, 
gehoord het College. 

5. In de bereidverklaring kan worden op
genomen, dat de instelling haar arbeid be
perkt tot een of meer bepaalde groepen van 
personen. 

5. I. De instelling is verplicht aan Onze 
Minister of aan door deze aan te wijzen amb
tenaren, alsmede aan het College, alle ge
wenste inlichtingen omtrent haar werkzaam
heden en de daarmede bereikte resultaten 
te geven. 

2. Zij houdt omtrent de door haar behan
delde gevallen aantekening in de daarvoor 
bestemde registers, welke voldoen aan door 
Onze Minister te stellen eisen. 

3 . De instelling is verplicht te bevorderen, 
d at aan door Onze Minister aan te wijzen 
ambtenaren en aan het College te allen tijde 
t oegang wordt verschaft tot de verblijfplaats 
van de in artikel I genoemde minderjarigen 
met wier bijzonder toezicht zij is belast. 

6. 1. De instelling houdt een nauwkeurige, 
gespecificeerde financiële administratie. 

2. Onze Minister kan omtrent de inrich
t ing der administratie voorschriften geven. 

3. Hij kan de administratie met de daarbij 
behorende bewijsstukken te allen tijde doen 
nazien. 

4. Op zijn verzoek worden hem afschriften 
of uittreksels verstrekt. 

7. 1. Ten behoeve van de reclassering van 
de voorwaardelijk veroordeelden en de voor
waardelijk invrijheidgestelde, tot p laatsing 
in een tuchtschool veroordeelden, kan aan 
de instelling door Onze Minister subsidie 
worden toegekend. 

2. Het bedrag van dit subsidie kan nimmer 
hoger zijn dan hetgeen door de instelling aan 
de reclassering van de betrokkene t en koste 
is gelegd. 

3. Onze Minister stelt, zo nodig, nadere re
gelen vast voor de toekenningvanditsubsidie. 
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TITEL III. 

De voorwaardelijk veroordeelden. 
8. 1. Het openbaar ministerie bij het ge

recht, dat een voorwaardelijke veroordeling 
heeft uitgesproken, bericht, zodra deze on
herroepelijk is geworden, o'nverwijld aan de
gene, die met het bijzonder toezicht is belast, 
de aan de veroordeelde opgelegde straf en 
alle tot het in artik el 14a, Wetboek van Straf
recht, bedoelde bevel betrekkelijke b eslis
singen, onder opgave - voor zover mogelijk 

- van het begin en het einde van de proef/ 
tijd. 

2. Beslissingen krachtens de artikelen 14g 
of 14h, Wetboek van Strafrecht, worden op 
gelijke wijze medegedeeld. 

9. De uitoefening van het toezicht op de 
naleving der voorwaarden, als bedoeld in ar
tikel 14d, Wetboek van Strafrecht, geschiedt 
door tussenkomst van degene, die met het 
bijzonder toezicht is belast of van een amb
tenaar op het gebied van het kinderstraf
recht werkzaam. 

1 o. 1. Het met de tenuitvoerlegging belas
te openbaar ministerie doet van elke onher
roepelijk geworden uitspraak waarbij is be
slist, dat een reeds voorwaardelijk veroor
deelde een strafbaar feit heeft begaan, on
verwij Id mededeling aan het openbaar mi
nisterie bij het gerecht, dat de voorwaarde
lijke veroordeling heeft uitgesproken. 

2. Gelijke medeling doet het openbaar mi
nisterie van elke te zijner kennis' gekomen 
omstandigheid betreffende een voorwaarde
lijk veroordeelde, welke in verband met de 
opgelegde voorwaardelijke veroordeling van 
belang kan zijn. 

3. De in dit artikel genoemde mededelingen 
blijven achterwege, indien de termijn , gedu
rende welke last tot tenuitvoerlegging kan 
worden gegeven, reeds is geëindigd. 

11; De rapportering over de voorwaarde
lijk veroordeelden vindt plaats aan het open
baar ministerie bij het gerecht, dat de voor
waardelijke veroordeling heeft uitgesproken. 

TITEL IV. 

De voorwaardelijk invrijheidgestelden 
12. 1. Tenminste zes weken vóór de dag 

waarop een tot plaatsing in een tuchtschool 
veroordeelde voorwaardelijk in vrijheid kan 
worden gesteld, doet de directeur der tucht
school aan Onze Minister toekomen, hetzij 
een gemotiveerd voorstel tot voorwaardelijke 
invrijheidstelling, hetzij een gemotiveerd be
richt, dat niet of nog niet tot voorwaardelijke 
invrijheidstelling behoort te worden over
gegaan. 

2. Indien niet tot voorwaardelijke invrij
heidstelling wordt overgegaan, kan deze op
nieuw aanhangig worden gemaakt. 

3. Onze Minister bepaalt welke gegevens 
het voorstel en het bericht inhouden. 

13. De directeur van de tuchtschool is be
last met de uitvoering van het bésluit tot 
voorwaardelijke invrijheidstelling. 

14. 1. Een afschrift van het besluit wordt 
als verlofpas aan de voorwaardelijk invrij
heidgestelde uitgereikt. 

2. Indien tijdens de proeftijd de opgelegde 
straf of het einde van de proeftijd wordt ge-
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wijzigd of artikel 15a, vijfde lid, Wetboek 
van Strafrecht, wordt toegepast, wordt hem 
het herziene besluit als nieuwe verlofpas 
uitgereikt. 

15. 1. De uitoefening van het toezicht op 
de naleving der voorwaarden, als bedoeld in 
artikel 15a, derde lid, Wetboek van Straf
recht, geschiedt door tussenkomst van dege
ne, die met het bijzonder toezicht is belast 
en van een R ijk sagent voor voorwaardelijk 
ontslag. 

2. Onze Minister zendt hun afschrift van 
de in het vorig artikel genoemde besluiten. 

16. Onze Minister bepaalt op welke wijze 
de rapportering over de voorwaardelijk in
vrijheidgestelden zal plaats vinden. 

17. Bij de kennisgeving van aanhouding, 
bedoeld in artikel 16, tweede lid, Wetboek 
van Strafrecht, wordt een proces-verbaal ge
voegd, houdende de redenen, welke tot de 
aanhouding hebben geleid. 

18. Onze Minister ontvangt van het be
trokken openbaar ministerie onverwijld ken
nis van: 

a. elke vrijheidsbenêming van een voor
waardelijk invrijheidgestelde gedurende de 
proeftijd door het daartoe bevoegde gezag; 

b. elke onherroepelijk geworden uitspraak, 
waarbij ten aanzien van een voorwaardelijk 

' invrijheidgestelde bewezen wordt verklaard, 
dat hij tijdens zijn proeftijd een strafbaar 
feit heeft begaan; 

c. elke andere omstandigheid betreffende 
een voorwaardelijk invrijheidgestelde, welke 

_van belang kan zijn voor het •u it te oefenen 
toezicht en eventuele schorsing of herroeping 
der voorwaardelijke invrijheidstelling. 

19. De voorwaardelijke invrijheidstelling 
en haar herroeping worden aangetekend op 
het executie-extract. 

T ITEL V. 
Slotbepaling. 

20. Onze Minister is bevoegd nadere voor
schriften te geven ter uitvoering van dit be
sluit . 

Dit besluit treedt in werking op I Januari 
1948. 

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

Amsterdam, 13 December 1947. 
WILHELMINA. 

De M'in. v. Justitie, J . H. VAN MAARSEVEEN. 

( Uitgeg. 23 Dec. 1947). 

s. U 425 
:is December 1947. BESLUIT houdende in

werkingstelling van de artikelen 5 tot 
en met 7 van de wet van I Augustus 
1947, Staatsblad n°. H 282 (Douane over
eenkomst tussen Nederland, België en 
Luxemburg). 

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

Financiën van II December 1947, n°. 228, 
afdeling Invoerrechten; 

Gelet op artikel 8, tweede lid, van de wet 
van l Augustus 1947, Staatsblad n°. H 282; 
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H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Enig artikel. 
De artikelen 5 tot en met 7 van de wet van 

1 Augustus 1947, Staatsblad n°. H . 282, tre
den in werking met ingang van 1 Januari 
1948. ' 

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

Amsterdam, 15 December 1947. 

WILHELMINA.· 
De Min. van Financiën, P. L IEFTINCK. 

(Uitgeg. 23 Dec. 1047). 

S. H 427 

16 December 1947 BESCHIKKING van de 
Minister van Financiën houdende vast
stelling van de Zeventiende Aanvullings
beschikking Deblokkering 1945. 

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

dere voorzieningen te treffen ter zake van de 
afwikkeling van de geldzuivering; 

Gelet op de wet van 4 Augustus 1947· 
(Staatsblad n°. H 287) houdende verlenging 
van de machtiging, als bedoeld in arti
kel 1, eerst e lid, van het Machtigingsbesluit 
geldzuivering (Staatsblad n°. F 133); 

H eeft goedgevonden te bepalen: 
Art. 1. Polissen t er zake van overeenkom

sten van levensverzekering, spaarverzekering 
en lijfrente (weduwenpensioen daaronder be
grepen), welke geheel of gedeeltelijk zijn aan
gegaan tegen koopsom, voldaan ten laste van 
een geblokkeerde rekening van de verzeke
ringnemer of ten laste van het ingevolge de 
Beschikking Levensverzekeringsuitkeringen 
1945 (Staatsblad n°. F 256) geblokkeerde ge
deelte ener levensverzekeringsuitkering, zijn, 
voor zover de koopsom werd voldaan ten 
laste van geblokkeerd tegoed, vóór 1 Januari 
1951 niet beleenbaar en, behoudens in geval 
van faillissement van de verzekeringnemer 
en beslag door of vanwege 's Rijks belasting
dienst, niet afkoopbaar. 

2. (1) Het is verboden, de vorm en de 
voorwaarden van de in artikel I bedoelde 
overeenkomsten zodanig te wijzigen, dat op 
een tijdstip, gelegen vóór 1 Januari 1951, 
uitkeringen kunnen geschieden, welke op 
grond van de oorspronkelijke vorm en voor
waarden niet konden geschieden. 

(2) Het bepaalde in het et!'rste lid is alleen 
van toepassing, voor zover de overeenkomst 
is aangegaan tegen koopsom, voldaan ten 
laste van gebokkeerd tegoed. 

3. Handelingen in strijd met het bepaalde 
in de artikelen 1 en 2 worden beschouwd a ls 
misdrJven. 

4. Deze beschikking, die in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, kan worden aange
haald als: ,

1
zeventiende Aanvullingsbeschik

kings Deb okkering 1945" en treedt in 
werking op de dag, volgende op die harer 
afkondiging. 

's-Gravenhage, 16 December 1947. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(U'itgeg. 19 Dec. 1947). 
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s. 1l 428 
16 December 1947. BESCHIKKING van de 

Minister van Financiën, houdende vast
stelling van de Achtiende Aanvullings- , 
beschikki-1!! Deblokkering 1945. 

..De Mini.ter van Financiën; 
Over\/eg-~::1de, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen ter zake van de 
afwikkeling van de geldzuivering; 

Gelet op de wet van 4 Augustus 1947 
(Staatsblad b0 • H 287) houdende verlenging 
van de machtiging, als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, van het Machtigingsbesluit geld
zuivering (Staatsblad n°. F 133); 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art. 1. Artikel 7 van de Beschikking De

blokkering 1945 (Staatsblad n°. H 374) wordt 
gewijzigd vastgesteld als volgt: 

I. Het is verboden zonder vrijstelling krach
tens beschikking van de Minister van Finan
ciën, of zonder vergunning van De Neder
landsche Bank tegoeden op geblokkeerde 
rekening op enigerlei wijze: 

a. geheel of gedeeltelijk naar een vrije re
kening over te boeken of te doen overboeken, 
dan wel in betaalmiddelen uit te betalen of 
op te nemen; 

b. geheel of gedeeltelijk aan derden over 
t e dragen of te doen overdragen. 

2. Handelingen in strijd met het bepaalde 
in het eerste lid worden beschouwd als mis
drijven en zijn van rechtswege nietig. 

Artikel II. 
- Artikel 18 van de Beschikking Deblokke
ring 1945 (Staatsblad n°. H 374) wordt gewij
zigd vastgesteld als volgt: 

I. Vergunningen, zowel bijzondere als al
gemene, tot het verrichten van overschrij
vingen in afwijking van het verbod, gesteld 
in artikel 7, eerste lid, moeten door t us
senkomst van de bank, in wier boeken de 
geblokkeerde rekening van de belanghebben
de geopend is, worden aangevraagd bij de 
H oofdbank, de Bijbank of het Agentschap 
van De Nederlandsche Bank, afdeling De
blokkering, in het ressort, waarvan de aanvra
ger is gevestigd. 

2. De Nederlandsche Bank beslist op de 
aanvrage tot vergunning bedoeld in het eer
ste lid, volgens algemene regelen, te stellen 
door de Minister van Financiën. 

3. Een vergunning kan onder voorwaarden 
worden verleend. Indien een voorwaarde niet 
wordt vervuld, wordt de vergunning geacht 
niet te zijn ver~end. 

4. Provisie of kosten, in welke vorm ook, 
worden voor het verlenen van vergunningen 
door De N ederlandsche Bank niet in reke
ning gebracht. 

5. Alvorens te beslissen op bij haa r inge
diende aanvragen om vergunning overeen
komstig deze beschikking pleegt De Neder
landsche Bank in alle daartoe in aanmer
king komende gevallen overleg met de bij 
haar gedetacheerde inspecteur van 's Rijks 
Belastingen. De Nederlandsche Bank wei
gert de vergunning, indien deze inspecteur 
haar te kennen geeft t egen het verlenen 
daarvan bezwaar te hebben. 

6. Geblokkeerd tegoed, ten aanzien waar
van vergunning, als bedoeld in het eerste lid, 
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is verlee~d. geldt tot het bedrag, waarop de 
vergunnmg betrekking heeft, als tegoed op 
vrije rekening, tenzij de vergunning anders 
bepaalt. 

7. Een ieder is verplicht aan De Neder
landsche Bank op haar verzoek de inlichtin
gen te verstrekken, die zij meent nodig te 
hebben ter beoordeling van de vraag of een 
op grond van deze beschikking aangevraagde 
vergunning zal worden verleend. 

8. Banken zijn bevoegd voor hun tussen
komst, bedoeld in het eerste lid, de voor een 
dergelijke handeling gebruikelijke provisie 
aan de aanvrager in rekening te brengen. 

9. H et verstrekken van onjuiste, mislei
dende of onvolledige inlichtingen, als bedoeld 
in het zevende lid, wordt aangemerkt als mis
drijf. Handelingen in strijd met een voorwaar
de, als bedoeld in het derde lid, dan wel het 
niet nakomen van zulk een voorwaarde, wor
den beschouwd als misdrijven. 

Artikel III. 
Deze beschikking, die in het Staatsblad zal 

worden geplaatst, kan worden aangehaald 
als: ,.Achttiende Aanvullingsbeschikking De
blokkering 1945" en treedt in werking op de 
dag, volgende op die harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 16 December 1947. 
De Mïn. van Financiën, P. L1EFTINCK. 

{ Uitgeg. 19 Dec. 1947). 

S. H 430 

18 December 1947. WET tot vaststelling 
van een nieuwe regeling van de sa
menstelling van de H oge Raad, de ge
rechtshoven, de arrondissementsrecht
banken en de kantongerechten en van 
de bezoldiging der rechterlijke ambte
naren. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 507; 
Hand. Il 46/47, bladz. 1840, 1959; 
Bijl. Hand. I 46/47, 507; 
Hand. I 46/47, bladz. 907-908. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat het wenselijk is een nieuwe regeling te 
treffen van de samenstelling van de hoge
raad, de gerechtshoven, de arrondissements
rechtbanken en de kantongerechten en van 
de bezoldiging der rechterlijke ambtenaren; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. De samenstelling van de hoge 

raad wordt vastgesteld als volgt: 
1 president, ten hoogste 2 vice-presiden

ten, ten hoogste 17 raadsheren, 1 procureur
generaal, ten hoogste 4 advocaten-generaal, 
1 griffier, ten hoogste 3 substituut-griffiers. 

2. De samenstelling der gerechtshoven 
wordt vastgesteld als volgt: 

a. voor · de gerechtshoven te 's-Graven
hage en Amstèrdam : 

1 president, ten hoogste 3 vice-presiden
ten, ten hoogste 16 raadsheren, 1 procureur
generaal, ten hoogste 3 advocaten-generaal; 
1 griffier, ten hoogste 4 substituut-griffiers; 

b. voor de overige gerechtshoven: 
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1 president, ten hoog.;te 2 vice-presiden
ten, ten hoogste 8 raadsheren, 1 procureur
generaal, ten hoogste 2 advocaten-generaal, 
1 griffier, ten hoogste 2 substituut-griffiers; 

c. voor alle gerechtshoven : 
raadsheren-plaatsvervangers tot het door 

Ons nodig geachte aantal. 
3. De samenstelling der arrondissements

rechtbanken wordt vastgesteld als volgt: 
a. voor de arrondissements-rechtbanken 

te 's-Gravenhage en Rotterdam: 
1 president, ten hoogste 4 vice-presiden

ten, ten hoogste ;zo rechters, l officier van 
justitie, ten hoogste 8 substituut-officieren 
van justitie, 1 griffier, ten hoogste 10 sub
stituut-griffiers; 

b. voor de arrondissements-rechtbank te 
Amsterdam: 

1 president, ten hoogste 6 vice-presiden
ten, ten hoogste 25 rechters, 1 officier van 
justitie, ten hoogste ro substituut-officieren 
van justitie, 1 griffier, ten hoogste I 5 sub
stituut-griffiers; 

c. voor de arrondissements-rechtbanken 
te 's-Hertogenbosch, Breda, Maastricht, 
Arnhem, Haarlem, Utrecht, Leeuwarden, 
Groningen: 

1 president, ten hoogste 1 vice-president, 
ten hoogste 9 rechters, 1 officier van justitie, 
ten hoogste 4 substituut-officieren van justi
tie, l griffier, ten hoogste 5 substituut-grif
fiers; 

d. voor de arrondissements-rechtbanken 
te Roermond, Zutphen, Zwolle, Almelo, 
Dordrecht, Middelburg, Alkmaar, Assen: 

1 president, ten hoogste 1 vice-president, 
ten hoogste 6 rechters, 1 officier van justitie, 
ten hoogste 2 substituut-officieren van 
justitie, 1 griffier, ten hoogste 2 substituut
griffiers ; 

e. voor alle arrondissements-rechtban
ken: 

rechters-plaatsvervangers tot het door 
Ons nodig geachte aantal. 

4. De kantonrechters worden gerang
schikt in drie klassen. 

Tot de eerste klasse behoren de kanton
gerechten te 's-Hertogenbosch, Eindhoven, 
Breda, Tilburg, Maastricht, H eerlen, Arn
hem, Nijmegen, Zwolle, Almelo, Enschede. 
's-Gravenhage, Leiden, Rotterdam, Amster
dam, Hilversum, Haarlem, Utrecht, Leeu
warden en Groningen. 

Tot de tweede klasse behoren de kanton
gerechten te Helmond, Bergen op Zoom, 
Sittard, Roermond, Venlo, Wageningen, 
Tiel, Apeldoorn, Delft, Schiedam, Gouda, 
Dordrecht, Middelburg, Alkmaar, Hoorn, 
Zaandam, Amersfoort, Sneek, Winschoten, 
Assen en Emmen. 

Tot de derde klasse behoren de kanton
gerechten te Boxmeer, Zevenbergen, Ter
borg, Zutphen, Groenlo, Harderwijk, Steen
wijk, Deventer, Alphen, Brielle, Sommels
dijk, Oud-Beijerland, Gorinchem, Oostburg, 
Terneuzen, Zierikzee, den Helder, Heeren
veen, Beetsterzwaag, Zuidbroek en Meppel. 

De samenstelling der kantongerechten 
wordt als volgt geregeld: 

a. voor de kantongerechten te 's-Gra
venhage en Rotterdam: 

ten hoogste 5 kantonrechters, 1 griffier, 
ten hoogste 4 substituut-griffiers; 
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b. voor het kantongerecht te Amsterdam: 
ten hoogste 7 kantonrechters, l griffier, 

ten hoogste 6 substituut-griffiers; 
c. voor de overige kantongerechten der 

eerste klasse: 
ten hoogste 2 kantonrechters, 1 griffier, 

ten hoogste I substituut-griffier ; 
d. voor de kantongerechten der tweede 

en derde klasse: 
1 kantonrechter, 1 griffier; 
e. voor alle kantongerechten: 
ambtenaren van het openbaar ministerie 

en kantonrechters-plaatsvervangers tot het 
door Ons nodig geachte aantal. 

5. De wedden van de rechterlijke amb
tenaren bij de hoge raad, de gerechtshoven, 
de arrondissements-rechtbanken en de kan
tongerechten worden vastgesteld op de hier
onder volgende bedragen per maand, waarbij 
die in kolom A gelden voor de gehuwden en 
die in kolom B voor de ong~!mwden: 

A B 
f 1250 f II87 

f 1125 

f 1000 

960 

915 

f 835 

f 785 

765 

750 

f 700 

650 
625 

f 1068 

f 950 

912 

869 

f 793 

f 745 

f 726 

f\ 712 

f 665 

617 
593 

President van en Procu
reur-Generaal bij de hoge 
raad; 
Vice-president van de hoge 
raad; 
Raadsheer in en Advocaat
Generaal bij de hoge raad; 
President van en Procu
reur-Generaal hij een Ge
rechtshof; 
Vice-President van een 
Gerechtshof; 
President van en Officier 
van Justitie bij de arron
dissements-rechtbank te 
's-Gravenhage, Rotterdam 
en Amsterdam; 
Raadsheer in en Advo
caat-Generaal bij een Ge
rechtshof, President van 
en Officier van Justitie 
bij een Arrondissements
rechtbank (behalve te 
's-Gravenhage, Rotterdam 
en Amsterdam); Vice-Pre
sident van de Arrondisse
ments-rechtbank te 's-Gra
venhage, Rotterdam en 
Amsterdam; 
Vice-President van een 
arrondissements-recht
bank (behalve te 's-Gra
venhage, Rotterdam en 
Amsterdam) ; 
Kantonrechter der eerste 
klasse; 
Rechter in en substituut
Officier van Justitie bij de 
arrondissements-recht
bank te 's-Gravenhage, 
Rotterdam en Amsterdam; 
Rechter in en Substituut
officier van justitie bij een 
arondissements-recht
bank (behalve te 's-Gra
venhage, Rotterdam en 
Amsterdam) ; K antonrech
ter der t weede klasse; 
Griffier van de hoge raad; 
Kant onrechter der derde 
klasse; Griffier van een 
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gerechtshof of een Arron
dissements-rechtbank; 

f 585 555 Griffier van het kaqton-
gerecht te 's-Gravenhage, 
Rot terdam ·en Amster
dam; 

f 540 f 513 Griffier van een kantonge-
recht der eerste klasse 
(behalve te 's-Gravenhage, 
R otterdam en Amster
dam); 

f 415 f 394 Ambtenaar van het Open
t ot f 540 tot f 512 baar Ministerie bij de kan

tongerechten; substituut
griffier bij de hoge raad, 
een gerechtshof of een ar
rondissements-rechtbank; 

f 375 f 356 Griffier van een kanton-
t ot f 500 tot f 475 gerecht der tweede klasse; 

f 335 f 318 Griffier van een kanton-
tot f 415 tot f 393 gerecht der derde klasse; 

substituut-griffier bij een 
kantongerecht der eerste 
klasse. 

De raadsheren~plaatsvervangers, rechters
plaatsvervangers en kantonrechters-plaats
vervangers genieten als zodanig geen bezol
diging. Evenwel geniet het plaatsvervangend 
lid ener arrondissements-rechtbank, dat, zon
der lid ener andere arrondissements-recht
bank te zijn, bij zijn college als kinderrechter 
werkzaam is, daarvoor een bezoldiging ten 
bedrage van de helft van de wedde van een 
rechter in zijn college. 

6. Bij het openvallen van plaatsen van 
rechter in een kanton zijn Wij bevoegd, deze 
onvervuld re laten en aan de rechter van 
een nabijgelegen kanton op te dragen, de 
werkzaamheden van kantonrechter waar t e 
nemen in één of meer kanton, waarin des 
plaats van kantonrechter onvervuld blijft. 

De kantonrechter, aan wie zulk een op
dracht is verstrekt, geniet boven zijn wedde 
een vergoeding van f 85 per maand, zo hij 
gehuwd is , en van f 80 per maand, ;i:o hij 
ongehuwd is. 

De opdracht kan slechts op verzoek van 
de kantonrechter worden ingetrokken. Zij 
vervalt van rechtswege, wanneer de open
gevallen plaats door Ons alsnog wordt ver
vuld. 

7. Het bepaalde in artikel 6 is van over
eenkomstige toepassing met betrekking tot 
de griffiers van de kantongerechten met dien 
verstande dat de maandelijkse vergoeding 
voor hen wordt bepaald op f 45 voor ge
huwden en op f 42 voor ongehuwden en dat 
de opdracht ook buiten het verzoek van 
de griffier kan worden ingetrokken. 

8. De ambtenaar van het openbaar mi
nisterie bij de kantongerechten, die is aan
gewezen als hoofd van het parket, geniet 
voor de duur van deze aanwijzing, boven 
zijn wedde, een vergoeding van f 45 per 
maand, zo hij gehuwd is, en van f 42 per 
maand, zo hij ongehuwd is. 

9. Het lid ener arrondissements-recht
bank, da t bij meer dan één rechtbank als 
kinderrechter werkzaam is, geniet, boven 
zijn wedde als lid ener arrondissements-recht
bank, een vergoeding van f 45 per maand, 
zo hij gehuwd is, en van f 42 per maand, 
zo hij ongehuwd is. 
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10. De in a rtikel s genoemde aanvangs
wedden voor de ambtenaren van het open
baar ministerie bij de kantongerechten, .de 
substituut-griffiers bij de hoge raad, de ge
rechtshoven en de arrondissements-rechtban
ken en de griffiers van de kantongerechten 
tweede klasse worden, telkens na twee jaar 
dienst, verhoogd, voor de gehuwden vier 
maal met f 20 en drie maal met f Is per 
maand, voor de ongehuwden vier maal met 
f 19 en drie maal met f 14 per maand, tot
dat het maximum is bereikt. 

De in artikel s genoemde aanvangswedde 
voor de griffiers van de kantongerechten 
derde klasse en de substituut-griffiers bij een 
kantongerecht eerste klasse wordt, telkens 
na twee jaar dienst, verhoogd voor de ge
huwden een maal met f 20 en vier maal met 
f IS per maand, voor de ongehuwden een 
maal met f 19 en vier maal met f 14 per 
maand, totdat het maximum is bereikt. 

Voor de toekenning van periodieke ver
hogingen komt als diensttijd in aanmerking 
de tijd, doorgebracht in enige bezoldigde 
rechterlijke betrekking, Onder rechterlijke 
betrekkingen worden mede begrepen de be
trekkingen van lid van of rechterlijk amb
tenaar bij een der colleges, bedoeld in het 
Besluit op de Bijzondere Gerechtshoven, 
rechtsgeleerd lid der militair-rechterlijke 
macht, lid, griffier of substituut-griffier van 
de centrale raad van beroe9, voorzitt er of 
griffier van een raad van beroep, bedoeld 
in de Beroepswet, en voorzitter, secretaris 
of adjunct-secretaris van een tribunaal. 

Indien de aanspraak op een verhoging op 
een andere dag dan de eerste dag ener ka
lendermaand ontstaat, wordt zij geacht ont
staan te zijn op de eerste dag dier maand. 

11. Het genot van de wedde vangt aan 
met de dag, waarop de rechterlijke ambte
naar in dienst treedt, 

12. Boven en behalve de wedde, naar 
de regelen dezer wet toe t e kennen, genieten 
de rechterlijke ambtenaren een t ijdelijke 
toelage voor kinderen overeenkomstig de 
bepalingen, welke te dien aanzien voor de 
burgerlijke Rijksambtenaren zijn of worden 
vastgesteld. 

Voor de berekening der in het eerste lid 
bedoelde toelage komen mede in aanmer
king: 

a. de vergoedingen, in de artikelen 6-9 
dezer wet voorzien; 

b. de toelage, welke een griffier van een 
arrondissements-rechtbank geniet als secre
taris ener kamer van t oezicht over de nota
rissen en candidaat-n9tarissen en als be
waarder van het archief dier kamer. 

13. De voorschriften, betrekking hebben
de op gehuwde rechterlijke ambtenaren, 
waaronder zij die gehuwd zijn geweest wor
den begrepen, vinden mede toepassing ten 
aanzien van enige kostwinners. 

Vrouwelijke rechterlijke ambtenaren , die 
gehuwd zijn, worden bezoldigd als waren 
zij ongehuwd, t enzij zij enige kostwinsters 
z ijn. 

De verhoging of verlaging van de bezol
diging als gevolg van een wijziging van de 
burgerlijke staat of van de hoedanigheid 
van enig kostwinner gaan in op de eerste 
dag van de ma~nd volgende op die, waarin 
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de wijziging heeft plaats gevonden. 
14. Indien een ongehuwde rechterlijke 

ambtenaar in het huwelijk treedt, ontvangt 
hij over de diensttijd, gedurende welke hij, 
nog geen 46 jaar oud zijnde, vóór 1 October 
1946 aan een ongehuwdenaftrek ingevolge 
een algemeen geldende Rijksbezoldigings-

. regeling onderworpen is geweest , een uit
kering naar reden van 3 procent per jaar, 
met een maximum van 15 procent, van de 
jaarwedde, welke hij laatstelijk vóór I Oc
tober 1946 genoot, met inbegrip van de 
ambtstoelagen, verminderd met de 'toen
maals geldende ongehuwden-aftrek en even
tuele standplaatsaftrek. 

De in het vorig lid bedoelde ongehuwde 
ontvangt bovendien een uitkering, waarvan 
het bedrag gelijk is aan het verschil tussen 
de wedde, welke hij sedert I October 1946 
als gehuwde gedurende zijn dienst bij het 
Rijk, nog geen 46 jaar oud zijnde, zou heb
ben ontvangen en de werkelijk door hem 
genoten wedde. Onder wedde worden voor 
de toepassing van dit lid geen toelagen be
grepen. 

15. De bepalingen, welke voor burger
lijke Rijksambtenaren zijn of worden vast
gesteld, ten aanzien van het gelijktijdig ge
not van burgerlijke en m ilitaire beloning, 
vinden overeenkomstige toepassing ten aan
zien van de bezoldigde rechterlijke ambte
naren, met dien verstande evenwel, dat de 
voor het leven benoemde rechterlijke amb
tenaren van de aan hun ambt verbonden 
bezoldiging nimmer minder ontvangen dan 
het bedrag waarmede deze bezoldiging hun 
militaire beloning overtreft. 

16. Ter griffie van de gerechten, in deze 
wet bedoeld, en ten parkette van de amb
tenaren van het openbaar ministerie zijn 
voor zoveel nodig, bureelambtenaren werk
zaam. 

Naar behoefte worden bij de gerechten, in 
deze wet bedoeld, bedienden aangesteld. 

17. Bij de gerechten in deze wet bedoeld, 
worden deurwaarders aangesteld. 

Omtrent hun taak worden nadere voor
schriften gegeven bij algemene maatregel 
van bestuur. 

18. Wachtgelden, genoten krachtens ar
tikel 2 der wet van 17 November 1933, 
Staatsblad N°. 606, worden verhoogd in dier 
voege, dat de daaraan ten grondslag liggende 
wedde wordt gesteld op het bedrag, dat zij 
ingevolge deze wet zou hebben belopen. 

Overgangs- en slotbepalingen. 
19. Voor de toekenning van periodieke 

verhogingen worden medegeteld alle dienst
jar~n in één der in artikel 10 vermelde be
trekkingen doorgebracht, ook vóór het in 
werkjng treden dezer wet. 

20. Op het tijdstip van inwerkingtreding 
van deze wet. vervallen: 

a. de wet van 5 Juli 1910, Staatsblad 
No. 181, tot regeling van de samenstelling 
van de Hoge raad, de gerechtshoven, de 
arrondissements-rechtbanken en de kanton
gerechten, van de klassen der rechtbanken 
en kantongerechten en van de jaarwedden 
der rechterlijke ambtenaren, tevens houden
de enige voorzieningen omtrent het verdere 
aan die gerechten verbonden versoneel; 
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b. de wet van 8 N ovember 1946, Staats
blad N°. G 315, houdende voorlopige voor
zieningen betreffende de bezoldiging van de 
rechterlijke macht, behalve voor zover deze 
wet betrekking heeft op de militair-rechter
lijke macht. 

21. Deze wet wordt geacht te zijn in 
werking getreden op 1 October 1946. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, x8 December 

1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Justitie, J. H . VAN MAARSEVEEN. 

(Uitge~. 30 Dec. 1947). 

S. lI 431 
18 December 1947. BESLUIT tot vaststel

ling van een algemene maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 79, eerste 
lid, der Land- en Tuinbouwongevallen
wet 1922. 

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

Sociale Zaken van 3 December 1947, n°. 5612, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikelen 79, eerste lid, der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922; 

De Raad van State gehoord (advies van 
9 December 1947, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 16 December 1947, n°. 
5788, Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 

Artikel I 
Het besluit van de Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken van 28 
Mei 1943 (Nederlandse Staatscourant 1944, 
n°. 2) tot herziening van het in artikel 79, 
eerste lid, der Land- en Tuinbouwongeval
lenwet 1922 bedoelde tarief,. vastgesteld bij 
Ons besluit van 28 December 1928 (Staats
blad n°. 504), vervalt met ingang van 1 Janu-
ari 1948. • 

Artikel II. 
Het bij ons besluit van 28 December 1928 

(Staatsblad n°. 504) nader vastgesteld tarief 
wordt, te rekenen van 1 Januari 1948, ver
vangen door het volgende tarief. 

De premie bedraagt per één gulden loon 
zoveel maal o.oon gulden als het gevaren
cijfer eenheden bevat. 

Artikel 111. 
Dit besluit treedt in werk ing met ingang 

van de tweede dag na die der dagtekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

Amsterdam, 18 December 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. van Sociale Zaken a.i., 
S. L. MANSHOLT. 

(Uitgeg. 23 Dec. 1947). 
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S. H 432 

18 December 1947. WET tot aanw1Jzmg 
van de middelen tot dekking van de 
uitgaven, begrepen in de Rijksbegro
ting voor het dienstjaar 1948. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 600; 
Hand. Il 47/48, bladz. 356; 
Bijl. Hand. I 47/48, 600; 
Hand. I 47/48, bladz. 46. 

S. H 433 

18 Decem ber 1947. WET tot vaststelling 
van het veertiende hoofdstuk der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1948. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 600; 
Hand. Il 47/48, bladz. 355; 
Bijl. Hand. I 47/48, 600; 
H.and. I 47/48, bladz. 46. 

Titel A. 
Titel B. 

Gehele Dienst . 

Gewone Dienst . . 
Buitengewone Dienst 

S. H 434 

f 30,000 

30,000 
Nihil 

18 December 1947. WET tot vaststelling 
van het zevende hoofdstuk A I der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 600; 
Hand. Il 47/48, bladz. 351- 355; 
Bijl. Hand. I 47/48, 600; 
Hand. I 47/48, bladz. 46. 

Gehele Dienst 

Titel A. 
Titel B. 

Gewone Dienst 609,997.080 
Buitengew~e Dienst 17,341.500 

s. lf 435 

18 December 1947. WET tot vaststelling 
van het eerste hoofdstuk der Rijks
begroting voor het dienstjaac 1948. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 600; 
Hand. Il 47/48, bladz. 351; 
Bijl. Hand. I 47/48, 600; 
Hand. I 47/48, bladz. 46. 

Titel A. 
Titel B. 

Gehele Die nst 

Gewone Diemit . . 
Buitengewone Dienst 

S. lI 436 

f :1,690-000 

1,600.000 
90.000 

18 December 1947. WET tot nadere vaststel
ling van het bedrag van de accijns op 
bier. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 546. 
Bijl. Hand. Il 47/48, 546; 
Hand. Il 47/48, blz. 191-192; 
Bijl. Hand. I 47/48, 546; 
Hand. I 47/48, bladz. 46. 
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Wij WILHELMINA, enz. . doen te weten 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het in verband met de aanstaande wijzi
ging in de samenstelling van het hier te lande 
vervaardigde bier gewenst is, de a ccijns op 
bier nader vast te stellen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, 
Art. 1. In artikel 1, derde lid, der Bierwet 

1917 (Staatsblad n°. 190) wordt in plaats van 
"twee gulden en tachtig cent" gelezen: een 
gulden en vijfentachtig cent. 

Art. 2, Ten aanzien van de hoeveelheden 
hier te lande vervaardigd bier, daaronder be
grepen de nog niet geheel afgewerkte brouw
sels welke de bierbrouwer bij de aanvang 
van de 3de November l947 voorhanden heeft 
in de in artikel 2, eerste lid, letter c, van de 
Bierwet 1917 (Staatsblad n°. 190) bedoelde 
gebouwen en op de erven, waaruit de bier
brouwerij bestaat, wordt afschrijving van de 
accijns verleend ten bedrage van vijf en ne
gentig cent, vermeerderd met 100 opcenten, 
per hectolitergraad van het wort, berekend 
volgens artikel 1 der Bierwet 1917 (Staats
blad n°. 190). Gelijke afschrijving wordt ver
leend met betrekking tot brouwsels welke nà 
2 November 1947 doch vóór het tijdstip van 
het inwerking treden van deze wet zijn 
vervaardigd. 

Art. 3. Onze Minister van Financiën stelt 
de voorschriften vast welke ter uitvoering 
van artikel 2 nodig zijn. 

4. Hij, die de krachtens deze wet gegeven 
voorschriften overtreedt, wordt gestraft met 
een geldboete van ten hoogste vijf duizend 
gulden. 

5. 1. De bij deze wet strafbaar gestelde fei
ten worden beschouwd als misdrijven. 

2. De feiten worden vanwege Onze Minis
ter van Financiën vervolgd op de wijze als 
is bedoeld in de zesde titel van het vierde 
boek van het Wetboek van Strafvordering. 

3. De inzake van invoerrechten en accijn
zen geldende bepalingen voor het geval van 
wanbetaling van geldboeten, zijn ten aan
zien van ingevolge deze wet opgelegde boeten 
van toepassing. 

4. De verdachte kan door of vanwege On
ze voornoemde Minister tot transactie wor
den toegelaten. 

6. 1. Indien een bij deze wet strafbaar feit 
wordt begaan door of vanwege een rechtsper
soon, wordt de strafvervolging ingesteld en 
de straf uitgesproken zowel tegen de rechts
persoon als tegen de leden JLan het bestuur. 

2. Geen straf wordt uitgesproken tegen de 
bestuurder, van wie blijkt, dat het feit buiten 
zijn doen is begaan. 

7. Deze wet treedt in werking met ingang 
van de dag, volgende op die van haar afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Amsterdam, 18 December 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

( Uitgeg. 23 Dec. 1947). 
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S. R 3 11 

20 Augustus 1947. BESLUI T bepalende 
de bekendmaking in het Staatsblad van 
de op 28 Maart/21 Mei 1947 te Londen 
tussen de Nederlandse en Britse Re
geringen gewisselde nota's, wijzigende 
de op 13 Augustus 1946 te Londen ge
sloten Overeenkomst betreffende be
paalde luchtdiensten. (Staatsblad No. 
H 77). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de op 28 Maart/21 Mei 1947 te 

Londen tussen de Nederlandse en Britse 
Regeringen gewisselde nota's, wijzigende de 
op 13 Augustus 1946 te Londen gesloten 
Overeenkomst betreffende bepaalde lucht
diensten (Staatsblad No. H 77), van welke 
nota's een afdruk en een vertaling bij dit 
besluit zijn gevoegd; * 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 14 Augustus 1947, 
Kabinet en Protocol no. 74103; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde nota's, alsmede de verta

l ing daarvan, te doen bekendmaken door de 
• plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zoveel hem aangaat, belast met de uit
voering van hetgeen ten deze wordt ver-
eist. · 

's-Gravenhage, 20 Augustus 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Buitenl. z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. 7 October 1947). 

' otawlssellng tussen de Regering van het 
Veren)gd Koninkr ijk en de Nederlandse 
Regering, wijzigende de o,•ereenkomst be
treffende be1iaalde lucbt1llensten van 13 
A ugustus 1946. Londen, 28 lllaartf21 Mei 

1947. 

No. 1, 

Jonkheer E . Michiels van Verduynen tot 
Mr. Ernest Bevin. Ambassade 

der Nederlanden, 

Excellentie, 
Londen, 28 Maart 1947. 

Ik heb de eer mij overeenkomstig ontvan
gen opdracht tot Uwe Excellentie te wen
den inzake de volgende aangelegenheid: 

I n de bijlage van de Overeenkomst tussen 
de Regering van het Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en 
de Nederlandse Regering betreffende be
paalde luchtdiensten, gesloten te Londen 
op 13 Augustus 1946, wordt bepaald, dat 
de tabellen, welke daarin zijn vermeld, van 
tijd tot tijd kunnen worden herzien na 
overleg tussen de bevoegde luchtvaart
autoriteiten van de Overeenkomstsluiten
de Partijen. 

In verband hiermede wordt door de Ne-

* De Engelse tekst is niet opgenomen. 
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1 derlandse Luchtvaartautoriteiten voorge

steld aan Tabel IV van de Bijlage, welke 
de Nederlandse routes, voerende over Brits 
grondgebied, noemt, toe te voegen een route 
Amsterdam- Manchester- Dublin. 

Aangezien begrepen is, dat de Britse 
luchtvaartautoriteiten met dit voorstel in" 
stemmen, heb ik opdracht gekregen Uwer 
Excellentie te verzoeken zo goed te zijn de 
nodige stappen te doen ondernemen, ten
einde bovenvermelde route als sub 5 in 
Tabel IV van de Bijlage van deze overeen
komst te doen opnemen. 

Ik heb, enz. 
(voor de Nederlandse Ambassadeur) 

A. BENTINCK. 

No. 2. 

Mr. Ernest Bevin tot Jonkheer E. Michiels 
van Verduynen. 

Foreign Office, 
21 Mei 1947. 

Excellentie, 

I k heb de eer te verwijzen naar Uwer 
Excellentie's nota van 28 Maart inzake de 
overeenkomst van Augustus 1946 tussen 
Zijne Majesteit's Regering in het Verenigd 
Koninkrijk en de Nederlandse Regering be
treffende bepaalde luchtdiensten, en U mede 
te delen, dat de bevoegde autoriteiten in
stemmen met de toevoeging van een route 
Amsterdam- Manchester- Dublin aan Ta
bel IV van de Bijlage van bovenvermelde 
overeenkomst, en dat de Tabel dienover
eenkomstig zal worden gewijzigd. 

Ik heb, enz. 
(voor de Staatssecretaris) 

GEOFFREY KIRK. 

S. H 326 

16 September 1947. BESLUIT, tot aan
wijzing overeenkomstig artikel 170 der 
hoger-onderwijswet, van de stichting 
tot oprichting en instandhouding van 
bijzondere leerstoelen voor Calvinisti
sche wijsbegeerte, gevestigd te Amster
dam, als bevoegd om bij de facul teit 
der letteren en wijsbegeerte aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht een bij
zondere leerstoel te vestigen in Calvi
nistische wijsbegeerte. 

Wij WILHELMI NA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
17 Juli 1947, No. 40778 III, afdeling Hoger 
Onderwijs en Wetenschappen; 

Gelet op de artikelen 170-172 der ho
ger-onderwijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
19 Augustus 1947, no. 18); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 8 September 1947, No. 
45567, afdeling Hoger Onderwijs en We
tenschappen; 

39 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
de stichting tot oprichting en instand

houding van bijzondere leerstoelen voor 
Calvinistische wijsbegeerte, aan openbare 
universiteiten en hogescholen, gevestigd te 
Amsterdam, aan te wijzen als bevoegd om 
bij de faculteit der letteren en wijsbegeerte 
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht een bij
zondere leerstoel te vestigen , opdat door de 
daarvoor te benoemen hoogleraar onderwijs 
zal worden gegeven in Calvinistische wijs
begeerte. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

's-Gravenhage, 16 September 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. 0., K. en W., Jos. J . GIELEN. 

(Uitgeg. 7 October 1947). 

S. H 327 

17 September 1947. BESLUIT, houdende 
schorsing van het besluit van Burge
meester en Wethouders van Rolde d.d. 
6 Mei 1947, betreffende verlening 
bouwvergunning voor een weekend
huisje. 

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

Wederopbouw en Volkshuisvesting van II 

September 1947 no. 21702 M/P.B.R., Afde
ling Jur. Zaken, betreffende het besluit van 
Burgemeester en Wethouders van 6 M ei 
1947, waarbij aan Mejuffrouw J. Bosma te 
Assen vergunning is verleend voor de bouw 
van een weekendhuisje op het perceel, ka
dastraal bekend, gemeente Rolde, Sectie 
K, no. 513; 

Overwegende, dat het gewenst is om, 
hangende het onderzoek naar de vraag of 
dit besluit in strijd is met de wet of het 
algemeen belang, het inwerkingtreden er
van te voorkomen; 

Gelet op de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van Burgemeester 

en Wethouders van Rolde te schorsen tot 
1 Maart 1948. 

Onze Minister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting is belast met de uitvoering 
va n dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, 17 September 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Wederopb. en Volksh. L. NEHER. 

(Uitgeg . 7 October 1947). 
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s. H 426 

15 December 1947. BESLUIT, houdende 
voorlopige inwerkingstelling van enige 
wijzigingen in het tarief hetwelk deel 
uitmaakt van de Nederlands-B elgisch
Luxemburgse douane-overeenkomst, 
goedgekeurd bij de wet van 1 Augustus 
1947, Staatsblad no. H 282. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de door Onze Minister van Finan

ciën, na gepleegd overleg met Onze Mi
nisters van Buitenlandse Zaken, van Eco
nomische Zaken en van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening gedane voordracht 
van II December 1947, no. 230, afdeling 
Invoerrechten; 

Overwegende, dat krachtens het op 30 
October 1947 te Genève namens de R e
geringen van Nederland, België en Luxem
burg ondertekende protocol tot voorlopige 
toepassing van het algemeen accoord inzake 
douanetarieven en handel, de drie genoem
de landen zich hebben verbonden tot ten 
uitvoerlegging, met ingang van 1 Januari 
1948, van de uit dit accoord voortvloeien
de verlaging van invoerrechten; 

Overwegende, dat het tot nakoming van 
de aanvaarde verplichtingen noodzakelijk is, 
in het tarief, hetwelk deel uitmaakt van de 
bij de wet van 1 Augustus 1947, Staatsblad 
no. H 282, goedgekeurde Nederlands- Bel
gisch- Luxemburgse douane-overeenkomst 
enige wijzigingen en aanvullingen aan te 
brengen en deze met ingang van 1 Januari 
1948 voorlopig in werking te stellen; 

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de wet 
van 1 Augustus 1947, Staatsblad no. H 282; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. 1. D e in de eerste kolom van 
onderstaande lijst vermelde posten van het 
tarief, hetwelk deel uitmaakt van de bij de 
wet van 1 Augustus 1947, Staatsblad no. 
H 282, goedgekeurde Nederlands- B el
gisch-Luxemburgse douane-overeenkomst, 
worden gewijzigd en aangevuld met inacht
neming van de in de tweede en derde kolom 
v.an de lijst vermelde aanwijzingen. 

D eze posten worden geacht in hun ge
wijzigde en aangevulde vorm in voormeld 
tarief te zijn opgenomen. 

2. Dit besluit treedt inwerking met in
gang van 1 Januari 1948. 

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

Amsterdam, 15 December 1947. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. a3 Dec. 1947). 
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Omschrijving 

1
21 Schaal-, schelp- en weekdieren, 

vers, ook indien enkel gekookt 
of gezouten : 
a. Zeekreeften, langoesten, 

krabben, rivierkreeften, 
garnal. en andere schaal
dieren: 

r. Zeekreeften, langoesten 
en rivierkreeften: 

A. Langoesten bestemd om 

Tarief 

te worden uitgezet 1 • . 15 t .h . 
B. andere: 
I. Zeekreeften, rivierkreef-

ten. . . . . 15 t.h. 
II. Langoesten . . . . . . 20 t.h. 

2. onveranderd. . . . . . onveranderd 
b. onveranderd. : . . . . onveranderd 

1 (Behoud van de bestaande verwijzing.) 

45 Eetbare paddenstoelen, truffels 
daaronder begrepen : 
a. Paddenstoelen. 

lso 
b Truffels . . . . . . . . 

Andere verse groenten en moes
kruiden: 
a. Asperges: 
r. van 1 Juli tot en met 20 

April . . . . . . . . . 
2 . van 21 April tot en met 

30 Juni ... . ... . 
b. Bloemkool en spruitjes: 
r. Bloemkool: 

A. van 1 Januari tot en met 
15 April . . . . . . . 

B. van 16 April tot en met 
31 December . . . . . 

2 . onveranderd. . . . . . 
c. tot en met g onveranderd 
h. overige: 
1. Artisjokken . . 
2. Aubergines en Japanse 

andoorns . . .... . 
3. andere . . . . . . . . 

54 Fruit uit tropische landen : 
a. Dadels: 
r. in verpakkingen, wegen

de 1 kg of minder 1• . . 
2 . in verpakking., wegende 

meer dan 1 kg en niet 

20 t.h. 
10 t.h . 

15 t.h. 

20 t.h. 

10 t .h. 

15 t.h. 
onveranderd 
onveranderd 

12 t.h. 

20 t.h. 
IO t.h. 

15 t.h. 

meer dan 10 kg 1 . . . . 20 t.h. 
3. andere . . . . . . . . 5 t.h. 
b. tot en met d onverand. onveranderd 

1 Gezamenlijk gewicht van inhoud en van on
middellijke (eerste) verpakking. 

55 1 Sinaasappel., citroen. en dgl. : 
a Sinaasapp. en mandarijn: 

onveranderd r. onveranderd. . . . . . 
2. andere: 

A. A. van l Maart tot en 
met 31 October 15 t.h. 

B. van 1 November tot en 
met ult. Februari 20 t.h. 

b. Citroenen. 15 t.h. 
c. Pompelmoez~r{ e~ ~n:d:: 
I. P ompelmoezen: 

A. van 15 Oct. tot en met 
15 April . . ..... 12 t.h. 

B. van 16 April tot en met 
14 October 15 t.h. 

2. andere . 20 t.h. 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

Omschrijving 

Druiven, rozijnen en krenten : 
a. onveranderd. 
b. Rozijnen en krenten: 
r. Krenten ..... . 
2 . Rozijnen . . . . . . . 

Amandelen, noten, kastanjes en 
dergelijke : 
a. tot en met d overanderd 
e. andere: 
r. Cashewnoten . . . . . 
2 . Pimpernoten (pistaches) 
3. overige. . . . . . . . 

Verse appelen, peren en kwee
peren: 
a. Appelen: 
r. van 1 Febr. t /m 31 Mei 
2 . van 1 Juni t /m 31 Jan. 
b. Peren: 
I. van 1 Febr. t /m 31 Mei 
2 . van 1 Juni t /m 31 Jan. 
c. Kweeperen 

Vers steenfruit : 
a. Abrikozen en perziken: 
r. Abrikozen. 
2. Perziken 
b. Kersen: 
r. in water, waaraan zout, 

zwavel of andere stoffen 
zijn toegevoegd ter be
waring onderweg. 

2. andere . . . . . . 
c. en d. onveranderd . 

Ander vers fruit : 
a. onveranderd. 
b. Meloenen . 
c. onveranderd. . . . . . 

Fruit, als bedoeld in de posten 
59 tot en met 61, gedroogd, 
ook indien in stukken of in 
schijven gesneden : 
a. Appelen en peren 
b. Pruimen 
c. ander. 

Koffie: 
a. ongebrand .. 

1947 

Tarief 

overanderd 

20 t.h. 
15 t.h. 

onveranderd 

5 t .h. 
5 t.h. 

IO t.h. 

' 6 t.h. 
12 t.h. 

6 t.h. 
12 t.h. 
12 t.h. 

15 t .h. 
20 t.h . 

15 t.h. 
20 t.h. 

onveranderd 

onveranderd 
15 t .h. 

onveranderd 

12 t .h. 
12 t.h. 
12 t .h. 

100 kg. netto
gewicht fr.600 

of f 36.32 1 

b. onveranderd. onveranderd 
1 Recht verminderd tot fr. 300 off 18.16 per 100 

kg netto-gewicht, voor een tijdvak eindigende 
31 December 1948. 

65 Peper en piment, ook indien 

66 
67 

gemalen: 
a. Peper .... 
b. onveranderd. 
c. andere ... 

Vanille . . . . . . . . . . 
Andere specerijen : 

a . Kaneel en kaneelknopp.: 
r. Kaneel ...... . . 
2. Kaneelknoppen ... . 
b. Kruidnagelen, moerna-

gelen en kruidnagelstel. 
c. Muskaatnoten en foelie: 
r. Muskaatnoten . 
2. Foelie . . . . 
d. onveranderd. . . . . . 

15 t.h. 
onveranderd 

15 t .h. 
15 t.h. 

15 t.h. 
20 t.h. 

15 t.h. 

15 t.h. 
15 t.h. 

onveranderd 



89 

II7 

II8 

120 

121 

123 

125 

132 
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Planten, plantendelen, zaden en 
vruchten, ·voor voeding van 
mens of dier, elders genoemd 
noch elders onder begrepen : 
a., b. en c. onveranderd . 
d. Maté ........ . 

e. Pitten van abrikozen en 
van perziken: 

I . Abrikozenpitt. i/d steen 
2. overige. . . . . . . . 
f. onveranderd. . . . . . 

Andere uit of met vlees bereide 
producten en vleesconserven : 
a. Leverpastei van alle 

soorten: 
I. Pastei van ganzelever of 

van eendelever ook in
dien onderling vermengd 

2. overige . . . . . . . ' . 
b. onveranderd. . . . . . 

Vleesextracten, vast of vloei
baar, ook indien gekruid met 
plantaardige zelf stand.heden: 
a. verpakt of in tabletvorm 
b. onveranderd. . . . . . 

Vis, bereid of verduurzaamd, 
niet vallende onder post 20: 
a. in blik,in potten of lucht-

dicht verpakt: 
I. Sardines . . . . . . . 
2. Pilchards . . . . . . . 
3. andere . . . . . . . . 
b. onveranderd. . . . . . 

Schaal-, schelp- en weekdieren, 
bereid of verduurzaamd, niet 
vallende onder post 2 I • . . 

Andere suiker (glucose, mout
suiker, melksuiker en soort
gelijke suiker) : 
a. onveranderd. . . . . . 
b. Moutsuiker, melksuiker 

en soortgelijke suiker: 
I. Melksuiker . . . . . . 

2. andere . . 

c. en d. onveranderd 
Behoud van de bestaande Aan

tekening. 
Suikergoed : 

a. Drop, gezoet met suiker, 
ook indien gearomatis .. 

b. Marsepein, noga en dgl. 
c. Suikerbonbons, dragees, 

pastilles, caramels e. a. 
Behoud van de bestaande 
' Aantekening. 

Chocolade en chocoladewerken : 
a, Repen, pastilles, prali

nes, bonbons en derge
lijke, wegende minder 
dan 50 gram per' stuk , 

b, andere , ...... . 

Tarief 

onveranderd 
·1 oo k g netto
gewicht fr,826 

of f 50.-

5 t.h. 
IO t,h, 

onveranderd 

25 t,h, 
30 t.h. 

onveranderd 

25 t.h. 
onveranderd 

20 t.h. 
20 t.h. 
20 t.h. 

onveranderd 

25 t,h, 

onveranderd 

100 kg, netto
gewicht fr.250 

of f 15.13 ' 
100 kg netto
gewicht fr,300 

of f 18.16 
onveranderd 

18 t,h, 1 

18 t,h, 1 

18 t,h, 1 

18 t,h, 1 

18 t,h, 1 

1 (Behoud van de bestaande verwijzing.) 
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Omschrijving Tarief 

136 Banketbakkerswerk, gebak en 
biscuits, ook indien deze pro
duden cacao of chocolade be
bevatten . . . . . , , 18 t.h,l 

137 Paddenstoelen en truffels, ver
duurzaamd: 
a. Paddenstoelen. . . 
b. Truffels. , . , , , 

30 t.h. 
20 t,h, 

139 Andere verduurzaamde groen
ten, moeskruiden en planten
delen: 
a. Juchtdfcht verpakt: 
I. verpakt: 

A. Asperges en doperwten, 
B, overige , , , . . . , , 

2, onveranderd. . . . . . 
b. onveranderd, ·, , , , , 

25 t.h. 1 
30 t.h. 1 

onveranderd 
onveranderd 

140 Verduurzaamd fruit, geheel, in 
schijven of in stukken, met of 
zonder toegevoegde suiker : 
a. en b, onveranderd . . , onveranderd 

142 

143 

144 

Verwijzing 1 bij cijfers I en 2 van letter b van 
post 140 wordt echter verwijzing 3 en dient te 
worden gelezen als volgt: 

8 De in post 140 b vermelde goederen zijn, in
dien daaraan t en minste IO ten honderd suiker, 
ongeacht van welke soort, is toegevoegd, boven
dien onderworpen aan een invoerrecht van: 

fr. 90 of f 5,45 per 100 kg netto-gewicht, in
dien daaraan ten minste IO doch niet meer dan 
30 ten honderd suiker is t oegevoegd; 

fr. 150 of f 9.08 per 100 kg netto-gewicht, in
dien daaraan meer !ian 30 doch niet meer dan 
50 ten honderd suiker is toegevoegd ; 

fr. 300 off 18.16 per 10b kg netto-gewicht, in
dien daaraan meer dan 50 ten honderd suiker is 
toegevoegd. 

Jam, gelei, marmelade, vruch-
tenpulp en vruchtenmoes : 
a. onveranderd, . . , , , 
b. andere . , . , . . . . 

Vruchtensap, vloeibaar of inge
dikt, zonder toegevoegde sui-
ker: 
a. zonder alcohol. . , . , 
b, onveranderd. . , . , . 
Behoud van de bestaande 

Aantekening. 
Vloeibaar vruchtensap, met toe

gevoegde suiker en stroop voor 

onveranderd 
20 t.h. 1 

18 t.h. 
onveranderd 

dranken, zonder alcohol . , I 8 t.h. 3 

8 De in post 144 vermelde goederen zijn, in
dien daaraan ten minste 10 ten honderd suiker, 
ongeacht van welke soort, is toegevoegd, boven
dien onderworpen aan een' invoerrecht van: 

fr, 90 off 5,45 per 100 kg netto-gewicht, indien 
daaraan ten minste IO doch niet meer dan 30 
ten honderd suiker is toegevoegd; 

·fr. 150 of f 9.08 per 100 kg netto-gewicht, in
dien daaraan meer dan 30 doch niet meer dan 
50 ten honderd suiker is toegevoegd; 

fr. 300 off 18.16 per 100 kg netto-gewicht, in
dien daaraan meer dan 50 ten honderd is t oe
gevoegd. 

1 (Behoud van de bestaande verwijzing.) 



613 

Omschrijving Tarief 

1146 Kofjieextracten, koffieessences 
en uit of met koffie bereide 
producten : 
a. onveranderd. . . . . . onveranderd 
b. waaraan geen ethylalco

hol is toegevoegd . . . 
148 Producten bereid uit of met 
[ plantaardige zelfstandigheden 

voor soepen en voor bouillon ; 

20 t .h. 1 

sausen en degel. kruiderijen : 
a. onveranderd. . . . . . onveranderd 
b. Sausen en dgl. kruider.: 1 
I. verpakt. . . . . . . . 25 t.h. 1 

2. onveranderd. . . . . . onveranderd 
1 {Behoud van de bestaande v~rwijzing.} 

I so Producten voor menselijke con
sumptie, elders genoemd noch 
elders onder begrepen : 
a. onveranderd. . . . . . 
b. andere: 

1 

I. Plantaardige extracten, 
ingedikt, vloeibaar of 

1 

droog, voor het bereiden 
van verfrissende drank. 

, 2. overige . . . . . . . . 
151 Water en ijs : 

a. Mineraalwater, natuurl. 
of kunstmatig; gashou
dend water (eau gazeuse} 

I. Mineraalwater, natuurl. 
of kunstmatig . . . . 

onveranderd 

IO t.h. 
20 t.h. 

12 t .h. 
2. gashoudend water {eau 

gazeuse} . . . ·. . . . 20 t.h. 
b. onveranderd. . . . . . onveranderd 

Beh'oud van de bestaande 
Aantekening. 

I 73 Steen-, klip-, of mijnzout, zee
zout (chloornatrium}, moeder
loog daaronder begrepen ·: 
zeewater: 1 
a. onveranderd. . . . . . onveranderd 
b. ander 1 • . • • . • . . vrij 

1 Onder deze post valt zout, dat, hoewel ge
schikt ~oor menselijke consumptie, eerst be
stemd 1s om in een zoutziederij of een zout
raffinaderij geraffineerd te worden. 

222 Azijnzuur en azijnzuuranh1,1-
dri"de : 

284 
294 

a. Azijnzuur . . . . . . . 

b. Azijnzuuranhydride . . 
Terpentijnolie (terpentijngeest}: 
Cinematographische films : 

a. onveranderd. . . . . . 
b. belicht, doch niet ont

wikkeld: 
I. negatieve . . . . . . . 

2. positieve . 

c. ontwikkelde films, ande
re dan geluidsfilms: 

r. negatieve, de lavendel
kleurige positieve daar
ondér begrepen . . . . 

hl. fr. rooo of 
f 60.53 

vrij 
vrij 

onveranderd 

per 100 strek
kende meter: 
fr. 33.04 off 2 
per strekken-

de meter: 
fr. 1.65 of 

f 0.10 

per 100 strek
kende meter: 
fr. 33.04 of f2. 

3r4 

315 

316 

319 

320 

379 

412 

430 

Omschrijving 

2. positieve . . . . 

d. ontwikkelde geluidfilms: 
I. negatieve, de lavendel

kleurige positieve daar
onder begrepen 

2. positieve . . . 

1947 

Tarief 

per strek
kende meter: 
fr.1.65 offo.10 

per 100 strek
kende meter: 
fr.33.04 off 2. 
per strekken-

de meter: 
fr. 1.65 of 

f 0.10. Potloden, potloodstiften, pastel
len, schrijf- en tekenkrijt : 
a. Potloden . . . . . . . 12 t.h. 
b. en c. onveranderd . . . onveranderd 

Plantaardige etherische of vluch
tige oliën (met uitzondering 
van terpentijnolie), ook in
dien daaruit de terpenen zijn 
afgescheiden, terpenen daar
onder begrepen . . . . . . 

Kunstmatige reukstoffen (syn
thetische parfums} en bepaal-
de bestanddelen afgescheiden 
uit natuurlijke essences : 
a. Menthol. ...... . 
b. andere . . . . . . . . 

Parfumerieën en cosmetische 
artikelen : 
a. met alcohol . . . . . . 
b. zonder alcohol. . . . . . 

8 t.h. 

8 t.h. 
12 t.h. 

24 t .h. 1 

24 t .h. 
Zeep: · 

a. b. en c. onveranderd . . onveranderd 
d. andere {toiletzeep, medi-

cinale zeep en dgl.} : 
I. Toiletzeep. . . . . 
2. overige. . . • . . . 

Handschoenen van leder : 
a. geheel van leder . . 
b. andere . . ..... . 

Werken van geharde rubber 
(hardgummi) : 
a. Schroefstoppen en ande

dere stoppen . . . . . 
b. andere . . . . . . . . 

Houtskool, ook indien in poeder 
of in briketten . . . . . . 

Hout, vierkant behakt of vier
kant bezaagd, elders genoemd 
noch elders onder begrepen : 
a. en b. onveranderd . . . 

Andere werken van plantaardi
ge vlechtstoff., elders genoemd 
noch elders onder begrepen, 
ook indien met andere stoffen 
verbonden: 
a. onveranderd. . . . . . 
b. Chinamatten en dergel. 

mattenstof . . . . . . 
c. onveranderd. . . . . . 

Reisartikelen, foedraalu,erk en 
dozen van karton of papier, 
ook indien van gevulcaniseerd 
karton, elders genoemd noch 
elders onder begrepen : 
a. onveranderd. . . . . . 

20 t.h. 
24 t.h. 

18 t.h. 
18 t.h. 

12 t .h. 
18 t.h. 

5 t.h. 

onveranderd 

onveranderd 

18 t.h. 
onveranderd 

onveranderd 
b. Foedraalwerk (etui's, ju-

. welenkistjes, enz.) . . . 20 t.h. 
c. onveranderd. . . . ·. . onveranderd 

1 (Behoud van de bestaande verwijzing.) 
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N°. 1 Omschrijving 

437 Prentbriefkaarten . 
449 Crêpe (A. 1.). 
450 Andere weefsels, niet elders ge-

noemd (A. J .} 
455 Tule en filetweefsels (A. II 1) • 
485 Tule en /iletweefsels (B.V.} . 
506 Garens van wol, van paarden-

haar of van haar van andere 
dieren, gereed voor de verkoop 
in het klein : 
a. van wol .. 
b. andere . 

509 Dekens: 
a. en b. onveranderd 
c. van grof haar . 

511 Vloer-, wand- en tafelkleden : 
a. van wol: 
I. Vloer- en tafelkleden. 
2. Wandkleden. 
b. van grof haar: 
x. Vloer- en tafelkleden. 
2. Wandkleden ..... . 

526 Garens van katoen, gereed voor 
de verkoop in het klein : 
a. niet geglansd, op stren

gen of op kluwens, zon
der opwindmiddel of met 
ander opwindmiddel dan 
k losje, buisje, hulsje of 
dergelijk 

b. andere . . .... 
534 Vloer-, wand- en tafelkleden, 

van katoen: 
a. Vloer- en tafelkleden. 
b. Wandkleden. . . . . . 

554 Weefsels van textielstoffen van 
hoofd.$tuk 49, elders genoemd 
noch elders onder begrepen : 
a. Rabanes (weefsels van 

raffia} 
b. andere . . .... 

556 Vloerkleden van textielstoffen 
van hoofdstuk 49: 
a. van jute 
b. van kokosvezel 
c. onveranderd. . . . . . 

572 Weefsels en vilt met de deklaag 
samengesteld uit of met cellu
losederivaten of soortgelijke 
stoffen : 
a. Pegamoid en dergelijke 

producten (imitatieleder) 
b. andere ....... . 

578 Gloeikousjes van textielstoffen. 
580 Breiwerk van onvermengde of 

van vermengde zijde : 
a. van . onvermengde .zijde: 
I. Stoffen aan het stuk . 
2. tot en met s. onverand. 
b. van vermengde zijde: 
I. Stoffen aan het stuk . 
2. tot en met 5. onverand. 

581 Breiwerk van kunstzijde of van 
stapelvezels, ook indien ver
mengd: 
a. van kunstzijde of van 

stapelvezels, onv.mengd 
x. Stoffen aan het stuk . 
2. tot en met s. onverand. 

Tarief 

18 t.h. 
IS t.h. 

IS t.h. 
IS t.h. 
IS t.h. 

IO t .h . 
IS t.h. 

onveranderd 
20 t .h. 

24 t.h. 
30 t.h. 

24 t .h. 
30 t.h. 

IO t.h. 
IS t .h. 

24 t.h. 
30 t.h. 

12 t.h. 
18 t.h. 

24 t .h . 
24 t.h. 

onveranderd 

IS t.h. 
I8 t.h. 
IS t.h. 

18 t.h. 
onveranderd 

I8 t.h. 
onveranderd 

18 t .h. 
onveranderd 

N o. j Omschrijving 

b. van kunstzijde of van 
stapelvezels, vermengd: 

I. Stoffen aan het stuk . 
2. tot en met 5, onverand. 

582 Breiwerk van al dan niet ver
mengde wol: 
a. van onvermengde wol: 
I. Stoffen aan het stuk . 
2. tot en met s. onverand. 
b. van vermengde wol: 
x. Stoffen aan het stuk . 
2. tot en met 5. onverand. 

583 Breiwerk van lcatoen of van an
dere plantaard textielstoffen: 
a. Stoffen aan het stuk . 
b. tot en met e. onverand. 

590 Zakdoeken : 
a. en b. onveranderd . 

van vlas, van hennep of 
van rameh . .... . 

d. van katoen en van ande
re stoffen . 

592 Dassen: 
a. onveranderd. 
b. van kunstzijde of van 

stapelvezels . . . . . . 
c. van andere textielstoffen 

596 Reistassen,boodschappentassen, 
handtasjes, etui's en ander 
foedraalwerk, van weefsel, 
van vilt of van breiwerk . . 

608 H oedvormen (cloches) van stro, 
van palmvezels, van bast, van 
houtbanen, van spartogras 
of van andere dergel. stoffen : 
a. gevlochten uit één stuk. 
b. andere . 

611 H erenhoeden van stro, van 
palmveze/s, van bast, van 
houtbanen, van spartogras of 
van andere dergelijke stoffen 

612 Andere herenhoeden : 
a. van zijde of kunstzijde, 

ook indien vermengd. . 
b. van leder . 
c. van andere stoffen . 

613 Vilten dameshoeden : 
a. van haarvilt of van haar

en wolvilt. 
b. van wolvilt . 

614 Dameshoeden van stro, van 
palmvezels, van bast, van 

houtbanen, van spartogras of 
van andere dergelijke stoffen. 

615 Dameshoeden van textielstoffen 
(met uitzondering van vilt) en 
andere dameshoeden , niet el
ders genoemd 

6 I 6 Petten, mutsen en baretten : 
a. van weefsel, van vilt of 

van gevold breiwerk . 
b. van leder . 
c. van rubber . 
d. van andere stoffen . 
Behoud van de bestaande 

A antekening. 
638 Stenen, tegels, buizen en andere 

werken elders genoemd noch 
elders onder begrepen, van al 
dan niet vermengde asphalt 
of van dergelijke producten. 

614 

Tarief 

18 t.h. 
onveranderd 

18 t.h. 
onveranderd 

18 t.h. 
onveranderd 

18 t.h. 
onveranderd 

onveranderd 

2 0 t .h . 

20 t.h. 

onveranderd 

20 t .h. 
20 t.h. 

;zo t.h. 

12 t.h. 
12 t.h. 

20 t .h. 

20 t.h. 
20 t.h. 
20 t.h. 

20 t.h. 
20 t.h. 

20 t.h . 

20 t.h. 

20 t.h. 
20 t.h. 
20 t.h. 
20 t.h. 

8 t .h. 
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Tarief N•.1 Omschrijving --- ---~-
657 Toestûlen van ceramische stof

fen, voor sanitair of hugië
nüch gebruik, bestemd om 
vast te worden bevestigd 

661 Werken van fauence of van 
fijne aarde, elders genoemd 
no, h elders onder ber:repen : 
a. Vaatwerk en huishoude

lijke artikelen en toilet
artikelen: 

t. onveranderd. . . . . . 
2. in meer dan één kleur of 

met kleuren gedecoreerd, 
ook indien verguld, ver
zilverd, enz. 

b. andere: 
I. onveranderd. . . . . , 
2. in meer dan één kleur of 

met kleuren gedecoreerd, 
ook indien verguld, ver
zilverd, enz. 

662 Werken van porselein, ~lders 
genoemd noch elders onder 
begrepen : 
a. Vaatwerk en huishoude

lijke artikelen en toilet
artikelen: 

t. onveranderd. . . . . . 
2. in meer dan één kleur of 

met kleuren gedecoreerd, 
ook indien verguld, ver
zilverd, enz. 

b. andere: 
t. onveranderd. 
2 . in meer dan één kleur of 

met kleuren gedecoreerd, 
ook indien verguld, ver
zilverd, enz. 

679 Klein glaswerk (glazen parels, 
onechte edelstenen, delen van 
van glazen kronen en dergel.); 
gesponnen glas en glaswol : 
a. Klein glaswerk: 
I. Glazen parels . 
2. onveranderd. 
b. onveranderd. . . . . . 

690 Werken van zilver en van ver
guld ziluer : 
a. Bi/. outerieën en juwelen. 
b. Zi versmidswerk . . . . 
c. andere werken, elders 

genoemd noch elders 
onder begrepen . 

691 Werken van goud : 
a. Bijouterieën en juwelen. 
b. Goudsmidswerk . . . . 

15 t.h. 

onveranderd 

24 t.h. of, naar 
keuze van de 
importeur: kg 
bruto-gewicht 
fr. IO of f 0.61 
onveranderd 

24 t .h. of, naar 
keuze van de 
importeur: kg 
bruto-gewicht 
fr. 10 off 0.61 

onveranderd 
1 

24 t.h. of, naar 
keuze van de 
importeur: kg 
bruto-gewicht 
fr. 20 off 1.21 

onveranderd 

24 t.h. of, naar 
keuze van de 
importeur: kg 
bruto-gewicht 
fr. 20 off 1.21 

10 t.h. 
onveranderd 
onveranderd 

15 t.h. 
15 t.h. 

IS t.h. 

15 t .h. 
IS t .h . 

692 

733 

747 

755 
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c. andere werken, elders 
genoemd noch elders on
der begrepen 

Werken van platina : 
a. Bijouterieën, juwelen en 

smidswerk. 
b. onveranderd. 

Sloten, hangsloten, en delen 
daarvan, van gietijzer, van 
ijzer, van staal of van smeed
baar gietijzer : 
a. Sloten en hangsloten,ook 

met bijbehorende sleu
tels: 

I. Sloten van staal, voor 
automobielcarrosserie, 
ook met bijbeh. sleutels 

2. andere .... . . . . 
b. onveranderd. . . . . . 

Vijlen en raspen, ook in voorbe• 
werkte vorm : 
a. Vijlen en raspen, in voor

bewerkte vorm 
b. Vijlen en raspen, gekapt. 

Werken van ijzer, van staal van 
gietstaal of van smeedbaar 
gietijzer, elders genoemd noch 
elders onder begrepen : 
a. onveranderd 
b. eenvoudig bewerkt: 
1. Korrels en kogels voor 

pletmachines 
2. andere . 
c. onveranderd. . . . . . 
Behoud van de bestaande 

Aantekening. 
Kabels, touwwerk en gevlochten 

band, van koperdraad niet 
bekleed met isolerend mate
riaal 

Explosiemotoren en verbran• 
dingsmotoren : 
a . Motoren voor automo

bielen en voor motor
rijwielen en rijwielen, 
voor vliegtuigen en voor 
schepen, zomede delen 
en onderdelen daarvan, 
ook indien onbewerkt: 

I. onveranderd. 
2 . voor automobielen: 

A. onveranderd. . . . . . 
B. Motoren voor landbouw

tractors 1 2 • • • • • • • 

1947 

Tarief 

IS t.h. 

IS t.h. 
onveranderd 

IO t.h. 
IS t.h. 

onveranderd 

8 t .h. 
8 t.h. 

onveranderd 

IS t.h. 
12 t.h. 

onveranderd 

10 t.h. 

onveranderd 

onveranderd 

6 t.h. 
C. Motoren zonder vergas

ser of injectiepomp, ook 
zonder electrisch s tart
toestel en andere electri-' l sche uitrusting, behalve 

1 

de bougies, en zonder 
luchtfilter 1 • • • 

D. andere 1 • 

8 t.h. 
IS t.h. 

1 Daaronder begrepen, motoren met auto
matisch of halfautomatisch versnellingsmecha
nisme (hydraulisch of dergelijke). 

2 Onder deze post worden alleen toegelaten 
motoren, waarvoor ten genoege van de douane
ambtenaren wordt aangetoond, dat zij inder
daad tot de constructie van landbouwtractors 
bestemd zijn. 



861 

863 

890 

943 

1947 
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3. onveranderd. 
b . andere: 
r. onveranderd . . . . . 
2. Stationnaire Dieselmoto

ren van sooo PK en meer 
~- andere ....... . 

Schrijfma. hines en onderdelen 
daarvan . ....... . 

Rekenmachines en boekhoud
machines, kasregisters, en 
onderdelen daarvan . . . . 

Accumulatoren en accU{Tlulator
platen : 
a. Accu mulátoren : 
r . alcalische . 
2 . andere ..... . 
b. Accumulatorplaten: 
r . alcalische . 
2. andere . . . . . 

Electrische starttoestellen, 
verli.htingstoestellen en elec-

1 

trische signaal- en waarschu
wi~gstoestellen voor motorrij
tuigen, voor motorrijwielen 
en voor rijwielen : 
a. onveranderd . . . . . 
b. Verlichtingstoestellen: 
r. Dynamo's voor automo

bielen. 
2. andere 
c. onveranderd. 

A utomobielen mer carrosserie 
of compleet : 
a. b. en c. onveranderd . . 
d. Electr. transportwagens. 
e. onveranderd. . . . . . 

Delen en onderdelen van auto
mobielen en van tractors, ook 
indien onbewerkt, elders ge
noemd noch elders onder be
grepen : 
a. onveranderd. . . . . . 
b. Delen en onderdelen voor 

de overbrenging en voor 
de stuurinrichting: 

r. K oppelingen. . . . . . 
2. Versnellingsbakken.. . . 
3. Achterbruggen en drijf

assen (voortractie) . . . 
4. Stuurtoestellen met of 

zonder versnellingshef
boom . . 

s. Remmen ...... . 
6. K oppelingsassen, distri

butieassen, balladeur
assen, distdbutieassen; 
gegroefde assen; drijf
stangen; tanddrijfwerk. 

7, overige. 
c. andere: 
r. onveranderd. 
2. overige: 

A. Draagassen . 
B. Radiators. . . . . 
C. Verenschokbrekers . 
D . andere ....... . 

Gramophonen en dergelijke 
spreekmachines, alsmede on
derdelen daarvan : 
a. Gramophonen en onder

delen daarvan; dicta-

Tarief 

onveranderd 

onveranderd 

8 t.h. 
6 t.h. 

8 t.h. 

8 t.h. 

IO t.h. 
20 t .h . 

IO t.h. 
20 t.h. 

onveranderd 

12 t.h. 
20 t.h. 

onveranderd 

onveranderd 
20 t.h. 

onveranderd 

onveranderd 

6 t.h. 
6 t.h. 

6 t.h. 

6 t.h. 
6 t.h. 

6 t.h. 
6 t.h. 

onveranderd 

6 t .h. 
6 t.h. 
6 t.h. 
6 t.h. 

Omschrijving 

phonen en weergevers 
(type phonograaf) . 

b. andere ....... . 
944 Gramophoonplaten; platen, cy

linders, banden en rollen, 
voor mechanisch te bespelen 
instrumenten en toestellen : 
a. Gramophoonplaten. 
b. onveranderd. . . . . . 

964 Werken van dierlijke of van 
plantaardige was of van der
gelijke stoffen : 
a. onveranderd. . . 
b. Dictaphoonrollen. 
c. andere . . . . ' . . . . 

967 Kunstmatige plastische stoffen, 
uit phenol, uit ureum, uit 
phtaalzuur, enz. (kunsthars) 
ook indien samengesteld met 
papier of met weefsel en an
dere plci$tische stoffen, elders 
genoemd noch elders onder be-

. grepen: 
a. en b. onveranderd . . . 
c. Werken van deze stoffen: 
r. K unsttanden 
2. andere ....... . 

981 Gewone knopen voor kleding en 
voor geconfectionneerde arti
kelen en sierknopen : 
a. van koraal, van schild

pad, van ivoor, van am
ber of van git . . . . . 

b. van paarlemoer . . . 
c. van been, van hoorn, 

van leder en van andere 
dierlijke stoffen 

d. van corozo 
e. van hout, van papier

maché of van gehard 
en van andere plantaar
dige stoffen . . . . . . 

f. van glas, van ceramische 
stoffen of van steen . . 

g. van celluloid en van an
dere kunstmatige plas
tische stoffen . . . . 

h van onedele metalen . . 
i. bekleed met textielstoff. 

S. H 429 

616 

Tarief 

12 t.h. 
18 t.h. 

I 2 t.h. 
onveranderd 

onveranderd 
12 t.h. 
20 t.h. 

on beranderd 

15 t.h. 
18 t.h. 

IS t.h. 
IS t.h. 

IS t.h. 
IS t.h. 

IS t.h. 

15 t.h. 

IS t.h. 
15 t.h. 
IS t.h. 

I7 December I947. BESLUIT, houdende 
opschorting van de heffing van enige 
invoerrechten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de door Onze Minister van Financiën 

in overleg met Onze Ministers van Buiten~ 
landse Zaken, van Economische Zaken en 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie
ning gedane voordracht van 15 December 
1947, no. 175, afdeling Invoerrechten; 
. Overwel!'ende, dat het wenselijk is de hef

fing van invoerrechten volgens het tarief 
behorende tot de op s September 1944 t~ 
Londen tussen de Regeringen van Neder
land, België en Luxemburg gesloten , bij de 
wet van 1 Augustus 1947, Staatsblad no. 
H 282, goedgekeurde douane-overeenkomst, 



3 
4 
6 

13 
16 

17 
18 

22 

23 
24 

25 

26 
27 

28 
55-a-2 

55-b 
59-a 
62 

63 
64 

75 
76 

81 
82-f 

617 

ten aanzien van bepaalde goederen tijdelijk 
geheel of ten dele op te schorten; 

Gelet op artikel 2 van de wet van x 
Augustus x947, Staatsblad no. H 282; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan on
der "het tarief": het in artikel x, onder 
2e, van het Tariefbesluit 1947 omschreven 
tarief van invoerrechten, hetwelk van dit 
besluit deel uitmaakt. 

2. x. Ten aanzien van de hieronder 
vermelde goederen wordt het invoerrecht, 
omschreven in de daarbij telkens genoemde 
posten van het tarief, niet, of slechts tot 
het achter die goederen vermelde vermin
derd bedrag, geheven; te weten: 

Omschrijving 
der goederen 

1 
Slachtpaarden 
Rundvee 
Schapen 
Varkens 
Vlees 
Anders vers, gekoeld of be

vroren vlees 
Spek 
Vlees, gezouten, gedroogd, 

gerookt, gekookt of op 
andere wijze eenvoudig 
bereid 

Verse melk, vol of afge
roomd ; karnemelk, ge
stremde melk, ot gegiste 
melk 

Room 
Melk en room, verduur

zaamd, in blokken, in 
poeder of gecondenseerd 
{stroopachtig), met of 
zonder toegevoegde suik. 

Boter, vers of gezouten , ook 
indien gesmolten 

Kaas van alle soorten 
Eieren van pluimvee en van 

wild 
Natuurhonig 
Sinaasapp, en mandarijn.: 

andere 
Citroenen .. 
Verse appelen 
Fruit, als bedoeld in de pos

ten 59 tot en m et 61, ge
droogd, ook indien in 
stukken of in schijven 
gesneden 

Koffie 
Thee . . 

Meel van granen 
Grutten, griesmeel en ge

pelde of geparelde graan
k orrels 

Moutextract 
Gluten 

13 t.h. 
13 t .h. 

100 kg 
netto-ge

wicht : f 50 

105 

106 

107 

109 
IIl 

II2 

116 
II7-b 

l 18-b 

120-a-1 
ex 120 -

a -3 

122 

123 

127-a 
133 

134 
169 

173-a 

190 

192-a 
222 

224 

Omschrijving 
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Plantaardige vette oliën, 
vloeibaar of vast, ruw, 
gezuiverd of geraffineerd 

Acid-oils ; droesem of be
zinksel van olie; soap
stocks 

Geoxydeerde oliën van alle 
soorten; lijnolie en derge-
lijke, gekookt • 

Vetzuren 
Gehydrogeneerde vetten en 

oliën 
Margarine, kunstreu2el en 

andere op soortgelijke 
wijze bereide spijsvetten 

Worst van a lle soorten 
Andere uit of met vlees be

reide producten en vlees-
conserven: 
andere, niet vallende on
der post 18 

Vleesextracten, vast of 
vloeibaar, ook indien ge
kruid met plantaardige 
zelfstandigheden : andere 

Sardines 

Zalm 
1 In verband met deze 

opschorting wordt onder
deel 3 van post 120, lett. a, 
gesplitst als volgt: 

3. andere: 
A. Zalm 
B . overige 

Beetwortelsuiker, rietsuiker 
en soortgelijke suike( 

Andere suiker (glucose, 
moutsuiker, melksuiker 
en soortgelijke suiker) 

Cacaobonen, ongebrand 
Meel, zetmeel en moutex

tract, bereid voor kinder
voeding, voor diëtetisch 
gebruik of voor de berei
ding van spijzen, ook in
dien accao of chocolade is 
toegevoegd 

Deegwaren 
Veevoeder, samengesteld 

met melasse 
Zout, geschikt voor mense

lijke consumptie, ook in
dien gemalen 

Gewone kalk en hydrauli
sche kalk, ook indien ge
malen 

Portlandcement 
Azijnzuur 

Azijnzuur anhydride 
Natriumhydroxyde (bijten

de soda) 
Aceton 
Terpentijnolie {renpentijn

geest) 

1947 

hl. f 3.03 



290 

291 

292-b 

320 

340 
375 

392 
393 

396-a 
417-b 
419-b 

419-e 
421-f 

421-i 

soo 

• 501 
502 
503 
504 

505 

506 

507 

1947 
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Orgaanpreparaten (Opo
therapische producten) 

Peptonen, lecithinen, nu
cleïnen, zomede perpa
raten daarvan 

Sera, vaccins (entstoffen) en 
bacteriolog. preparaten 

Bereide of gedoseerde ge
neesmiddelen en andere 
pharmaceutische prepa
raten: zonder alcohol 

Zeep : 
a. Zachte zeep (zwarte, 

groene en dergelijke) en 
harszeep 

b. Gewone zeep in blokken, 
stukken of staven 

Lucifers 
Rubberbanden voor wielen 

van voertuigen : 
b. Binnenbanden en buizen 

voor binnenbanden: 
2. andere 

c. Buitenbanden: 
2. andere 

Hout, enkel overlangs ge
zaagd, elders genoemd noch 

elders onder begrepen 
Fineer 
Duplex-, triplex- en multi-

plexhout 
Kisthout op maat 
Viltkarton 
Viltpapier, ook indien in de 

specie gekleurd. 
Courantenpapier . 
Perkamentpapier en imita

tie perkamentpapier 
Papier, gewapend of wel 

versterkt door garen of 
door weefsel, ook indien 
geteerd . . . . . . . . 

Garens van afval van kunst
zijde of van stapelsvezels, 
niet gereed voor de ver
koop in het klein 

Wol en haar, gekaard of 
gekamd, in banden 

Kaard garen 
Kamgaren 
Garens van fijn haar 
Garens van vermengde wol 

of van vermengd fijn haar 
Garens van grof haar en van 

paardenhaar, ook indien 
vermengd met plant
aardige textielstoffen 

Garens van wol, van paar
denhaar of van haar van 
andere dieren, gereed 
voor de verkoop in het 
klein 

Wollen weefsels, niet elders 
genoemd: 

a. van onvermengde wol 
b. van vermengde wol. 

18 t.h. 

18 t.h. 

6 t.h. 

6 t.h. 
6 t.h. 

6 t.h. 

8 t.h. 

10 t.h. 
10 t.h. 

509 

516 

517 

522 
523 
524 

525 

527-a 

527: b, c, 
d, e,.f en 
g 

528 

529 

532 
545 

546 
547 
548 

550 
551-a enb 

552-a enb 

553-a enb 
554 

576 

Omschrijving 
der goederen 

Dekens 
a. van onvermengde wol 
b. van vermengde wol. 
c. van grof haar . 
Weefsels en andere artike

len uit onvermengd of 
vermengd paardenhaar, 
niet elders genoemd : 

a. Weefsels 
b. andere artikelen . 
Weefsels en andere artike-

len van grof haar, niet 
elders genoemd. 

Katoen. garens, ongetwijnd 
Id. id. getwijnd 
Id. id. dubbel getwijnd (ge

kabeld) 
Garens van vermengde ka

toen 
Weefsels van katoen, niet 

opgemaakt: 
ongebleekt. 

Weefsels van katoen, niet 
opgemaakt: 

gebleekt, geverfd, bedrukt, 
geweven van verschillend 
gekleurd garen, gemerce
riseerd, geglansd, gemoi
reerd of gegaufreerd. , 

Weefsels van katoen, opge
maakt: 

a. gebrocheerd . . . . . 
b. anderszins opgemaakt: 

1. ongebleekt 
2. andere ...... . 

K atoenen weefsels van ge
mengde samenstelling. 

Katoenen dekens . , 
Garens van vlas of van 

rameh 
Garens van hennep 
Garens van jute 
Gerens van andere plant

aardige textielstoffen, 
niet elders genoemd 

Papiergarens 
Weefsels van v las, van hen

nep of van rameh 
Weefsels van vlas, van hen~ 

nep of van rameh, ver
mengd met andere tex
tielstoffen . 

Weefsels van jute 
Weefsels van textielstoffen 

van hoofdstuk 49, elders 
genoemd noch e lders on
der begrepen. . . . . . 

Elastische weefsels, lint en 
passementwerk: 

b. van kunstzijde of van 
stapelvezels, onvermengd 
of vermengd 

c. van wol, onvermengd of 
vermengd 

I d. van andere textielstoffen 

618 

12 t .h. 
12 t.h. 
12 t.h. 

10 t.h. 
IO t.h. 

10 t.h. 

8 t.h. 

10 t.h. 

10 t.h. 

8 t.h. 
IO t.h. 

10 t.h. 
12 t.h. 

10 t.h. 

IO t .h . 
10 t.h. 

IO t .h. 



619 

82-a-3 

82-b-3 

83-c 

90-a, b, 
end 

i9I-a, b, 
end 

;93 

;94 
,oo 
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Kousen en sokken van on
vermengde wol 

Kousen en sokken van ver
mengde wol 

Kousen en sokken van ka
toen of van andere plant
aardige textielstoffen 

Zakdoeken ..... . 
Sjaals, sjerpen, halsdoeken 

en foulards . . . . . . 
Corsetten, jarretellegordels, 

bustehouders, bretels, 
sokophouders en derge
lijke artikelen 

Zakken 
Gewone werkschoenen, on-

gevoerd, en gewone laar
zen van osseleder, koe
leder of paardeleder, in de 
natuurlijke kleur of met 
schoensmeer behandeld . 

·rox -a, b 
n c Pantoffels en huisschoeisel. 
02-a en b Ander lederen schoeisel 

1 

met lederen zolen of met 
rubberzolen . . . . . . 

,03-a en b Schoeisel van textielstoffen 
of van plantaardige stoffen, 

elders genoemd noch el
ders onder begrepen, met 
lederen zolen of met rub-
berzolen. . ..... . 

,04 Rubberschoeisel . . . . . 
,05-a, b Schoeisel, elders genoemd 
,n c noch elders onder begrepen 
io6-a en b Bovenstukken, schachten en 

ix6-a 

andere schoendelen, ge
confectionneerd. . . . . 

Petten, mutsen en baretten 
van weefsel, van vilt of 
van gevold breiwerk 

Vuurvaste stenen en vorm
stukken (van chamotte, 
dinas, magnesiet, enz.) . 

Gegoten of gewalst glas, in 
bladen of platen, 
onbewerkt: 

a. Ruw spiegelglas . 
c. Draadsgas 

i66-aenb Glas in bladen, getrokken 
of geblazen, onbewerkt 
(vensterglas) . . . . . 

726-a-xA Kettingen voor motorrij
wielen en rijwielen 

122-aenb Stoommachines zonder 
stoomketel 

124-a H ydraulische turbines 
143-a en b Machines en toestellen voor 

de drukkerij en voor de 
g raphische kunst 

t48-a en b Gereedschapswerktuigen 
96-b Delen en onderdelen van 

rijwielen 

12 t.h. 

12 t.h. 

IO t.h. 

15 t.h. 

IS t.g. 

IS t.h. 
15 t.g. 

IO t.h. 

IO t.h. 

5 t.h. 

6 tih. 
6 t.h. 

3 t.h. 

1947 
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928-a, b Zakhorloges, armbandhor-

en c loges en dergelijke 
929-a, b Andere uurwerken met hor-
en c logeuurwerk 
930-a, b Horlogekasten en delen 
en c daarvan 
931 Uurwerken voor horloges, 

ook indien onafgewerkt 
en onvolledig 

932 Onderdelen van horloges · 
933-aenb Klokken (uurwerken) voor 

gebouwen, alsmede bin
enwerken daarvan 

943-a, b Andere klokken en pendu
en c les, ook electrische, wek

kers daaronder begrepen 
935-aenb Uurwerken (binnenwerken 

en drijfwerken) en onder
delen daarvan, elders ge
noemd noch elders onder 
begrepen 

2. In verband met de opschorting van 
de heffing van het invoerrecht op de goe
deren, vermeld onder de tariefposten, num
mers 122 en 123 van de in het eerste lid 
opgenomen lijst, worden voor de duur van 
die opschorting tevens niet geheven de aan
vullende invoerrechten, vastgesteld voor de 
onder de posten 23, 24 - b, 81, 125, · 126, 
129, 131, 132, 133, 136, 139, 140 - b, 141, 
142 - b, 144, 146 - b, 148, 160 en 290 - b 
van het in het eerste lid vermelde tarief 
omschreven goederen, waaraan tenminste 
10 ten honderd suiker is toegevoegd. 

3. 1. De tijdelijke opschorting van de 
heffing van de invoerrechten op de goede
ren, in h~t vorige artikel vermeld, geldt 
voorlopig voor een tijdvak van een jaar, te 
rekenen vanaf de datum, waarop dit besluit 
in werking treedt. Zij kan echter door Ons 
vóór het einde van die termijn met be
trekking tot alle of tot sommige goederen 
worden ingetrokken, indien het algemeen 
belang van het Rijk dit naar Ons oordeel 
wenselijk maakt. 

2. De in het vorige lid bedoelde op
schorting kan vóór het einde van de daar 
genoemde termijn door Ons met betrek
king tot alle of tot sommige goederen wor
den verlengd, indien het a lgemeen belang 
van het Rijk dit naa r Ons oordeel wenselijk 
maakt. Een zodanige verlenging kan tel
kens geschieden voor een termijn van een 
jaar, waarbij de tweede volzin van het 
vorige Jid van overeenkomstige toepassing 
is. 

4. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Januari 1948. 

Het kan worden aangehaald als "Besluit 
opschorting invoerrechten 194 7". 

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

Amsterdam, 17 December 1947. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 23 Dec. 1947). 

S. H 437 

19 December 1947. WET tot vaststelling 
van het zevende hoofdstuk A 2 der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948. 

Bijl. Hand. II 47/48, 600; 
Har,d. II 47/48, bladz. 355; 
Bijl. Hand. 1 47/48, 600; 
Hand. 1 47/48, bladz. 46. 

Gehele Dienst f 3,000.000.000 

Titel A. Gewone Dienst nihil 
Titel B. Buitengewone Dienst 3,000.000.000 

S. H 438 

19 December 1947. BESLUIT, houdende 
nadere uitvoering van de op 5 Septem
ber 1944 te Londen tussen de Regerin
gen van Nederland, België en Luxem
burg gesloten douane-overeenkomst met 
nader gesloten protocol, goedgekeurd bij 
de wet van 1 Augustus 1947, Staats
blad No. H 282 (Tariefbesluit 1947). 

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

Financiën van 26 November 1947, no. 212; 
afd. Invoerrechen; 

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de wet 
van 1 Augustus 1947, Staatsblad no. H 282, 
en op de §§ 2, 12, 13, 14, J:5 en 17 van de 
inleidende bepalî,ngen van het tarief, beho
rende bij de op s September 1944 te Lon
den tussen de Regeringen van Nederland, 
België en Luxemburg gesloten douane-over
eenkomst, zoals dit tarief is vastgesteld bij 
het nader op 14 Maart 1947 te 's-Graven
hage gesloten protocol, goedgekeurd bij 
voormelde wet van 1 Augustus 1947, 
Staatsblad no. H 282; 

De Raad van State gehoord (advies van 
9 December 1947, no. 25) . 

Gezien het nader rapport van Onze v oor
noemde Minister van 18 December 1947, 
no. 198; afd. Invoerrechten; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Begripsomschrijving. 

Art. 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is be
paald, verstaat dit besluit onder: 

1°. ,,Conventie", de tussen de Regerin
gen van Nederland, België en Luxemburg 
op s September 1944 te Londen gesloten 
douane-overeenkomst, zoals deze nader is 
verduidelijkt, uitgelegd en vastgesteld door 
het op 14 Maart 1947 te 's-Gravenhage ge
sloten protocol, goedgekeurd bij de wet van 
1 Augustus 1947, Staatsblad no. H 282. 
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Bij nadere w11z1gmg van vorenbedoelde 
Conventie treedt de gewijzigde Conventie 
daarvoor in de plaats; 

2 ° . ,,tarief", de tot de Conventie beho
rende naamlijst van goederen met de maat
staf en het bedrag van het invoerrecht; 

3 ° . ,,tabel", de in artikel 7 van dit be
sluit genoemde tabel; 

4 °. ,,post" of "tarief post", zowel een 
volgnummer in het tarief als een onderdeel 
daarvan, waarbij voor de goederen al dan 
niet een invoerrecht is uitgetrokken; 

5 ° . ,,invoer", het brengen in het vrije 
verkeer, zowel rechtstreeks uit het buiten
land, als na voorafgaande opslag in entre
pot; 

6° . 1. ,,waarde", de normale prijs van 
de goederen: de normale prijs is de prijs, 
welke gerekend wordt, o p de dag der aan
gifte, door de eerste hand in het buitenland, 
te kunnen worden bedongen voor levering 
op de plaats van vrijmaking, zonder inbe
grip van de in Nederland geheven belastin
gen. Voor afgescheiden gedeelten van een 
geheel, geen zelfstandige handelsartikelen 
zij nde, wordt de waarde bepaald in verhou
ding tot de prijs van -het geheel, waartoe zij 
gerekend worden te behoren. 

2 . Voor goederen, welke ingevolge nor
male koop en verkoop worden geleverd, 
mag als waarde gelden de koopprijs met 
bijberekening van alle daarin niet reeds be
grepen op de levering tot op de plaats van 
vrijmaking vallende kosten en verminderd 
met de hier te lande geheven" belastingen, 
indien deze in de prijs begrepen zijn. Is bij 
invoer de koopprijs in vreemde munt bedon
gen, dan geschiedt de herleiding tot Neder
lands geld naar de bij de aanvang van de 
dag der aangifte te Amsterdam geldende, 
op normale wijze bepaalde, wisselkoers. 

3. Het vorig lid vindt geen toepassing, 
indien de normale prijs hoger is dan de 
koopprijs. 

4. Ten aanzien van goederen, waarvan 
de emballage in verband met haar aard en 
het bestaande handelsgebruik geregeld heen 
en weer gaat, behoeft de prijs der emballa
ge, voor zover die, in geval van terugzen
ding aan de eigenaar, wordt vergoed of niet 
in rekening gebracht, niet in de waarde te 
worden begrepen; 

7° . ,,verpakt", een hoeveelheid van 1200 
g ram goederen of minder, verpakt of ge
borgen in ampoule, doos, blik, fles, capsule, 
étui, tube, enveloppe, tas, map, zak, koker, 
blaas, darm of andere omhulling, welke de 
goederen geheel of zo goed als geheel om
vat, ook indien die omhulling enkel bestaat 
uit papier, doek, ·staniool of ander blad
metaal,.of enkel is gebezigd om de goederen 
te kunnen vervoeren; 

8° . ,,tabl~tvorm" (met uitzondering van 
kristallen en van gesneden of gehakte of op 
andere wijze bewerkte, al dan niet gedroog
de natuurproducten), goederen, welke in 
tablet-. pil-, schijf-, staaf-, pijp- of kogel
vorm of in andere bepaalde vorm zijn ge
bracht, artikelen in de vorm van dieren of 
letters, nabootsingen van voorwerpen, ver-
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micelli in opgerolde draden of p1JpJes, en 
dergelijke artikelen daaronder begrepen, en 
welke per vorm of, voor het geval de vor
men zijn onderverdeeld in kleinere vormen, 
per onderverdeling 200 gram of minder we
gen; 

9 °. .,netto-gewich_t", het gewicht der 
goederen ontdaan van elke verpakking; 

1 0°. ,.bruto-gewicht", het gewicht der 
gqederen met inbegrip van alle verpakkin
gen; 
. u 0

• ,.belasting", het volgens dit besluit 
geheven invoerrecht en bijzonder invoer
recht, alsmede de van de goederen verschul
digde accijns, een en ander met inbegrip 
van de daarop geheven opcenten. 

Invoerrecht. 

2. 1. Er wordt, met inachtneming van 
hetgeen bij dit besluit is bepaald, onver
minderd hetgeen terzake in bijzondere wet
_ten is voorgeschreven, bij invoer van goe
deren, omschreven in het tarief, een invoer
recht geheven. 

2. Het bedrag en de maatstaf van het 
invoerrecht worden door het tarief aange
wezen. 

3. Bij de toepassing van het tarief 
wordt het verschuldigde invoerrecht alleen 
in Nederlands geld berekend. 

4. Het tarief wordt geacht een deel van 
dit besluit uit te maken. 

3. 1. Het in artikel 2 genoemde invoer
recht wordt niet geheven van goederen, her
komstig uit het douanegebied van de Bel
gisch-Luxemburgse Economische Unie, mits 
deze goederen als zodanig ten invoer worden 
aangegeven. 

2. Als goederen, herkomstig uit het 
doaunegebied van de Belgisch-Luxemburgse 
Economische Unie, worden aangemerkt de 
goederen, welke zich aldaar in het vrije ver
keer en buiten douaneverband ten opzichte 
van het invoerrecht bevonden e n recht
streeks uit genoemd gebied worden inge
voerd. 

4. 1. Onze Minister van Financiën be
paalt op welke wijze de uit het douanege
bied van de Belgisch-Luxemburgse Econo
mische Unie he rkomstige goederen in de 
aangifte ten invoer moeten worden vermeld, 
en de wijze waarop en binnen welke termijn 
het bewijs van de juistheid van deze ver
melding desverlangd moet worden geleverd. 

2. Zolang het in het vorige lid bedoelde 
bewijs niet is geleverd, k unnen de goederen 
op de voet van artikel 192ier, vierde lid, 
der Algemene Wet van 26 Augustus 1822, 
S taatsblad no. 38, worden opgehouden, of 
overeenkomstig artikel 242 dier wet tegen 
zekerheidstelling worden ontslagen. 

5. 1. De goederen van oorsprong uit 
Belgisch Congo, uit de door de Belgische 
Staat beheerde gebieden van Afrika of uit 
de Nederlandse Overzeese Gebiedsdelen, 
worden met gehele of gedeeltelijke vrijstel
ling van de in het tarief vermelde invoer
rechten toegelaten. 

2. • Zodanige vrijstelling is op de ge-. 
noemde goederen slechts van toepassing, 
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voor zover zij door Onze Minister van Fi
nanciën, in overeenstemming met Onze Mi
nister van Economische Zaken, worden 
aangewezen en zij voldoen aan de door hem 
te stellen eisen van bijzondere aanduiding, 
tijdsduur, beperking of andere. 

3. A rtikel 4 is op de in het eerste lid 
genoemde goederen van overeenkomstige 
toepassing. 

G. Het in strijd met de waarheid ten 
invoer aangeven van goederen als her
komstig uit het in artikel 3 genoemde ge
bied of als van oorsprong uit een van de 
in artikel s genoemde gebieden, zomede 
het niet leveren binnen de gestelde termijn 
van het in het eerste lid van artikel 4 be
doelde bewijs, geldt als een onjuiste om
schrijving van de in artikel 120, sub 3, der 
Algemene Wet van 26 Augustus 1822, 
Staatsblad no. 38, bedoelde bijzonderheden. 

Bijzonder invoerrecht. 

7. 1. Er wordt, met inachtneming van 
hetgeen bij dit besluit is bepaald, onver
minderd hetgeen terzake in bijzondere wet
ten is voorgeschreven, bij · invoer van de 
goederen, omschreven in de tot dit besluit 
behorende tabel, als aequivalent van de ac
cijns op gedistilleerd, houtgeest, suiker of 
zout, een bijzonder invoerrecht geheven. 

2. Het bedrag en de maatstaf van het 
bijzonder invoerrecht worden door de tabel 
aangewezen. 

3. Het bijzondere invoerrecht is ver
schuldigd boven en ongeacht de heffing van 
het invoerrecht ingevolge het tarief. 

Regelen voor de toepassing van het tarief. 

8. 1. Behoudens het hierna bepaalde 
worden gevulde verpakkingsartikelen niet 
afzonderlijk belast. 

2. Gevulde verpakkingsartikelen moeten 
afzonderlijk worden belast volgens de tarief
post, welke op deze artikelen van toepas
sing is: 

a. indien zij niet de gewone gebruikelijke 
verpakking van de ingevoerde goederen 
zijn, onder meer indien zij een andere vorm 
hebben, of uit een andere stof zijn vervaar
digd dan nodig is; of 

b. indien zij gewoonlijk afzonderlijk in 
rekening worden gebracht en naar hun aard 
voor handelsartikel in aanmerking komen; 
of 

c. indien vermoed wordt, dat zij voor de 
invoer van goederen worden gebezigd om 
het op de verpakkingsartikelen gestelde in
voerrecht te ontgaan. 

3. Indien afzonderdlijk belastbare ver
pakkingsartikelen onderworpen zijn aan een 
waarderecht, dat lager is dan of gelijk is 
aan het waarderecht vnn de ingevoerde goe
deren, worden zij niet afzonderlijk belast, 
maar dient hun waarde te worde n begrepen 
in de waarde van de goederen. 

9. Indien een goed onder verschillende 
tariefposten kan worden ingedeeld, moet de 
tarief post worden toegepast, welke het voor
deligst is voor de schatkist. 
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lO. 1. Goederen, samengesteld uit meer 
dan één grondstof en welke niet in het bij
zonder als zodanig in het tarief voorkomen, 
worden ingedeeld naar de grondstof van het 
gedeelte. dat het goed in verband met ui
terlijk en gebruik overwegend kenmerkt. 

2. Bij toepassing van deze bepaling 
wordt geen rekening gehouden met samen
stellende grondstoffen, welke slechts in een 
onbeduidende hoeveelheid aanwezig zijn en 
welke geen kenmerkende invloed uitoefenen 
op de aard of het karakter van de goederen. 

11. r. Artikelen, waarvan de delen niet 
bestemd zijn om tezamen één geheel te 
vormen, maar slechts opéén of inéén ge
plaatst zijn, dat wil zeggen, slechts te zamen 
gevoegd zijn met het oog op het gebruik, 
worden niet geacht te zijn goederen van 
samengestelde aard in de zin van artikel 10. 

De delen van zulke goederen worden af
zonderlijk ingedeeld naar de grondstof, 
waaruit zij zijn samengsteld. 

2. Artikelen, bestaande uit een speciaal 
ingericht koffertje, étui, doosje, koker, tas, 
mandje, rek of dergelijke, met voorwerpen 
welke een stel vormen of welke met het oog 
op het gebruik bij elkaar behoren, mogen 
worden aangegeven volgens de tariefpost, 
welke van toepassing is op het hoogst be
laste ingevoerde voorwerp. 

12. 1. Gereedschappen en benodigdhe
den, welke gelijktijdig worden ingevoerd 
met goederen, waarmee zij voor één prijs 
zijn gekocht of hieraan gratis zijn toege
voegd, worden geacht met deze goederen 
één geheel uit te maken. 

2. Voorgaande bepaling geldt alleen, in
dien de gereedschappen en benodigdheden 
tot de normale uitrusting van het ingevoer
de goed behoren, in de aangifte zijn ver
meld en er geen vermoeden bestaat, dat zij 
zijn toegevoegd om belasting te ontgaan. 

13. Afzonderlijke delen van werken, wel
ke gewoonlijk bestaan uit meer dan één 
deel en welke delen bestemd zijn om blij
vend te worden bijeengevoegd, worden ge
rekend tot de post van het artikel in vol
ledige staat, indien zij tezamen worden in
gevoerd, ook als zij afzonderlijk zijn ver
pakt. Het ontbreken van niet wezenlijke 
delen belet niet de toepassing van deze 
bepaling. 

14. Bij de toepassing van het tarief op 
vervaardigde producten wordt geen reke
ning gehouden met handelsmerken, namen 
van de fabrikant of verkoper, aanwijzingen 
van het land van oorsprong, of andere soort
gelijke aanwijzingen, welke niet het karak
ter van versieringen hebben. 

15. Goederen, welke ingevolge de arti
kele n 8, tweede lid, 11, eerste lid, (met in
achtneming van hetgeen bepaald is in het 
tweede lid van dat artikel en in artikel 12), 
of ingevolge de bepalingen van het tarief, 
afzonderlijk belastbaar zijn, moeten als af
zonderlijk ingevoerde goederen worden aan
gegeven. 

16. De artikelen 8 tot en met 15 van dit 
besluit zijn van toepassing, tenzij in het ta
rief anders is bepaald. 
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Berekenen van de belasting. 

17. 1. Tenzij in het tarief of in de tabel an
ders is bepaald en met afwijking in zover 
van de bijzondere accijnswetten, wordt voor 
de berekening van de belasting de waarde 
naar boven afgerond in eenheden of veel
vouden van een gulden, terwijl delen van 
een kilogram of een liter voor een geheel 
kilogram of een gehele liter worden geno
men. 

2. Deze regel lijdt uitzondering voor 
naar het gewicht of naar de maat belaste 
goederen: 

a. indien de hoeveelheid, waarover de 
belasting moet worden berekend, minder 
dan één kilogram of één liter bedraagt; 

b. indien het specifiek invoerrecht, het 
bijzonder invoerrecht en/of de accijns per 
kilogram of per liter verschuldigd, 25 cent 
of meer bedraagt. 

3. In de gevallen. bedoeld in het tweede 
lid, worden onderdelen van een hectogram· 
of van een deciliter voor een geheel hecto
gram of een gehele deciliter genomen. 

4. Het door de aangever verschuldigde 
invoerrecht en bijzonder invoer recht, wor
den afgerond tot de naast hogere volle tien 
cent. 

18. Onze Minister van Financiën kan, 
met afwijking in zover van de bijzondere 
accijnswetten, bepalen dat de berekening 
van de belasting voor met name te noemen, 
naar het netto-gewicht belaste goederen, 
kan geschieden naar het bruto-gewicht, ver
minderd met een door hem vast te stellen 
tarra. 

Vrijstellingen ljn teruggaaf. 

19. 1. Onze Minister van Financiën ver
leent, onder de nodige door hem te stellen 
voorwaarden, gehele of gedeeltelijke vrij
stelling van invoerrecht voor: 

a. goederen, welke na uit het vrije ver
keer te zijn uitgevoerd weder worden inge
voerd, zonder in het buitenland een bewer
king of verwerking te hebben ondergaan; 

b. goederen, ingevoerd om een herstel
ling of bewerking (het aanbrengen van an
dere goederen daaronder begrepen) te on
dergaan en daarna weder te worden uitge
voerd; 

c. tekeningen, ontwerpen en modellen, 
ingevoerd om daarnaar werken of voorwer
pen te vervaardigen of samen te stellen 
en daarna weder te worden uitgevoerd; 

d. goederen, welke enkel ter herstelling 
zijn uitgevoerd en weder worden ingevoerd; 

e. materialen, voorwerpen en stoffen, in
gevoerd voor het daaruit samenstellen van 
goederen, welke worden uitgevoerd. 

De vrijstelling kan ook worden verleend 
zonder dat het beginsel der identiteit be
hoeft te worden gehandhaafd; 

/. benodigdheden voor vlotten, mits zij 
gebruikte voorwerpen zijn; 

g. goederen, bestemd voor persoonlijk 
gebruik van hier te lande hun functie uit
oefenende diplomatieke ambtenaren en be
roepsconsuls, alsmede van de aan de h ier te 
lande gevestigde gezantschappen en consu-
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laten verbonden kanselarijbeambten; allen 
mits zij vreemdeling zijn en overigens bin
nen het Rijk geen bedrijf of beroep uitoefe
nen en voorts onder voorwaarde van weder
kerigheid. 

Onder persoonlijk gebruik is begrepen 
gebruik door leden van het gezin; 

h. de door of namens vreemde regerin
gen aan haar hier te landé gevestigde con
sulaten toegezonden kanselar,jbenodigdhe
den, onder voorwaarde van wederkerigheid; 

i. vervoermiddelen, terugkerend na te 
zijn uitgevoerd uit het Rijk, waar zij zich in 
het vrije verkeer bevonden, of niet tot duur
zaam verblijf hier te lande bestemd; 

j. goederen, welke door reizende perso
nen tot hun persoonlijk gebruik gedurende 
de reis worden gebezigd; 

k. monsters en stalen zonder handels
waarde; 

/. monsters en stalen zonder handels
waarde, ingevoerd door of ten behoeve van 
voor hun beroep reizende personen en be
stemd om weder te worden uitgevoerd; 

m. scheepsprovisiën en scheepsbehoef
ten aan boord van binnenkomende vaartui
gen en vlotten, zomede brandstoffen en 
smeermiddelen aanwezig in, aan of op an
dere binnenkomende vervoermiddelen dan 
vaartuigen en voor de voortdrijving en sme
ring daarvan bestemd; 

n. verhuisboedels, voor zover zij uit ge
bruikte goederen bestaan; 

o. gebruikte goederen, welke geen han
delsinventaris zijn e"n waarvan een ingeze
tene van het Rijk aantoont,•dat hij deze uit 
een opengevallen n alatenschap heeft ge
erfd; 

p . uitzetten en huwelijksgeschenken -
met uitzondering van voedings- en genot
middelen, manufacturen aan het stuk, of 
a ndere goederen, welke zonder verwerking 
voor particulieren niet bruikbaar zijn , 
bestemd voor personen, komende uit het 
buitenland, die met ingezetenen van het 
Rijk in het huwelijk treden, voor zover deze 
personen komen uit Staten, waarin weder
kerig gelijke vrijdom wordt verleend; 

q. x. vruchten en gewassen, gewonnen 
op landerijen, gelegen in het buitenland in 
de nabijheid van de grenzen van het Rijk 
en in gebruik bij ingezetenen van het Rijk, 
alsmede door die ingezetenen voor de be
werking en het binnenhalen van de oogst 
van deze landerijen tijdelijk uit- en daarna 
weder ingevoerde voorwerpen, voor zover 
bedoelde landerijen van uit de op Neder
lands grondgebied gelegen boerderij of wo
ning worden geëxploiteerd; 

q. 2. trekdieren, welke worden gebezigd 
in grensverkeer door ingezetenen van het 
Rijk; 

q. 3. paarden en vee, teruggevoerd na 
beweiding op of beakkering van gronden, 
gelegen in het buitenland in de nabijheid 
van de grenzen van het Rijk, welke van uit 
de op Nederlands grondgebied gelegen boer
derij of woning worden geëxploiteerd; 

r. gebruikte verpakkingsmiddelen, zowel 
ledige als gevulde, zoals zakken, fusten, has-
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pels en andere voorwerpen, vervaardigd en 
ingericht voor het vervoer van goederen, 
gebruikte dekkleden en gebruikt stuwmate
riaal, mits zij terugkeren in het Rijk, van 
waaruit zij uit het vrije verkeer zijn uitge
voerd; 

s. verpakkingsartikelen, zoals zakken, 
fusten, haspels en andere voorwerpen, ver
vaardigd en ingericht voor het vervoer van 
goederen, dekkleden en stuwmateriaal, het
zij ingevoerd om gebruikt te worden voor 
de uitvoer van goederen, hetzij gebruikt bij 
de invoer van goederen en bestemd om 
weder te worden uitgevoerd; 

t. demonstratietoestellen, beelden, af
gietsels en alle dergelijke artikelen, bestemd 
voor instellingen van onderwijs, en voorts 
alle artikelen bestemd voor openbare musea 
of openbare verzamelingen om daarin be
waard te blijven; 

u . materialen en voorwerpen, waarvan 
wordt aangetoond, dat zij bestemd zijn voor 
de bouw, de uitrusting of de herstelling van 
bij invoer niet aan invoerrecht onderwor
pen, hier te lande te bouwen uit te r usten 
of te herstellen vaartuigen of luchtvaart
tuigen. 

Baggermolens, zandzuigers, pontonkranen 
en andere dergelijke drijvende werktuigen 
worden ten deze mede als vaartuigen aan-
gemerkt ; -

v. onderdelen van rollend spoorwegma
teriaal en van luchtvaartuigen door in het 
buitenland gevestigde spoorweg- of lucht
vaartondernemingen, ingevoerd voor de her
stelling van hier te lande in internationaal 
v e rkeer aanwezig, haar toebehorend ma
terieel; , 

w. gebruikte onderdelen van rollend 
spoorwegmaterieel en van luchtvaartuigen, 
alsmede ander gebruikt spoorweg- en lucht
vaartmaterieel door hier te lande gevestigde 
spoorweg- of luchtvaartondernemingen in
gevoerd en afkomstig van aan haar toebe
horend in internationaal verkeer gebezigd 
materieel of van door haar in het buiten
land geëxploiteerde aansluitingslijnen; 

x. spoorwegmateriaal en andere goede
re n, benodigd voor de dienst van op Neder
lands grondgebied gelegen, door in het bui
tenland gevestigde spoorwegondernemingen 
geëxploiteerde aansluitingslijnen, de aan
leg en het onderhoud van de lijn en van de 
daartoe behorende gebouwen daaronder be
grepen. 

Deze vrijdom wordt alleen verleend, in
dien de in het buitenland gevestigde spoor
wegonderneming zelf of enige vreemde over
heid verplicht is in een en ander te voor
zien en 011der voorwaarde van wederkerig
heid; 

ij. doodkisten, waarin lijken, en urnen, 
waarin as van verbrande lijken, benevens 
de daarmee ingevoerde bloemen en tot ver
siering van de kisten of urnen -dienende 
voorwerpen. 

2. Voor de toepassing van het voren
staande is aan de voorwaarde van weder
kerigheid voldaan, indien de v reemde Staat 
aan Nederland, België en Luxemburg ge-
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lijke vrijstelling verleent, behoudens afwij
kende bepalingen in bestaande internatio
nale verdragen. 

3. De goederen, bedoeld in het eerste lid 
onder a, g, k, m en t kunnen mede geheel 
of gedeeltelijk worden vrijgesteld van het 
bijzonder invoerrecht en accijns ; de goede
ren, bedoeld in het eerste lid onder b, e, j 
en / mede van het bijzonder invoerrecht; 
de goederen, bedoeld in het eerste lid onder 
g, o, p, t en ij mede van de belasting op 
gouden en zilveren werken. 

20. Onze Minister van Financiën stelt 
de nodige voorwaarden en bepalingen vast, 
volgens welke: 

a. door hem aan te wijzen goederen, 
welke t er bewerking naar het buitenland 
zijn gezonden, weder kunnen worden inge
voerd tegen betaling van het bedrag, dat 
ven de goederen ingevolge het tarief bij de 
wederinvoer meer is verschuldigd dan ver
schuldigd zou zijn, indien zij werden inge
voerd in de staat, waarin zij werden uit
gevoerd. 

Ten opzichte ven goederen van erkende 
Nederlandse, Belgische of Luxemburgse 
oorsprong of van erkend Nederlands, Bel
gisch of Luxemburgs fabrikaat zal echter 
worden aangenomen, dat zij in de staat, 
waarin zij werden uitgevoerd, aan een op 
dezelfde voet geheven invoerrecht waren 
onderworpen als in die. waarin zij werden 
ingevoerd; 

b. de waarde van goederen, waaraan 
zich delen bevinden, welke tevoren uit het 
vrije verkeer naar het buitenland zijn ge
zonden, voor de berekening van het invoer
recht ken worden aangegeven en vastge
steld zonder inbegrip van de waarde, welke 
die delen ten tijde van de uitvoer hadden; 

c. de waarde van door hem aan te wij
zen goederen, voor de berekening ven het 
invoerrecht kan worden aangegeven en 
vastgesteld zonder inbegrip van die, welke 
deze goederen ontlenen aan tekeningen, 
modellen, handschriften of andere produc
ten van techniek, kÜnst of wetenschap, ver
vaardigd door ingezetenen van Nederland, 
België of Luxemburg, of aan auteursrech
ten, octrooien en dergelijke rechten, toebe
horende aan ingezetenen van genoemde lan
den of aan a ldaar gevestigde rechtspersonen; 

d. de waarde van bedrijfshulpmiddelen, 
delen of onderdelen daarvan, vervaardigd 
of in hoofdzaak samengesteld uit goud, pla
tina of platinametalen, welke voor rekening 
van belanghebbende zijn herwonnen uit 
door hem daartoe wederuitgevoerde over
eenkomstige gebruikte voorwerpen, kan 
worden aangewezen en vastgesteld zonder 
inbegrip van de waarde van de wederuitge
voerde voorwerpen. 

21. 1. Onze Minister van Financiën kan, 
onder de nodige door hem te stellen voor
waarden, gehele of gedeeltelijke vrijstelling 
van invoerrecht verlenc;n voor: 

a. goederen, welke slechts korte tijd hier 
te lande zullen verblijven; 

b. niet in het tarief afzonderlijk ge
noemde resten en afval van goederen, welke 
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in de staat, waarin zij bij de invoer ver
keren, niet meer met de goederen, waarvan 
zij afkomstig zijn, gelijk te stellen zijn; 

c. goederen, welke wegens beschadiging 
bederf of slij tage niet meer geschikt zijn te 
achten en ook niet meer geschikt zijn te 
maken om te worden gebruikt voor het 
doel, waartoe zij in geve of niet beschadig
de of niet bedorven toestand worden aan
gewend; 

d. chemicaliën en andere zelfstandighe
den van die aard, onder bijzondere omstan
digheden aan te wenden in de industrie, 
landbouw, tuinbouw en veeteelt. 

2. De goederen, bedoeld in het eerste lid 
onder a, b en c, kunnen mede geheel of ge
deeltelijk worden vrijgesteld van het bij
zonder invoerrecht en accijns; de goederen, 
bedoeld in het eerste lid onder d, mede van 
het bijzonder invoerrecht. 

22. Onze Minister van Financiën kan 
onder door hem te stellen voorwaarden, 
v oor zover de aanpassing van de bij het in 
werking treden van de Conventie bestaande 
bepalingen het nodig maakt, andere gehele 
of gedeeltelijke vrijstellingen of verminde
ringen verlenen dan voorzien in de artike
len 19, 20 en 21 van dit besluit. 

23. Onze Minister van Financiën kan 
bepalingen vaststellen, volgens welke voor 
goederen, welke suiker of alcohol bevatten, 
het uit hoofde van de aanwezigheid van 
deze stoffen verschuldigde bijzonder in
voerrecht nie t of slechts voor een gedeelte 
zal worden ingevorderd, indien voor die 
stoffen bij het vervaardigen ven die goede
ren hier te lande vrijstelling van accijns 
wordt verleend. 

24. Onze Minister van Financiën kan: 
a. teruggaaf verlenen van belasting, wel

ke bij invoer door dwaling of onwillekeurig 
verzuim te veel of ten onrechte is betaald; 

b. teruggaaf verlenen van belasting, be
taald voor ingevoerde goederen, welke niet 
aan de geadresseerde konden worden afge
leverd en weder zijn uitgèvoerd; 

c . teruggaaf verlenen van belasting, be
taald voor ingevoerde goederen, welke zon
der hier te lande gebruikt te zijn, naar de 
in het buitenland gevestigde afzender wor
den teruggezonden, binnen een termijn van 
zes maande n na de aangifte ten invoer en in 
hun oorspronkelijke verpakking. 

Bijzondere bepalingen. 

25. Onze Minister ven Financiën kan 
goederen, welke in het tarief niet zijn ge
noemd, gelijkstellen met de daarin vermelde 
goederen waarmede zij de meeste verwant
schap vertonen. 

26. r. Onze Minister van Financiën kan 
in het tarief in de tabel voorkomende goe
deren aanwijzen, bij invoer waarvan de aan
gever desverkiezende het gehalte of de sa
menstelling van Rijkswege kan doen bepa
len, tegen betaling van een bij die aanwij
zing vast te stellen vergoeding. 

2. Het gehalte en de samenstelling van 
de goederen, bedoeld in het eerste lid, als
mede van andere door Onze voornoemde 
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Minister aan te wijzen goederen, worden, 
voor de toepassing van het tarief en de ta
bel, bepaald overeenkomstig de door die 
Minister vast te stellen voorschriften. 

27. Onderzoek naar gehalte of samen
~telling kan worden voorkomen, indien de 
aangever in zijn aangifte verklaart het ge
noegen te nemen met betaling van de hoog
ste belasting, welke van de goederen, in 
verband met de daarin aanwezige stoffen, 
kan worden geheven. 

28. Onze Minister van Financiën kan 
bijzondere regelingen treffen met betrek
king tot de monsterneming en de opslag in 
fictief entrepot van door hem aan te wijzen 
goederen. 

29. Onze Minister van Financiën kan 
bepalingen vaststellen, welke bij uitvoer 
van goederen voor de toepassing van arti
kel 2, eerste lid. der Conventie, in acht moe
ten worden genomen. 

30. 1. Het volgens artikel 2 en artikel 7 
van dit besluit te heffen invoerrecht en bij
zonder invoerrecht zal worden geheven van 
alle goederen, waarvan bij het in werking 
treden van dit besluit nog geen aangifte 
ten invoer tot verblijf b innenslands is ge
daan, tenzij wordt aangetoond, dat zij op 
dat tijdstip reeds hun binnenlandse bestem
ming hebben gevolgd. 

2. Bij elke latere instelling, wijziging of 
afschaffing van een invoerrecht of bijzonder 
invoerrecht vindt het voorgaande lid bij het 
in werking treden van die verande ringen 
overeenkomstige toepassing. 

Slotbepaling. 

31. 1. Dit besluit kan worden aange
haald a ls "Tariefbesluit 1947". 

2. De artikelen 4, eerste lid, 5, tweede 
lid, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28 en 29 
van dit besluit, a lsmede de bepalingen van 
dit artikel, treden in werking bij de aanvang 
van de dag volgende op die van afkondiging 
in het Staatsblad. 

3. D e overige artikelen van dit besluit 
treden in werking op het tijdstip, waarop 
de Conventie volledig in werking treedt. 

Onze Minister van Financiën is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan'-afschrift zal worden gezonden aan 
de Raad van State. 

Amsterdàm, 19 December 1947. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 23 Dec. 1947). 

L. & S. 1947 
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TABEL 
genoemd In art. 7 Yan het Tariefbesluit 19t7. 

Omschrijving der goederen 

GROEP 1. 

Methylalcohol, houtgeest en 
alle producten en zelfstan
digheden, welke bij 15° 
Celsius voor meer dan 5 
volumenpercenten uit me
thylalcohol of houtgeest be
staan : 

a. verpakt of in tabletvorm 

b. ingevoerd opanderewijze: 
1. vloeibare . . 
2. andere . .. 

GROEP Il. 
Ethylalcohol en producten en 

zelfstandigheden, welke 
niet behoren tot groep I 
van deze tabel en niet val-
len onder de posten 152, 
153, 154, 155 en 156 van 
het tarief, indien deze pro-
ducten en zelfstandigheden 
bij een temperatuur van 
15° Celsius een hoger ge-
halte aan ethylalcohol heb-
ben dan in verhouding van 
5 liter op de hectoliter : 

A. Hechtzijde, catgut en 
andere wond- of hecht
garen op ethylalcohol of 
andere in de aanhef van 
deze groep omschreven 
stoffen, met inbegrip van 
de onmiddellijke (eerste) 
verpakking: 
1. in glazen verpakking 
2. in andere verpakking 

B. Naturaliën en anatomi
sche praeparaten op spi-
ritus of andere in de aan-
hef van deze groep om-
schreven stoffen, met in-
begrip van de onmiddel-

lijke (eerste) verpakking: 
I. in glazen verpakking 
2. in andere verpakking 

C. overige, onverminderd 
de accijns ...... . 

Rechten 

MaatswTrarief 
---Gld. 

1 
100 k g l 805.-

netto-gewicht 

1 

hectoliter 640.-

netto-gewicht 
100 kg 1805.-

kg 
kg 

kg 
kg 

4.40 
6.40 

4.40 
6,40 

Biïzondere Bepalingen. 
1. Van de goederen, vermeld onder A en B van 

deze groep, is bij invoer geen accijns verschuldigd. 
2. Producten en zelfstandigheden, in de aan

hef van de g roep vermeld, worden bij invoer voor 
de toepassing van de bepalingen omtrent de hef
fing van de accijns op het gedistilleerd steeds 
aangemerkt' als gedistilleerd. Voor zover zij niet 
bestaan uit onvermengde, door overhaling ver
kregen alcoholhoudende vloeistoffen, worden zij 
naar hun aard geacht te behoren tot de producten 
en zelfstandigheden, genoemd bij artikel 2, letters 
a, b en c van de gewijzigde wet van 20 Juni 1862 
(Staatsblad n°. 62). 

40 

• 
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3. Van producten en zelfstandigheden in deeg
vorm of andere dan vloeibare staat, welke voldoen 
aan de in de aanhef van deze groep gegeven om
schrijving, zal het netto-gewicht van de goederen 
in de aangifte, bedoeld bij artikel 120 der Alge
mene Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) 
moeten worden vermeld. 

Voor de berekening van de accijns zal, voor 
zoveel nodig, het netto-gewicht tot litermaat worden 
herleid door het soortelijk gewicht te stellen op 
o,8. 

• 4. Bij invoer van producten en zelfstandigheden 
op of in alcohol wordt, ook voor het bepalen van 
het alcoholgehalte, het volume en het netto-gewicht 
gesteld op dat van de alcohol met de daarin aan
wezige producten en zelfstandigheden te zamen. 

5. Voor reuk- en toiletwaters, vermengd op 
de wijze als door Onze Minister van Financiën 
is of zal worden voorgeschreven, wordt de accijns 
slech ts geheven ten bedrage van één honderd 
twee en negentig gulden per hectoliter gedistilleerd, 
welke bij een warmte van vijftien graden van de 
honderddelige thermometer vijftig liter zuivere al
cohol bevat, indien de invoer plaats heeft in de ver
pakking, waarin de aflevering geschiedt aan het 
publiek en deze verpakking behoorlijk is gesloten 
en geëtiquetteerd en geen grote inhoud geeft dan 
van een halve liter. 

6. De verificatie, bedoeld bij artikel I4 7 der 
Algemene Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad 
n°. 38), is niet verplichtend voor de producten, 
welke worden ingevoerd op fles, kruik of andere 
verpakking, inhoudende 1200 gram of minder. 

Omschrijving der goederen 

GROEP III. 
Af de 1 in g I. 

S uiker, zomede suikerhou
dende producten en zelf
standigheden, voor zover 
daaromtrent in afdeling 2 
van deze groep geen afzon
derlijke regeling in verband 
met de aanwezigheid van 
suiker is aangegeven en zU 
niet vallen onder de pos
ten I52, 153, I54, I55 en 
156 van het tarief: 

I. verpakt: 
a. geheel of gedeeltelijk be

staande uit kandij, be
doeld bij artikel I , § I, 
letter a, van de Suiker
wet 1924 (SI///. n°. 425) 

b. andere . 

II. ingevoerd op andere 
wijze: 

A. Suiker en suikerhouden
de vloeistoffen, ingevol
ge de Suikerwet 1924 
(Stbl. n °. 425) en het be
paalde bij bijzondere be
paling n°. 2 op deze 
groep aan accijns onder
worpen, 
behoudens accijns . 

Rechten 

Maatstaf I Tarief 

1 Gld. 

1 
IOO kg 28.50 

netto-gewicht 
IOO kg 27.-

netto-gewicht 

Omschrijving der goederen 

B. Zetmeelsuiker (waaron
der begrepen moutsui
ker) in stukken, welke 
een gewicht hebben van 
meer dan I0 gram, zo
mede zetmeelstr. (waar
onder begrepen mout
suiker- of maltosestr.), 
een en ander mits niet 
vermengd met andere 
suiker of samengesteld 
met stoffen, welke bij 
gewone samenstelling 
daarin niet voorkomen. 

C. Andere tot deze afdeling 
behorende a rtikelen, in
dien het suikergehalte: 
meer is dan 5, maar niet 
meer dan I0 % . 

meer is dan I0, maarniet 
meer dan 25 % . 

meer is dan 25,maar niet 
meer dan 50 % . 

meer is dan 50,maar niet 
meer dan 75 % . 

meer is dan 75 % 

Af de 1 in g 2. 

Met afwUking van het voren
staande geldt, met inacht
neming van de bijzondere 
bepalingen op deze groep, 
voor de hierna genoemde 
producten en zelfstandig
heden, in verband met de 
aanwezigheid van suiker, 
de daarbij aangegeven af
zonderlijke regeling. 
I. Ethylalcohol en pro

ducten en zelfstandigheden, 
omschreven in de aanhef 
van groep II, wanneer in
gevolge artikel 2, § 3; der 
gewijzigde wet van I Mei 
1863 (Stbl. n°. 47) de belas
ting wordt berekend naar de 
juiste sterkte: 

bij aanwezigheid van 
meer dan 5 % suiker, in
dien het suikergehalte: 
meer is dan 5, maar niet 

meer dan 10 o/o. 

meer is dan I0, maar niet 
meer dan 25 o/o. 

meer is dan 25, maar niet 
meer dan 50 o/o.· 

meer is dan 50, maar niet 
meer dan 75 %. 
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1 

Rechten 

Maatstaf 

I00 kg 
netto-gewicht 

I00 kg 
netto-gewicht 

IOO kg 
netto-gewicht 

IOO k g 
n etto-gewicht 

IOO kg 
netto-gewicht 

1 

I0O kg 
netto-gewicht 

IOO kg 
netto-gewicht 

I00 kg 
netto-gewicht 

I0O kg 
netto-gewicht 

I0O kg 
netto-gewicht 

Taril 

Gld. 

5. 

2.7 

6.7 

. IJ.5 

20.21 

2.70 

6.75 

13.50 

20.25 
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1 
Rechten 

:)mschrijving der goederen ---- -----
j Tarief 

eer is dan 75 o/o. • . . . 

II. Calciumsaccharaat, 
jzersaccharaat, strontium
accharaat en andere sac-
haraten ....... . 

III. Drop en drophou
ende artikelen: 
A. Drop, ingevoerd in 

roden, koeken en brokken, 
Ik wegende 3 kg of meer, 

pf wel gegoten in kistjes, 
\raten of andere verpakking : 

voor elke 5 % suiker (on-
erdelen van 5 %, indien 

,zij minder dan 1 bedragen 
te verwaarlozen, in andere 
gevallen voor gehele 5 % 
f an te merken). . . . . . 

).3. Drop, ingevoerd op an
dere wijze, zomede drop-

Î
oudende artikelen: 
1. verpakt. . . . 

2. ingevoerd op andere 
wijze, indien het suikerge
palte: 
meer is dan 5, maar niet 

eer dan 10 o/o. . . . 

,neer is dan 10,_maar niet 
meer dan 25 o/o. . . 

eer is dan 25, maar niet 
meer dan 50 o/o. . . 

eer is dan 50, maar niet 
meer dan 75 %-

eer is dan 75 % 

IV. Caramel: 
A. Samengesteld met niet 

meer dan 10 °/o suiker. . . 

B. Andere, indien het sui
kergeha lte: 
meer is dan .10, maar niet 

meer dan 25 % . : . 

meer is dan 25, maar niet 
meer dan 50 % . . . 

meer is dan 50, maar niet 
meer dan 75 o/o. 

meer is dan 75 % .. 

V. Vruchten, vruchten
sappen, planten, vruchten
en plantendelen, zomede 
daaruit geheel of gedeelte
lijk bestaande producten en 
zelfstandigheden, met uit
zondering van brood, koek, 
banket- en suikerbakkers-

Maatstaf 

100 kg 
netto-gewicht 

100 k g 
netto-gewicht 

100 kg 
netto-gewicht 

100 kg 
netto-gewicht 

100 kg 
netto-gewicht 

100 kg 
netto-gewicht 

100 kg 
netto-gewicht 

100 kg 
netto-gewicht 

100 k g 
netto-gewicht 

100 kg 
netto-gewicht 

100 kg 
netto-gewicht 

100 kg 
netto-gewicht 

100 kg 
netto-gewicht 

100 kg 
netto-gewicht 

~1p-:-
27.-

27.-

1.35 

27.-

2.70 

6,75 

13.50 

20.25 

27.-

5.-

6.75 

13.50 

20.25 

27.-

Omschrijving der goederen 

werk, biscuits, chocolade en 
chocoladewerken: 

vermengd, gedrenkt, ge
confijt, .geglaceerd of ver
duurzaamd met meer dan 
5 % suiker, zomede vruch
tensappen, waaraan meer 
dan 5 % • suiker is toege
voegd: 

A. verpakt, indien het 
met inachtneming van bij
zondere bepaling n°. 17 vast 
te stellen suikergehalte: 
meer is dan 5, maar niet 
meer dan 25 o/o. . . . 

meer is dan 25, maar niet 
meer dan 50 o/o ... 

meer is dan 50, maar niet 
meer dan 7 5 % . 

meer is dan 7 5 o/o. . . 

B. ingevoerd op arn;lere 
wijze, indien het met in
neming van bijzondere be
paling n°. 17 vast te stellen 
su ikergehalte: 
meer is dan 5, maar niet 

meer dan 10 o/o. . . 

meer is dan 10, maar niet 
meer dan 25 o/o . .. 

meer is dan 25, maar niet 
meer dan 50 o/o. . . 

meer is dan 50, maar niet 
meer dan 75 o/o. 

meer is dan 75 o/o ... 
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1 

Rechten 

Maatstaf ~ f 

Gld. 

100 kg 6.75 
netto-gewicht 

100 kg 13.50 
netto-gewicht 

100 kg 20.25 
netto-gewicht 

100 kg 27.-
netto-gewicht 

100 kg 2.70 
netto-gewicht 

100 kg 
netto-gewicht 

1 
100 kg 

netto-gewicht 

1 
100 kg 

netto-gewicht 1 
100 kg 

netto-gewicht 

6.75 

13.50 

20.25 

27.-

Bijzondere Bepalingen. 

I. Waar in deze tabel de belasting verband 
houdt met de aanwezigheid van suiker, wordt 
onder suiker verstaan zowel hetgeen volgens de 
Suikerwet 1924 (Staatsblad n°. 425) aan accijns 
is onderworpen, als accijnsvrije suikers, welke 
Fehlings proefvocht reduceren, behoudens. het 
bepaalde in bijzondere bepaling n°. 17 hierna. 

2. Met uitzondering van de producten en zelf
st andigheden, gen oemd in afdeling 1, sub II, letter 
A, is van de in deze groep begrepen goederen geen 
suikeraccijns verschuldigd. Zetmeelsuiker (waar
onder begrepen moutsuiker) in stukken, welke een 
gewicht hebben van 10 gram of minder wordt bij 
invoer geacht te behoren tot de suiker, bedoeld bij 
artikel 1, § 1, letter /, der Suikerwet 1924 (Staats
blad n°. 425). 

3. Producten en zelfstandigheden, welke niet 
meer dan 5 % suiker bevatten, worden voor de 
toepassing van afdeling 1, sub I en sub Il, letter C, 
van deze groep niet als suiker of suikerhoudende 
producten en zelfstandigheden aangemerkt. 

4. Met de aanwezigheid in suiker en suiker-
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houdende producten en zelfstandigheden van 
saccharine of andere kunstmatige zoetstoffen, wordt 
voor de toepassing van deze groep geen rekening 
gehouden. 

5. Met uitzondering van al dan niet geïnver
teerde suikeroplossingen, behoren suikerhoudende 
vloeistoffen, welke langs de normale, voor suiker
en suikerstroopbereiding gebruikelijke weg zijn ver
kregen, zomede mengsels daarvan, indien daaraan 
geen vreemde bestanddelen zijn toegevoègd, tot 
onderdeel II, letter A, van afdeling 1. In andere 
gevallen worden zij, evenals de al dan niet geïn
verteerde suikeroplossingen, belast volg,:ns onder
deel II, letter C, van dezelfde afdeling. Het voren
staande geldt alleen, voor zover op deze vloeistoffen 
onderdeel I of onderdeel II, letter B, van afdeling 1, 
niet van toepassing is en behoudens het bepaalde 
bij de bijzondere bepaling n°. 3 hiervoor. 

6. Bij invoer van producten en zelfstandigheden 
op of in suiker, stroop of andere tot afdeling 1 
van deze groep behorende stoffen wordt, ook voor 
het bepalen van het suikergehalte, het netto-gewicht 
gesteld op dat van die stoffen met de daarin, aan
wezige producten en zelfstandigheden te zamen. 

7. Ten aanzien van producten, welke op grond 
van hun verpakking behoren tot onderdeel I van 
afdeling I van deze groep, doch welke op grond van 
hun aard behoren tot de producten, bedoeld bij 
onderdeel Il , letter A, van genoemde afdeling, 
zomede ten aanzien van al dan niet geïnverteerde 
suikeroplossingen, is van toepassing het bepaalde 
bij artikel 130 der Algemene Wet van 26 Augustus 
1822 (Staatsblad n°. 38), als waren die goederen in 
dit artikel genoemd. 

8. De in deze groep vermelde rechten worden 
niet geheven van: 

a. met melasse samengestelde verf- en kleur
stoffen, indien zij zijn bestemd om te dienen als 
verf- of kleurstof en het gehalte aan melasse niet 
hoger is dan 60 % ~ 

b. melasse-veevoeder, bestaande uit meel, bo
nen, zemelen, bostel, kaf, graan, turf, riet, wortels 
of dergelijke producten en melasse, voor zover on
geschikt voor inwendig gebruik voor de mens en 
mits het gehalte aan melasse niet hoger is dan 60 %; 

c. al dan niet ingedikte of ingedroogde vruchten
sappen en p ectine, voor zover daaraan geen suiker 
(zetmeelsuiker daaronder begrepen), beetwortelsap , 
suikeroplossingen of suikerstropen zijn toegevoegd, 
mits desverlangd voor de ingedikte producten bij de 
aangifte of bij de v isitatie de juiste graad van in
dikking en verdere benodigde gegevens ter beoor
deling van de samenst elling worden medegedeeld; 

d. melksuiker en melkpoeder van gewone samen-
stelling. · 

9. Voor artikelen, welke, a:ls met plaatjes be
plakte stukjes chocolade of drop en met eitjes 
gevulde mandjes, waarvan de eitjes door middel 
van enig kleefmiddel vast aan de mandjes zijn 
verbonden, bestaan uit een suikerhoudend en een 
niet suikergoudend gedeelte, welke niet zonder 
beschadiging of verbreking van elkander zijn te 
scheiden, zal voor de bepaling van het volgens on
derdeel I en onderdeel II , sub C, van afdeling 1 
en onderdeel III van afdeling 2 verschuldigde recht 
en van het gehalte, het gewicht van het gehele artikel 
tot grondslag worden genomen. 

10. Indien suikerhoudende en niet suikerhouden
de artikelen, dan wel op verschillende wijze belaste 
suikerhoudende artikelen bij de invoer zijn dooreen
gemengd, zal het gehele mengsel worden belas t naar 
de hoogst belaste soort, welke in het mengsel aan
wezig is. 
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11. Indien chocolade en suikerwerken en soort 
helijke artikelen likeur of andere zelfstandigheden 
bedoeld bij de omschrijving in d e aanhef van groe~ 
II, bevatten in een hoeveelheid van niet meer dar' 
5 gram per artikel, is van die zelfstandigheden geer 
afzonderlijke belasting verschuldigd. i 

12. Op de producten en zelfstandigheden, belas 
bij onderdeel I van afdeling 2 is mede van toepassin 
het bepaalde sub 3 en 4 van de bijzondere bepalinge 
op groep Il. 

13. Tot onderdeel Il van afdeling 2 van dez 
groep behoren alleen de stoffen en verbindingen 
welke door Onze Minister van Financiën worde 
aangewezen. 

14. Producten en zelfstandigheden, welke voo 
meer dan 5 % bestaan uit de stoffen, welke behore 
tot onderdeel II van afdeling 2 van deze groep 
zullen voor de toepassing van het bij dat onderdee 
vermelde recht met die stoffen worden gelijkgesteld 

IS. Artikelen, welke niet m eer dan s % suike 
bevatten, zullen voor de toepassing van onder 
deel 111 van afdeling 2 niet a ls drop of drop 
houdende artikelen worden aangemerkt. 

16. Vruchten, planten, vruchten- en plantenj 
delen, zomede da~ruit geheel of gedeeltelijk be 
staande producten en zelfstandigheden in, op o 
met wijn of tot de aanhef van groep II behorend 
alcoholhoudende stoffen of daarmede gedrenkt 
al dan niet geschikt tot drank, zullen, indien he 
alcoholgehalte van het product bij 150 Celsiu 
meer bedraagt dan S volumenpercenten en in he~ 
product meer dan 5 % ~uiker aanwezig is, worde 
gerangschikt onder onderdeel I van afdeling 2 va 
deze groep , indien de in verband met de aanwezig~ 
heid van alcohol verschuldigde belasting ingevolg 
artikel 2, § 3, der gewijzigde wet van 1 Mei 186 
(Staatsblad n°. 47) wordt berekend naar de juist 
sterkte. 

17. Voor de toepassing van onderdeel V va 
afdeling 2 van deze groep wordt ter bepaling va 
het suikergehalte van vermengde, gedrenkte, ge 
confijte, geglaceerde en verduurzaamde vruchten 
vruchtendelen, enz., welke een natuurlijk zoetge 
halte bezitten, alleen de bij de vervaardiging va 
genoemde producten toegevoegde suiker in aanmer 
king genomen. Het gehalte aan toegevoegde suike 
wordt berekend door het totale gehalte aan onde 
de omschrijving in bijzon dere bepaling n• . I vallend 
suikers, welke het product . bevat, te verminderen; 
met een als van de vruchten, waaruit of waarmede 
het is samengesteld, afkomstig, aangenomen zoetJ 
gehalte, afgeleid uit het gemiddeld zoetgehalt~ 
van de verwerkte vruchtensoort, in verband met 
de wijze, waarop de verwerking p laats heeft. Indien 
het met inachtneming van het vorenstaande bepaal" 
de gehalte aan toegevoegde suikers niet meer dan 5 
% bedraagt, zal het product geacht worden niet tot 
deze groep t e behoren. Zijn vruchten van meer dan 
één soort te zamen verwerkt, dan wordt bij d e 
aftrek van het eigen zoetgehalte alleen rekening ge
houden met de vruchtensoort, d ie het laagste zoet 
gehalte heeft. 

Het ten aanzien van de verschillende vruchten
soorten aan t e nemen zoetgehalte wordt vastgesteld 
door Onze Minister van Financiën, die tevens de 
verdere voorschriften, welke voor de uitvoering van 
deze bijzondere bepaling nodig mochten zijn, vast
stelt. Een en ander zal in de Staatscourant worden 
bekendgemaakt. 

18. Op de producten en zelfstandigheden, belast 
bij onderdeel V van afdel ing 2 , is mede van toe
passing het bepaalde sub 6 van de bijzondere be
palingen op deze groep. 
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GROEP IV. 
Afdeling 1. 

r

7out (chloornatrium) en, voor 
zover deze niet behoren tot 
afdeling 2, producten en 
zelfst.heden, welke chloor
natrium bevatten. 
A. Ruw zout: 

1 I. geperst of op andere 

1wijze gebracht in blok-, 
rol-, steen- of andere re
i elmatige vorm. . . . . . 

1 2. blanker dan het door 
pnze Minister van Financiën 
f ast te stellen standmon
fter, zomede ruw zout in 
P-oedervorm of in andere 
êjngemaakte staat, waarin 

1
de kistalvorm niet meer is 
Ie onderkennen. 

1 
__ 3. ander, behoudens ac-

1c1Jns ......... . 
l B. Geraffineerd zout en 
feetspek. . . . . . . . . 

1 C. Zeewater, pekel en 
zouthoudend water, behou-
1d .. 
1 e~. a~:-!i~u~t~n · ;n · zèlf~ 
standigheden, welke chloor-
1natrium bevatten: 

1 

a. indien het chloornatri
umgehalte meer is dan 40, 
maar niet meer dan 75 %. 

1 

b. bij hoger chloorna
triumgehalte: 

1. indien zij uitsluitend 
zijn samengesteld met niet 
tot poeder gemalen ruw 
zout, behoudens accijns . 

2. andere ... 

1 Af de 1 in g 2. 

1 

Met afwijking van het be
paalde in afdeling 1, letter 
D, geldt de navolgende af-
zonderlijke regeling voor : 
Bouillon, soepen en sau

sen, vleesnat, vleesextract 
en met vleesnat of vlees
extract samengestelde eet
waren en eetwaaringrediën
ten, vruchten, planten, peul
vruchten, groenten, vruch
ten- en plantendelen, zo
mede daaruit geheel of ge
deeltelijk bestaande pro
ducten en zelfstandigheden, 
met uitzondering van brood, 
banket- en pasteibakkers
werk en soortgelijke artike
len, in, op of met zout: 

A. indien zij volgens het 
tarief zijn belast met een in-
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Rechten 
1 

\ 
Omschrijving der goederen 

Rechten 

Maatstaf \ Tarief Maatstaf Tarief 

100 kg 
netto-gewicht 

100 kg 
netto-gewicht 

100 kg 
netto-gewicht 

IOO kg 
netto-gewicht 

IOO kg 
netto-gewicht 

Gld. 

9.-

9.-

9.-

6.75 

9.-

c;ld. 
voerrecht van 10 % van de 
waarde of meer, en het 
chloornatriumgehalte meer 
is dan 40 % ..... 

B. andere, indien het 
chloornatriumgehalte ~ 
I. meer is dan 5, maar niet 

meer dan 25 %. . . . . 

2. meer is dan 2 .5, maar niet 
meer dan 40 %. . 

3. meer is dan 40 % . . . 

100 kg 
bruto-gewicht 

IOO kg 
bruto-gewicht 

IOO kg 
bruto-gewicht 

IOO kg 
bruto-gewicht 

B ijzondere Bepalingen. 

7.65 

1.90 

3.05 

7.65 

1. Met uitzondering van zeewater, zouthoudend 
water en _pekel, behoren chloornatriumhoudende 
producten en zelfstandigheden (natuurproducten 
daaronder begrepen), waarvan het chloornaytrium
gehalte 40 % of minder bedraagt, niet tot afdeling I 
van deze groep. 

2. Met uitzondering van de producten en zelf
standigheden, genoemd in letter A, n°. 3, letter C 
en letter D, sub b, no. I, van afdeling I, is van de 
in deze groep genoemde producten en zelfstandig
heden geen accijns verschuldigd. 

3. Onze Minister van Financiën kan, onder de 
nodige voorzieningen, vrijstelling van het volgens 
afdeling I van deze groep verschuldigd recht ver
lenen voor: 

a. likstenen, bestemd ten gebruike van de land
bouw; 

b. chloornatriumhoudende producten en zelf
standigheden, waaruit chloornatrium niet met voor
deel is af te scheiden. 

4. Onze Minister van Financiën kan onder de 
nodige voorwaarden bepalen, dat zout, belast vol
gens onderdeel A, n°. 2 van afdeling I, gerangschikt 
wordt onder n°. 3 van dat onderdeel, indien h~t 
bestemd is voor vrijdomsdoeleinden, vermeld m 
artikel 74 der wet van 27 September 1892 (Staats
blad n°. 227). 

5. Carnaliet, bergkyseriet, kainiet, tachhydriet, 
sylviniet en a ndere dergelijke voor bemesting ge
bezigde kalium- en· magnesiumhoudende zouten 
(zogenaamde Abraumsalze) worden, indien het 
kalium- of magnesiumgehalte meer bedraagt dan 
10 %, niet geacht tot deze groep te behoref!· 

6. Bij invoer van producten en zelfstandigheden 
op of in chloornatrium, zouthoudend water of an
dere tot afdeling I behorende stoffen, wordt ook 
voor het bepalen van het chloornatriumgehalte, 
het netto-gewicht gesteld op dat van die stof!en met 
de daarin aanweizge producten en zelfstandigheden 
tezamen. 

7. Ten aanzien van de producten en zelfstandig
heden, welke behoren tot letter A, n°. I of n°. 2 van 
afdeling 1, en bestaan uit aan invoerr~cht onder
worpen ruw zout, is mede van toepassing het be
paalde bij artikel 130 der Algemene Wet van ;26 Au
gustus 1822 (Staatsblad n°. 38), als waren die pro
ducten en zelfstandigheden in dat artikel genoemd. 

8. Het bepaalde in bijzondere bepaling· n°. 6 is 
mede van toepassing ten aanzien yan de producten 
en zelfstandigheden, behorende tot afdeling 2 van 
deze groep. 
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s. U 439 
19 December 1947. BESLUIT houdende nade

re uitvoering van de op s September 
1944 te Londen tussen de Regeringen 
van Nederland, België en Luxemburg 
gesloten douane-overeenkomst, met na
der gesloten protocol, goedgekeurd bij 
de wet van I Augustus 1947, Staatsblad 
n°. H 282 (Besluit Overgangsbepalingen 
ter uitvoering van de douane-overeen
komst, 1947). 

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

Financiën van 26 November 1947, n°. 211; 
afd. Invoerrechten; 

Gelet op artikel 3 van de wet van I Augus
tus 1947, Staatsblad n°. H 282; 

De Raad van State gehoord (advies van 
9 December 1947, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 18 December 1947, n°· 
199; afd. Invoerrechten; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De bepalingen van de Tariefwet 
1934, met uitzondering van de artikelen S 
tot en met 14, vervallen, behalve ten aan
zien van reeds verschuldigde belasting en be
gane strafbare feiten. De genoemde artikelen 
Stoten met 14 worden vernummerd in 1 tot 
en met 10. 

2. Van de in het vorig lid bedoelde wet 
wordt: 

a. in het vernummerde artikel I voor "be
zwaar heeft tegen de toepassing van het ta
rief of tegen de toepassing van de artikelen 2, 
3, 4, 27, 28, 29, 32 of 33, sub 4, sub 8 tot en 
met ro of sub 12" gelezen: met betrekking 
tot het Tariefbesluit 1947 bezwaar heeft te
gen de toepassing van het tarief of van de 
tabel, of tegen de toepassing van artikel I, 
nos. 7, 8, 9 en I0, of van de artikelen 3, 8, 9, 
10, II, 12, 13, 14, of tegen de toepassing van 
de beschikking v;m Onze Minister van Finan
ciën bedoeld in de artikelen 5, tweede lid, 
en 18; 

b. in het vernummerde art. 3 voor "bij de 
toepassing van de algemeene maatregel vim 
bestuur, bedoeld in artikelen IS, 16, 17, 18, 
19, 20, 21 ·en 22 dezer wet, bezwaar heeft te
gen de beslissing van den inspecteur der in
voerrechten en accijnzen of van elke andere 
autoriteit, aan wie de beslissing bij den betrok
ken algemeenen maatregel van bestuur is 
opgedragen," gelezen: bezwaar heeft tegen 
de beslissinit van de autoriteit, aan wie de 

. beslissing ter uitvoering van de beschikking 
van Onzen Minister van Financiën bedoeld 
in de artikelen 19 en 20, in letter d van het 
eerste lid en in het slot van het tweede lid 
van artikel 21 en in het artikel 23 van het 
Tariefbesluit 1947 is opgedragen, of; 

c. in het vernummerde artikel ro voor "S 
6 en 7" gelezen : I, 2, en 3. 

3. Waar in andere wetten of besluiten de 
Tariefwet 1934 of bepalingen dier wet wor
den aangehaald, treden daarvoor de aanha
lingen "Tariefbesluit 1947", onderscheiden
lijk de overeenkomstige bepalingen van dat 
besluit, in de plaats, behoudens het bepaalde 
in artikel 3, sub b, en in artikel 6, sub c. 

4. De bij het in werking treden van het 
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Tariefbesluit 1947 geldende besluiten en voor
schriften tot uitvoering van de Tariefwet 
1924 (Staatsblad n°. 568) en de Tariefwet 1934 
blijven, voor zover zij met de bepalingen van 
het Tariefbesluit 1947 verenigbaar zijn, van 
kracht, totdat zij door andere besluiten en 
voorschriften, gegrond op het Tariefbesluit 
1947, zijn vervangen. 

2. In de Algemene Wet van 26 Augustus 
1822, Staatsblad n°. 38, het laatst gewijzigd 
bij de wet van 23 Augustus 1938, Staatsblad 
n°. 407, wordt: 

a. een nieuw artikel 43bis ingevoegd, lui
dende: 

De attributen, verleend aan de kantoren 
voor de invoerrechten kunnen door Onze 
Minister van Financiën worden beperkt, zo
danig, dat de door hem aan t e wijzen goede
ren wat soort, hoeveelheid, waarde of be
stemming betreft, van de vrijmaking aan be
paalde kantoren kunnen worden uitgesloten, 
of aldaar slechts voorwaardelijk voor vrij
making worden toegelaten. Onder vrijmaking 
is hier begrepen het doen van een aangifte 
ter verkrijging van een betalingspaspoort 
zowel als van een volgbrief, een transitopas
poort of een consent tot lossing. 

b. artikel 120, sub 6, gelezen als volgt: 
Van de goederen naar de waarde belast, 

mede de waarde van deze ieder afzonderlijk, 
zoals deze voor de berekening van het in
voerrecht moet worden aangegeven. 

c. I. in artikel 92, letter b, de punt-komma· 
aan het slot vervangen door een punt en 
hieraan toegevoegd : 

In geval van wijziging van het tarief van 
invoerrechten wordt het invoerrecht bere
kend naar het hoogste tarief, dat sedert het 
tijdstip, waarop het vermis uiterlijk kan zijn 
ontstaan, voor de vermiste goederen heeft 
gegolden. Indien de borgtocht niet voldoende 
mocht zijn om hét bedrag der invoerrechten 
in te vorderen, zullen deze verhaalbaar zijn 
op de voet van, en zullen voor deze dezelfde 
privileges gelden als vermeld zijn in het 24ste 
hoofdstuk dezèr wet. 

2. aan artikel 97 een nieuw lid toegevoegd, 
luidende: 

In geval van aansprakelijkheid voor de in
voerrecht,;n en accijnzen van het vermis, 
worden deze berekend naar het hoogste ta
rief, dat sedert het tijdstip, waarop het ver
mis uiterlijk kan zijn ontstaan. voor de ver
miste goederen heeft gegolden. De invoer
rechten en accijnzen zullen verhaalbaar zijn 
op de voet van, en zullen voor deze dezelfde 
privileges itelden als vermeld zijn in het 
24ste hoofdstuk dezer wet . 

3. een nieuw artikel 232bis ingevoegd, lui
dende: 

Indien het bedrag der boete afhankelijk is 
van het bedrag der invoerrechten en accijn
zen, zal dit in voorkomende gevallen op de
zelfde wijze worden berekend, als in de arti
kelen 269, eerste lid, slot, en 281, derde lid, 
is aangegeven. 

4. aan het eerste lid van artikel 269 toege
voegd: 

In geval van wijziging van het tarief van 
invoerrechten en accijnzen zal het verschul
digde worden berekend naar het hoogste ta
rief, dat sedert de afgifte van het document 
voor de goederen heeft gegolden. 
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Indien de borgtocht niet voldoende mocht 
zijn om het bedrag der invoerrechten en ac
cijnzen in te vorderen, zullen deze verhaal
baar zijn op de voet van, en zullen voor deze 
dezelfde privileges gelden als vermeld zijn in 
het 24ste h oofdstuk dezer wet. 

5. aan artikel 28r een nieuw lid toegevoegd, 
luidende: 

In geval wijziging van het tarief van in
voerrechten en accijnzen zal het verschul
digde worden berekend naar het hoogste 
tarief, dat !\!,dert de afgifte van het document 
voor de goederen heeft gegolden. Indien de 
borgtocht niet voldoende mocht zijn om het 
bedrag der invoerrechten en accijnzen in te 
vorderen, zullen deze verhaalbaar zijn op de 
voet van, en zullen voor deze dezelfde privi
leges gelden als vermeld zijn in het 24ste 
hoofdstuk dezer wet. 

3. In de Waardewet 1927, Staatsblad n°. 17, 
het laatst gewijzigd bij de ,wet van 19 Mei 
1938, Staatsblad n°. 404 . 

a. wordt artikel I gelezen-als volgt: 
Indien bij de visitatie van goederen, waar

van een invoerrecht naar de waarde, invoer
belasting hieronder begrepen, wordt geheven, 
de visiterende ambtenaren de aangegeven 
waarde te laag oordelen, houden zij die goe
deren aan, delen een en ander, desverlangd 
schriftelijk, mede aan de aangever of, zo deze 
niet tegenwoordig is, aan de persoon, die de 
goederen ter visitatie aanbiedt en geven hier
van ook kennis aan de inspecteur der invoer
rechten. 

Het bepa alde in het vorig lid is niet van 
toepassing op goederen, welke met gehele of 
gedeeltelijke vrijstelling van invoerrecht, en 
tevens met vrijstelling van invoerbelasting, 
een en ander anders dan bij wijze van terug
gaaf, worden ingevoerd. 

b. wordt in artikel 16, tweede lid, voor 
,.artikel I2, tweede lid, der Tariefwet 1934" 
gelezen: artikel 8, tweede lid, der wet van 2& 
Juni 1935, Staatsblad n°. 381. 

c. vervallen artikel 8 en het eerste lid van 
artikel 23. 

4. In de Benzinewet 1931 
a. wordt artikel 1, tweede lid, gelezen als 

volgt: 
Dit bijzonder invoerrecht wordt geheven 

op dezelfde voet als ware het als invoerrecht 
opgenomen in het bij het Tariefbesluit 1947 
behorende tarief. De artikelen 3 en 5 van het 
Tariefbesluit 1947 blijven voor de heffing van 
dit invoerrecht buiten toepassing. 

b. wordt na artikel I, tweede lid, een nieuw 
lid tussengevoegd, luidende: 

Onze Minister van Financiën kan onder 
de nodige ' voorzieningen vrijstelling van dit 
invoerrecht verlenen voor benzine, welke 
wordt gebruikt of verbruikt in de industrie, 
landbouw, tuinbouw en veeteelt, voor zover 
deze niet als motorbrandstof wordt gebezigd. 

c. wordt een nieuw artikel ibis ingevoegd, 
luidende: 

Bij invoer van gestorte benzine in tank
schepen, zal op daartoe gedaan verzoek de 
hoeveelheid der benzine overeenkomstig door 
Onze Minister van Financiën te geven voor
schriften, door ambtenaren der invoerrech
ten en accijnzen worden vastgesteld. 

d. vervalt het laatste lid van artikel 2. 
5. In de Wet op het Statistiekrecht, Staats

blad 1932, n°. 231, wordt : 
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a. artikel 5, letter b, gelezen als volgt: 
Voor andere goederen, de met inachtne

ming van de herkomst te bepalen inkoop
waarde bij levering op de plaats van vrijma
king, tegen contante betaling, zonder inbe
grip van Nederlandse rechten. 

b. in artikel 9 voor "niet met een invoer
recht naar de waarde belaste goederen, waar
voor gehele of gedeeltelijke vrijstelling van 
dat recht wordt verleend" gelezen: goederen, 
welke niet overeenkomstig de Waardewet 
1927, Staatsblad n°. I 7, kunnen worden aange
houden. 

6., In het Besluit op de Omzetbelasting 1940 
a. worden de leden 2 en 3 van artikel 10 

gelezen als volgt: 
2. Voormelde invoerbelasting wordt gehe

ven op dezelfde voet als ware zij a ls invoer
recht opgenomen in het bij het Tariefbesluit 
1947 behorende tarief. De artikelen 3 en 5 van 
het Tariefbesluit 194 7 blijven voor de heffing 
van invoerbelasting buiten toepassing. 

3. Onder waarde wordt verstaan de waarde, 
welke de maatstaf vormt voor de berekening 
van het invoerrecht, vermeerderd met alle 
Nederlandse belastingen en heffingen. 

b. wordt artikel 13, tweede lid, gelezen als 
volgt: 

Ten aanzien van de invoerbelasting blij
ven buiten toepassing artikel 19, eerste lid, 
letter c, artikel 20, letter a, laatste volzin, 
artikel 20, letter c, en artikel .21, eerste lid, 
letter d, van het Tariefbesluit 1947. 

c. wordt artikel 20, tweede lid, gelezen als 
volgt: 

De artikelen 2, tweede en derde lid, 5, 6 
en 7 der wet van 28 Juni 1935, Staatsblad n°. 
381, vinden ten aanzien van het beroep toe
passing. 

7. I. De wet van 26 Maart r920, Staatsblad 
no. 161, houdende bepalingen omtrent vrij
dom van invoerrecht voor gedistilleerd, be
st emd voor de bereiding van azijn, vervalt. 

2. Artikel 5 van de wet van 1 Augustus 
1930, Staatsblad n°. 354, houdende bepalin
gen omtrent de heffing van een compense
rend invoerrecht op suiker vervalt. 

3. De artikelen 3 tot en met 7 van de wet 
van 26 April 1940, Staatsblad n°. 404, tot ver
sterking van 's Rijks middelen, vervallen. 

8. I. De aanhef van § 1 van artikel 2 van de 
wet van I Mei 1863, Staatsbladn°. 47, houden
de bepalingen omtrent het belasten van bui
tenlands gedistilleerd, wordt gelezen als volgt: 

Met afwijking van de voorschriften, be
doeld bij artikel 3, § Ic, der genoemde wet 
van 20 Juni 1862, worden voor de berekening 
van de accijns: 

2. In artikel 4 van de wet van 30 December 
1910, Staatsblad n°. 377, houdende bepalin
gen omtrent het belasten van houtgeest, 
wordt in de a anhef voor "invoerrecht" gele
zen: in artikel 7 van het Tariefbesluit 1947 
bedoeld bijzonder invoerrecht, terwijl in let
ter a , na het woord "invoerrecht" wordt tus
sengevoegd: of bijzonder invoerrecht. 

3. In artikel 1 van de wet van 10 Juni r926, 
Staatsblaa n°. 179, tot het heffen van belas
ting op propylalcohol en iso-propylalcohol 
wordt voor "en het invoerrecht" gelezen: 
en het in atikel 7 van het Tariefbesluit 1947 
bedoelde bijzonder invoerrecht. 

4. In artikel 74bis van de wet van 27 Sep
' tember 1892, Staatsblad n°. 227, tot het hef-
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fen van een accijns op zout, zoals deze bij 
latere wetten is gewijzigd wordt voor .. ½ ge
deelte van het" gelezen: het in artikel 7 van 
het Tariefbesluit 1947 bedoelde bijzonder. 

5- In artikel 4 van de wet van I Augustus 
1930, Staatsblad n•. 354, houdende bepalingen 
omtrent de heffiJlg van een compenserend in
voerrecht op suiker, wordt voor "invoerrecht" 
gelezen : het in artikel 7 van het Tariefbe
sluit 1947 bedoelde bijzonder invoerrecht. 

9. 1. Aan artikel 5 van de wet van 6 April 
1877, Staatsblad n°. 70, houdende nadere be
palingen omtrent de accijns en het invoer
recht op gedistilleerd, wordt een nieuvv lid 
toegevoegd, luidende: 

Afschrijving van invoerrecht op de voet 
van het eerste lid, wordt alleen verleend, 
indien het gedistilleerd naar andere landen 
dan België en Luxemburg wordt uitgevoerd. 
Bij uitvoer naar België en Luxemburg is het 
bepaalde in het tweede lid van overeenkom
stige toepassing. 

2. Aan artikel 4 van Ons besluit van 8 
December 1938, Staatsblad n°. 452, houdende 
bepalingen voor aflopend krediet voor de 
accijns en het invoerrecht op suiker ten be
hoeve van fabrikanten van suikerhoudende 
goederen , wordt een nieuw lid toegevoegd, 
luidende: 

Afschrijving van invoerrecht op de voet 
van het eerste lid, letter a, wordt alleen ver
leend, indien de suikerhoudende goederen 
naar andere landen dan België en Luxem
burg worden uitgevoerd. Bij uitvoer naar 
België en Luxemburg moeten de termijnen 
van krediet door betaling worden aangezui
verd . 

10. 1. In artikel I van Ons besluit van 8 
April 1925, Staatsblad n°. 137, houdende be
palingen omtrent vrijdom van invoerrecht 
voor houtgeest, wordt; 

a. in de aanhef voor "invoerrecht" gelezen: 
bijzonder invoerrecht; 

b. in de letter a na "invoerrecht" tussen
gevoegd: of bijzonder invoerrecht; 

c. het laatste en voorlaatste lid gelezen als 
volgt: 

Onze Minister van Financiën stelt nadere 
bepafingen ter uitvoering van deze vrijdom 
vast. 

2. Artikel 4 van Ons besluit van 16 Octo
ber 1920, Staatsblad n°. 788, houdende bepa
lingen omtrent vrijdom van invoerrecht voor 
geraffineerd zout, wordt gelezen als volgt: 

Op daartoe gedane aangifte worden onder 
zekerheidstelling voor het bijzonder invoer
recht een of meer volirbrieven afgegeven~ 
waarin de bestemming tot inslag onder vrij
dom wordt vermeld. 

In de overige artikelen van genoemd be
sluit wordt overal voor "31, gedeelte van het" 
gelezen: het bijzonder. 

11. 1. Dit bes.luit kan worden aangehaald 
als: .,.,Besluit Overgangsbepalingen ter uit
voering van de douane-overeenkomst, 1947". 

2. Dit besluit treedt in werking op het 
tijdstip, waarop de douane-overeenkomst, 
bedoeld in artikel I van de wet van I Augus
tus 1947, Staatsblad n°. H 282, volledig in 
werking treedt. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit Besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
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afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Amsterdam, 19 December 1947. 

W I LHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 23 Dec. 1947) . 

S, H 440 

19 December 1947. BESLUIT tot onge
grondverklaring van het beroep van 
W. Antheunissen, te 's-Gravenhage, in 
zake zuivering. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
B eschikkende op het beroep ingesteld 

door de ongevraagd eervol ontslagen Majoor 
der Infanterie W. Antheunissen, te 's-Gra
venhage, tegen de beschikking van Onze 
Minister van Oorlog van 2 April 1947, Ge
heim Litt. X 6i, waarbij aan hem onge
vraagd eervol ontslag is verleend uit de mi
litaire dienst, met toepassing van het be
paalde in artikel 1, sub a, van Ons besluit 
van 10 October 1945, Staatsblad nr. F 221; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur gehoord, adviezen van 
27 Augustus 1947, n r. 1462 en 22 October 
1947, nr. 1462/309; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 13 December 1947, Geheim 
L itt. S 210; 

Overwegende: 
dat uit de overgelegde stukken is geble

ken, dat appellant als Commandant van 
het kamp van de Nederlandse Arbeidsdienst 
te Lunteren, ter gelegen heid van het bezoek 
van de Reicharbeitsführer Hier/ aan dit 

. kamp in Maart 1941, in opdracht van de 
Commandant van de Nederlandse Arbeids
dienst, zij het zonder enig ceremonieel, d e 
Duitse vlag heeft doen hijsen; 

dat het hijsen van de D uitse vlag bij be
zoek van een hoge Duitse autoriteit als 
voorwaarde was gesteld voor het doen wap
peren van de Nederlandse vlag bij de Ne
derlándse Arbeidsdienst; 

dat de Militaire Commissie van Advies, 
a ls b edoeld in artikel 5, lid 4, van Ons be
sluit' van 2 Augustus 1945, Staatsblad nr. 
F 132, bij haar omtrent appellant uitge
bracht advies van 27 Januari 1947, tot de 
conclusie kwam, dat de houding en gedra
gingen van appellant in verband met de be
zetting zodanig zijn geweest, dat geen re
denen bestaan hem nie t als officier bij de 
landmacht te handhaven; 

dat het beroep van appellant in hoofd
zaak is gegrond op de overwegingen in 
evengemeld advies; 

dat echter het doen hijsen van de Duitse 
v lag op door de vijand bezette vaderlandse 
bodem, zij het ook zond er cerermonieel en 
al was dit hijsen voorwaarde voor het doen 
wapperen van de Nederlandse v lag, voor 
een officier, als een zo ernstige daad van 
verzaking der vaderlandse eer moet worden 
beschouwd, dat het niet mogelijk is hem 
als zodanig te handhaven; 
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dat daarbij het verweer van appellant, 
dat dit hijsen van de vijandelijke vlag is 
geschied in opdracht van de Commandant 
van de Nederlandse Arbeidsdienst hem niet 
vermag te disculperen, daar tijdens de be
zetting een ieder - en zeker een hoofd
officier - persoonlijk trouw had te zijn aan 
de vaderlandse zaak, zonder dat hij zich 
hierbij door een beroep op hoger bevel kon 
verontschuldigen; 

dat derhalve de bestreden beslissing van 
Onze Minister behoort te worden gehand-
haafd: · 

Gezien Ons besluit van 10 October 1945, 
Staatsblad nr. F 221; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Oorlog is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat tegelijk 
met de in hoofde dezes vermelde voordracht 
van genoemde Minister in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van 
State, Afdeling voor de Geschillen van Be
stuur. WILHELMINA. 
De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

(Uitgeg. 3 Febr, ,948). 

MINISTERIE VAN OORLOG. 
G eheim Litt. S 2 10. 

Onderwerp: 
Zuivering W. Antheunissen. 

's-Gravenhage 13 D ecember 1947. 

_ Het behaagde Uwe Majesteit mij, bij Ka
binetsrescript van 29 Mei 1947, nr. 32 Ge
heim. te machtigen bij de Raad van State, 
Afdeling voor de Geschillen van Bestuur, 
aanhangig te maken het beroep van de Ma
joor W. Antheunissen, van het wapen der 
Infanterie, tegen mijn beschikking van 2 

April 1947, Geheim Litt. X 61, waarbij aan 
genoemde hoofdofficier ongevraagd eervol 
ontslag is verleend uit de militaire dienst, 
met toepassing van het bepaalde in artikel 
1, sub a, va n Uwer Majesteits besluit van 
10 October 1945, Staatsblad nr. F 221. 

Bij haar schri_iven van 27 Augustus 1947, 
nr. 1462, heeft de Raad van State, Afdeling 
voor de Geschillen van Bestuur advies uit
gebracht omtrent gemeld beroep. 

~lijkens het bij dit advies behorend ont
werp-besluit is de Afdeling tot de conclusie 
gekomen , dat mijn bestreden beschikking 
niet gehandhaafd kan blijven. Evengenoemd 
ontwerp-besluit luidt als volgt: 

Beschikkende op het beroep, ingesteld 
door W. Antheunissen, te 's-Gravenhage, 
tegen het besluit van Onze Minister van 
Oorlog van 2 April 1947, Geheim Litt. X 
61, waarbij aan hem eervol ontslag is ver
verleend uit de militaire dienst, zulks met 
toepassing van het bepaalde in artikel 1, 

sub a, van Ons besluit van 10 October 1945, 
' Staatsblad No. F 221; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 27 Augustus 1947, No. 1462; 
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Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 

Overwegende: dat bij bovengenoemd be
sluit met ingang van 1 April 1947, aan de 
Majoor W. Antheunissen, op nonactiviteit, 
van het wapen der Infanterie, met afwij
king van het advies van de Commissie van 
Advie& Zuiveringsbesluit 1945, ongevraagd 
eervol ontslag u it de militaire dienst is 
veleend, zulks met toepassing van het 
bepaalde in artikel 1, sub a, van het hier
voren aangehaald besluit van 10 October 
1945,Staatsblad F 221; 

dat dit besluit steunt op de overweging, 
dat de houdipg van genoemde hoofdofficier 
der Koninklijke Landmacht in verband met 
de bezetting zodanig is geweest, dat hij als 
officier niet kan worden gehandhaafd ; 

dat de Commissie van Advies Zuiverings
besluit 1945 Onze Minister geadviseerd had 
W. Antheunissen te handhaven; 

dat de appellant van het besluit van Onze 
Minister bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat hij een gewaarmerkt afschrift 
heeft overgelegd van het advies van de 
Commissie van Advies; 

dat uit dit advies blijkt, dat de Commis
sie heeft geconcludeerd dat, gezien d e over
wegingen, de houding en gedragingen van 
deze officier in verband met de bezetting 
zodanig zijn geweest, dat geen redenen be
staan hem niet in het Koninklijk Neder
landse Leger te handhaven; dat de Com
missie voornoemd dan ook a!iviseert hem, 
appellant, te handhaven; dat, gelijk reeds 
gezegd, de Minister van Oorlog dit advies 
zonder nadere motivering, niet heeft opge
volgd; dat h ij, op grond van het Zuiverings
besJuit het recht heeft tegen deze beslissing 
in beroep te komen; dat h ij van dit recht 
gebruik maakt en mitsdien verzoekt het be
sluit van de Minister van Oorlog van 2 

April 1947 in hoofdzaak op de overwegin
gen in het Advies der Commissie van Ad
vies vermeld te vernietigen en te besluiten 
dat h ij als Officier worde gehandhaafd; 

Overwegende: dat blijkens de overgelegde 
stukken de appellant in zijn functie van 
Commandant van h et Kamp van de Neder
landse Arbeidsdienst te Lunteren, ter gele
genheid van het bezoek . van de Reichs
arbeitsführer Hier/ aan dit kamp in Maart 
1941, in opdracht van de Commandant van 
de Nederlandse Arbeitsdienst, de Duitse 
vlag heeft doen hijsen; . 

dat het hijsen van de· bedoelde vlag bij 
aanwezigheid van een hoge Duitse autori
teit als voorwaarde was gesteld voor het 
doen wapperen van de Nederlandse vlag bij 
de Nederlandse Arbeidsdienst, terwijl voorts 
bij het voormelde bezoek het hijsen van de 
Duitse vlag zonder enig ceremonieel heeft 
plaats gehad; 

dat mitsdien van de appellant niet mocht 
worden ~verlangd. dat hij anders zou han
delen dan hij heeft gedaan, en zijn optre
den bij deze gelegenheid niet zodanig is te 
achten, dat hij deswege niet meer als offi
cier zou kunnen worden gehandhaafd; 

dat voorts uit de stukken blijkt, dat ap-
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pellant in Augustus 1941 een naar aanlei
ding van het ontslag van Breunese samen
geroepen bijeenkomst in het kamp te Nun
speet heeft geleid, waar hij volgens de ver
klaringen van een drietal reserve-officieren 
een rede zou hebben gehouden, die de strek
king had het kader over te halen bij de Ne
derlandse Arbeidsdienst te blijven en geen 
ontslag te nemen; 

dat de appellant hiertegen aanvoert, dat 
hij bij die gelegenheid geen rede heeft ge
houden, doch slechts vragen heeft beant
woord en dat hij in geen geval pres~ie heeft 
uitgeoefend om in de Nederlandse Arbeids
dienst te blijven; 

dat bij die gelegenheid tevens het woord 
is gevoerd door een Duitse Arbeitsführer; 

dat niet aannnemelijk is, dat appellant 
zich in genoemde zin heeft uitgesproken, 
daar hij zelf nog geen veertien dage n later • 
ontslag nam bij de Nederlandse Arbeids
dienst, terwijl bovendien de grote meerder
heid der aanwezigen hetzelfde heeft gedaan; 

dat het daarentegen wel aannemlijk is, 
dat bij een der voormelde reserve-officieren 
- en op zijn voetspoor bij çe beide anderen 
- in de herinnering verwarring ontstaan is 
tussen hetgeen door appellant en door de 
Arbeitsführer in genoemde bijeenkomst is 
gezegd; 

dat derha lve ontslag op grond van het 
gesprokene in genoemde bijeenkomst niet 
gemotiveerd is; 

dat niet is gebleken van enig ander op
treden van de appellant, dat aanleiding zou 
geven aan hem ontslag te verlenen; 

dat mitsdien de bestreden beslissing niet 
kan worden gehandhaafd; 

Gezien Ons besluit van 10 October 1945, 
Staatsblad F 221; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het voormelde besluit van Onze Minister 

van Oorlog van 2 April 1947 te vernietigen. 
Onze Minister van Oorlog is belast met 

de uitvoering van dit besluit. 
Daar ik mij met dit door de Raad van 

State uitgebrachte advies niet kon vereni
gen, heb ik mij bij schrijven van 3 October 
1947, Geheim Litt. Q 168, tot genoemd Col
lege gericht, waarin ik mij veroorloofde t er 
motivering van mijn standpunt het volgen
de aan te voeren: 

In het advies overweegt Uw college met 
betrekking tot het hoofdpunt in de onder
werpelijke aangelegenheid: 

"dat blijkens de overgelegde stukken de 
appellant in zijn functie van Commandant 
van het kamp van de Nederlandse Arbeids
dienst te Lunteren, ter gelegenheid van het 
bezoek van de Reichsarbeitsführer Hierl aan 
dit kamp in Maart 1941, in opdracht van 
de Commandant van de Nederlandse Ar
beidsdienst, de Duitse vlag heeft doen hij
sen · 

d~t het hijsen van de bedoelde vlag bij 
aanwezigheid van een hoge Duitse autori
teit a ls voorwaarde was gesteld voor het 
doe n wapperen van de Nederlandse vlag bij 
de Nederlandse Arbeidsdienst, terwijl voorts 
bij het voormelde bezoek het hijsen van de 
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Duitse vlag zonder enig ceremonieel heeft 
plaats gehad; 

dat mitsdien van de appellant niet mocht 
worden verlangd, dat hij anders zou han
delen dan hij heeft gedaan, en zijn optreden 
bij deze gelegenheid niet zodanig is te ach
ten, dat hij deswege niet meer als officier 
zou kunnen worden gehandhaafd". 

Met deze overwegingen kan ik mij niet 
verenigen, daar ik van oordeel ben, dat een 
Nederlands officier, die op door de vijand 
bezette vaderlandse bodem de Duitse vlag 
doet hijsen, niet als officier van de Ko
ninklijke Landmacht kan worden gehand
haafd. 

Aangezien tijdens de bezetting een ieder 
- en zeker een hoofdofficier - persoonlijk 
trouw had te zijn aan de vaderlandse zaak, 
zonder dat hij zich daarbij door een beroep 
op hoger bevel kon disculperen, doet het er, 
naar het mij wil voorkomen, niet toe, dat 
betrokkene bij het doen hijsen van de Duit
se vlag heeft gehandeld jn opdracht van de 
commandant van de Nederlandse Arbeids
die nst, hoch dat de Rijkscommissaris dit 
eiste bij zijn bezoeken, of die van zijn ver
tegenwoordigers aan kampen van de Neder
landse Arbeidsdienst. 

Evenmin mag mijns inziens de omstan
digheid, dat het hijsen van de vijandelijke 
vlag voorwaarde was voor het doen wap
peren van de Nede rlandse v lag, noch het 
feit, dat het hijsen van de Duitse v lag in 
het betrokken geval zonder ceremonieel 
heeft plaats gehad, gewicht in de schaal 
leggen om betrokkene te disculperen. 

In verband hiermede deelde ik de Raad 
van State, Afdeling voor de Geschillen 
van Bestuur mede, dat ik het op prijs zou 
stellen, indien zij deze aangelegenheid nog
maals onder d e ogen zou willen zien. 

Zoals Uwe Majesteit uit het aan Hare 
K oninklijke H oogheid de Regentes gerichte 
schrijven van de Afdeling van 22 October 
1947, nr. 1462/309, zal blijken, is het Col
lege ook na hernieuwde overweging bij haar 
oorspronkelijk oordeel gebleven. De Afde
ling voert hiertoe aan, dat ook zij welis
waar van oordeel is, dat het doen hijsen 
van de Duitse v lag door een Nederlands 
officier in bezettingstijd als een zeer ern
stige zaak moet worden beschouwd, doch, 
dat de omstandigheden, waaronder de ap
pe11ant tot d eze handeling is overgegaan, 
naar het gevoelen van de Afdeling van die 
aard zijn , dat een ongevraagd - zij het ook 
eervol - ontslag een t e zware maatregel 
zou zijn. 

Mede verwijzende naar het nader advies 
van de Militaire Commissie van Advies van 
22 Februari 1947, met de strekking waar
van zij zich kan verenigen, gaf zij Hare 
Koninlijke Hoogheid de Regentes in over
weging een beslissing te nemen overeen
komstig het bij haar eerste advies gevoegde 
ontwerp-besluit. 

Aangezien ook dit mijn zienswijze in deze 
aangelegenheid niet heeft kunnen wijzigen, 
moge ik mij veroorloven Uwer Majesteit 
zeer eerbiedig in overweging te geven het 
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betrokken beroep ongegrond te verklaren 
en daartoe het mijnerzijds opgemaakte ont
werp-besluit, dat mede hierbij is gevoegd, te 
bekrachtigen. 

Tenslotte heb ik de eer Uwer Majesteit 
hiernevens te doen toekomen het dossier 
met de op de onderwerpelijke aangelegen
h eid betrekking hebbende bescheiden. 

Het moge Uwe Majesteit behagen het 
dossier, na gebruik, aan mij te doen terug
zenden. 
De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

S, H 441 

20 December 1947. BESLUIT, waarbij 
met toepassing van artikel 24 .der 
Comptabiliteitswet (Staatsblad ,927, 
No. 259) restanten op enkele artikelen 
van het IXde H oofdstuk A der Rijks
begroting voor het dienstjaar z946 
worden toegevoegd aan overeenkomsti
ge artikelen van het IXde Hoofdstuk 
A der Rijksbegroting voor het dienst
jaar 1947. 

i-. JC 442 

20 December 1947. BESLUIT tot vast
stelling van een Algemene Maatregel 
van Bestuur ter uitvoering van de ar
tikelen 4 en 6 van de Wet op de Zee
visvaartdiploma's z935 (Staatsblad No. 
455). (,,Diensttijdreglement Zeevis
vaart"). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht v~n Onze Ministers 

van Verkeer en Waterstaat en van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschai:>pen van 30 
Juli 1947, No. 65226, letter Z/r40/z40/18; 

De Raad van State gehoord, advies van 
6 October z947, No. 16; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van II December 1947, 
No. 86545, letter Z/x40/ 140/2 x; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van de dag waarop de Wet 

op de Zeevaartdiploma's 1935 (Staatsblad 
No. 455) in werking treedt, de volgende be
palingen vast te stellen: 

A rt. 1, Voor de toelating als schipper op 
een zeevissersvaartuig wordt, be halve het 
diploma a ls stuurman voor de zeevisvaart, 
gevorderd een bewijs van diensttijd van ten 
minste twee jaren als stlmrman aan boord 
van zeevissersvaartuigen, verkregen na het 
behalen van het diploma. 

2. Voor de toelating als hopfd van de 
machinekamer op een motorvissersvaartuig 
met een motor van 225 pk. of meer wordt, 
behalve het diploma als motordrijver voor 
de zeevisvaart, gevorderd een öewijs van 
diensttijd van ten minste twee jaren als ma
chinist aan boord van motorvissersvaartui
gen, verkregen na het behalen van het di
p loma. 

3, De volgens dit besluit vereiste bewij
zen van diensttijd worden door het H oofd 
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van de S cheepvaartinspectie op verzoek 
van belanghebbenden afgegeven. 

Belanghebbenden wenden zich daartoe 
schriftelij k tot het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie, onder overlegging van be
wijsstukken, waaruit de doorgebrachte dienst 
tot diens genoegen kan blijken. 

4, Gedurende twee jaren na de inwer
kingtreding der Wet op de Zeevisvaart
diploma's z935 (Staatsblad No. 455) wordt 
het bezit van het bewijs van diensttijd, be
doeld in artikel 2, niet gevorderd. 

5. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder de titel van "Diensttijdreglement · 
Zeevisvaart". 

Onze Minister van Verkeer en Water
staat is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan de Raad van State. 

Amsterdam, 20 December z947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. v. 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 27 Januari 1948). 

S. H 443 

20 December 1947. BESLUIT tot vast
stelling van een Algemene Maatregel 
van Bestuur ter uitvoering van de ar
tikelen 2 en 3 van de Wet op de Zee
visvaartdiploma's ,935 (Staatsblad No. 
455) (.,Reglement voor de stuurlieden
examens Zeevisvaart" ). 

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

van Verkeer e n Waterstaat en van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschal?pen van 30 
Juli 1947, No. 65226, letter Z/140/140/ ,8; 

De Raad van State gehoord, advies van 
6 October 1947, No. z6; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van II December 1947, 
No. 86545, letter Z/140/i40/21 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van de dag, waarop de Wet 

op de Zeevisvaartdiploma's 1935 (Staats
blad No. 455) in werking treedt, de volgen
de bepalingen vast te stellen: 

Art. 1. De examens ter verkrijging van 
de diploma's als stuurman en als matroos 
voor de zeevisvaart, genoemd in artikel 2 
van de Wet op de Zeevisvaartdiploma's 
,935, (Saatsblad No. 455), worden afge
legd voor een commiSsie, die examen af
neemt ter verkrijging van: 

het diploma als stuurman voor de zee
visvaart; 

het aanvullingsdiploma als stuurman voor 
de zeevisvaart; 

het bewijs van bekendheid met de bepa
lingen ter voorkoming van aanvaringen op 
zee. 

2. z. D e commissie, bedoeld in artikel 
z, bestaat uit gewone en plaatsvervangende 
leden, die telkens voor de tijd van een jaar 
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benoemd worden door Onze Ministers van 
Verkeer en Waterstaat en van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. Bij die benoe
ming worden tevens uit deze leden de Voor
zitter en de Secretaris, zomede hun plaats
vervangers, aangewezen. 

2. Bij ontstentenis van de Voorzitter, 
v an de Secretaris en van hun plaatsvervan
gers worden hun werkzaamheden verricht 
door daartoe door de Voorzitter aangewe
zen leden. 

3. De Voorzitter roept de leden op, 
naarmate de aard en de omvang der werk
zaamheden hun tegenwoordigheid vereisen. 

3. 1. De Voorzitter doet, na gehouden 
overleg met de Inspecteur van het Nijver
heidsonderwijs, tot wiens ambtsgebied de 
scholen behoren waar onderwijs wordt ge
geven tot het zich bekwamen voor de di
ploma's genoemd in artikel 1, tijdig voor
stellen aan Onze Minister van Verkeer en 
Waterstaat omtrent tijd en plaats voor de 
in het komende kalenderjaar of ander tijd
vak te houden zittingen. 

2. Onze Ministers van Verkeer en Wà
terstaat en van Onderwijs, Kunsten en We

' tenschappen stellen deze zittingen vast. 
3. De Voorzitter draagt zorg, dat tijd en 

plaats van elke zitting tijdig in de Neder
landse Staatscourant bekend gemaakt wor
den. 

4. Buiten de in lid 1 bedoelde zittingen 
kan de voorzitter in overleg met de In
specteur van het Nijverheidsonderwijs, ge
noemd in het eerste lid, het examen ter ver
krijging van het bewijs van bekendheid met 
de bepalingen ter voorkoming van aanva
ringen op zee doen afnemen op de visserij
scholen. 

Bij dit examen zullen tenminste twee 
examinatoren van de commissie aanwezig 
moeten zijn. 

De regeling van dit examen geschiedt 
door de Voorzitter in overleg met d e direc
teur der school. 

4. 1. De Voorzitter stelt de rooster voor 
het examen vast. Het examen bestaat uit 
een schriftel ijk en een mondeling gedeelte, 
behalve dat ter verkrijging van het bewijs 
van bekendheid met de bepalingen ter voor
koming van aanvaringen op zee, dat a lleen 
mondeling wordt afgenomen; het monde
ling gedeelte wordt in het openbaar a fge
nomen. 

2. In overleg met de hierbij betrokken 
examinatoren stelt de Voorzitter voor de 
aanvang van elk examen voor het schrifte
lijk gedeel te voor elk onderdeel vast. 

3. Gedragingen van een examinandus, 
welke naar het oordeel van de Voorzi tter 
storend werken op de gang van het examen, 
kunnen uitsluiting van verdere deelneming 
aan het examen door deze tot gevolg heb
ben. 

4. Aan een toehoorder, die zich n iet naar 
de aanwijzingen van de Voorzitter gedraagt, 
kan door deze het .verblijf in het examen
lokaal worden ontzegd. 

5. Zij, die een examen wensen af te 
leggen ter verkrijging van een der in arti-
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kei 1 genoemde diploma's of bewijzen die
nen daartoe bij de Voorzitter, onder over
legging van de in artikel 6 bedoelde be
scheiden, een voldoend gefrankeerde schrif
telijke aanvrage in, welke tenminste veer
tien dage'l voor de aanvang van de desbe
treffende zitting, a ls bedoeld in het tweede 
lid van artikel l, in zijn bezit moet zijn. 

6. 1. Om tot het afleggen van het exa
men ter verkrijging van een der in artikel 1 
bedoelde diploma's of het bewijs te worden 
toe'!"elaten moet de gegadigde bij de aan
vang der zitting de leeftijd van 18 jaar 
hebben bereikt en moet hij bij zijn aanvrage 
overleggen: 

a. een uittreksel uit het geboorteregis
ter of een ander identiteitsbewijs ten ge
noegen van de Voorziter ; 

b. een welgelijkend portret (paspoort
model) in drievoud; 

c. de oorspronkelijke bewijsstukken , waar
onder het monsterboekie. waaruit blijkt, dat 
hii de vereiste diensttijd bezit, zoals om
schreven in bijlage I van dit Reglement; 

d. de voor de rang, voor welke hij exa
men wenst af te leggen , nog geldige genees
kundige verklaringen, zoals omsch reven in 
artikel 87 van het Schepenbesluit; 

e. het in zijn bezit zijnde geldige d iplo
ma (voor het aanvullingsexamen stuurman 
zeevisvaart), of voor het afleggen van het 
2de gedeelte van het examen voor het di
ploma als stuurman, de verklaring, dat h ij 
het 1ste gedeelte met voldoende uitslag 
heeft afgelegd; 

f. het stortingsbewijs of het bewijs van 
overschrijving van de in lid 2 bedoelde gel
den. 

2. De gegadigde moet tegelijk met de 
aanmelding voor het examen o p de post
girorekening van de commissie storten of 
doe n overschrijven: 

voor het examen ter verkrijging van: 
het diploma a ls stuurman voor de 

zeevis vaart ................................. f 10.-
het aanvullingsdiploma als stuur-

man voor de zeevisvaart . . . . . . .. . . . . .. . f .5.
het bewijs van bekendheid met de 

bepalingen ter voorkoming van aan-
varingen op zee ........................ f 2.50 

.,. Onze Minister van Verkeer en Wa
terstaat kan in zeer bijzondere gevallen het 
betaalde examengeld doen teruggeven, in
d ien het daartoe strekkend verzoek van 
gegadigde schriftelijk wordt ingediend bin
ne n een week, nadat deze was opgeroepen . 

4. Een gegadigde, die een vals of ver
valst bewijsstuk overlegt, a ls genoemd on
der 1, wordt voor ten minste een jaar u i t
gesloten van deelneming aan de in dit 
Reglement genoemde examens. 

5. In afwijking van het in het eerste lid 
bepaalde kan een gegadigde voor het bewijs 
van bekendheid met de bepalingen ter voor
koming van aanvaringe n op zee tot het 
examen worden toegelaten, wanneer hij de 
leeftijd van 1 7 jaar heeft bereikt . 

7. 1. De kennis, welke gevorderd word t 
voor het verkrijgen van de in artikel 1 ge
noemde diploma's en bewijzen, is aange-



637 

geven in de programma's als bijlage II bij 
dit Reglement gevoegd. 

.2. Indien de uitslag van enig deel van 
het examen van een examinandus van dien 
aard is, dat naar de mening van de com
missie slagen is uitgesloten, kan hem ver
dere deelneming aan dit examen worden 
ontzegd. 

3. I s het examen met voldoende uitslag 
afgelegd. dan wordt de examinandus het 
verlangde diploma of bewijs, dan wel de 
verklaring als bedoeld in artikel 6, lid 1, 

onder e, uitgereikt. 
4. De commiissie kan aan een exami

nandus, die een onvoldoende examen heeft 
afgelegd, die zich tijdens een examen heeft 
teruggetrokken of die krachtens het be
paalde in lid 2 van deelneming aan een 
examen is uitgesloten, de toelating tot deel
neming aan een gelijknamig examen ont
zeggen voor een termijn, welke zes maan
den niet te boven gaat. 

5. De commissie beslist met meerder
heid van stemmen omtrent de uitslag van 
het examen. Ingeval van staking van stem
men beslist de Voorzitter. 

6. Onze Minister van Verkeer en Wa
terstaat stelt de modellen van de in artikel 
1 genoemde d iploma's en bewijzen vast. 

8. 1. Behoudens het bepaalde in het 
tweede lid van artikel 7, mag tijdens het 
examen de examinandi generlei mededeling 
worden gedaan inzake de beoordeling van 
hun werk. 

2. Bij het schriftelijk examen zijn in elk 
lokaal, waar examen wordt afgenomen aan 
meer dan tien candidaten, ten minste twee 
leden van de examencommissie voor het 
houden van toezicht aanwezig, tenzij in ver
band met de aard en de inrichting van het 
examenlokaal en de examenopgaven, naar 
het oordeel van de Voorzitter een lid vol
doende kan worden geacht. Bij elk monde
ling examen is, behalve de examinator, ten 
minste een ander lid der examencommissie 
als bijzitter tegenwoordig. De bijzitter maakt 
aantekeningen, betreffende examen van 
elke examinandus. 

3. Het schriftelijk examenwerk wordt 
gesteld op vanwege de examencommissie uit 
te reiken en door de voorzitter of diens 
plaatsvervanger gewaarmerkt papier. Zono
dig wordt eveneens aldus gewaarmerkt 
klad- en vloeipapier uitgereikt. Al het ge
bruikte pal:,ier, behalve de examenopgaven, 
blijft in het examenlokaal achter, waar het 
door de toezichthoudende leden der com
missie wordt verzameld. 

4. De examinandi mogen bij de schrif
telijke examens niets anders in het examen
lokaal medebrengen dan de schrijfbehoeften 
(uitgezonderd papier) of andere benodigd
heden, welke zijn vermeld in de brief, waar
bij zij voor het examen worden opgeroepen. 

5. Tijdens het examen mag geen van d e 
examinandi het examenlokaal verlaten, an
ders dan met toestemming en onder ver
antwoordelijkheid van een der toezichthou
dende leden van de commissie. De exami
nandi mogen tijdens het examen in de exa-
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menlokalen niet met elkander sprc:ken, 
noch elkanders werk bekijken, of iets van 
elkander lenen. 

~: Elke handeling, in enig opzicht in 
strJJd met de voorschriften, of elke poging 
tot bedrog, welke tijdens het examen wordt 
ontdekt, kan voor de betreffende examinan
dus uitsluiting van het verdere examen tot 
gevolg hebben. Indien de ontdekking van 
de onregelmatigheid eerst na afloop van 
het examen plaats vindt, kan het diploma 
aan de examinandus, die zich hieraan 
schuldig heeft gemaakt, onthouden of het 
reeds uitgereikte diploma ingetrokken wor
den. Omtrent de ingevolge dit lid te ne
men maatregelen beslist de Voorzitter. 

9. 1. Het oordeel omtrent de kennis of 
vaardigheid van de examinandi wordt uit
gedrukt door een van cijfers 1 tot en met 
10, aan welke d.e volgende betekenis moet 
worden gehecht: 
1. zeer slecht; 6. voldoende; 
2. slecht; 7. · ruim voldoende; 

, 3. gering; 8. goed; 
4. onvoldoende; g. zeer goed; 
5. bijna voldoende; 10. uitmuntend; 

2. Wanneer in enig onderdeel als eind
cijfer tenminste 5.5, doch minder dan 6 is 
verkregen, wordt dit cijfer als voldoende 
beschouwd. 

10. Een duplicaat van een uitgereikt di
ploma of bewijs, wordt slechts afgegeven, 
indien belanghebbende aannemelijk kan 
maken, dat het oorspronkelijke diploma o f 
het oorspronkelijke bewijs verloren is ge
raakt. Voor een duplicaat is een bedrag van 
f 2.50 verschuldigd ten bate van 's Rijks 
schatkist en te storten of te doen over
schrijven op de postgirorekening der com
missie, tenzij het oorspronkelijke diploma 
of het oorspronkelijk bewijs verloren is ge
gaan tengevolge van een oorlogsdaad o f 
van een scheepsramp. 

ll. 1. Na afloop van elke zitting zendt 
de Voorzitter een door hem en de Secre
taris ondertekende staat van uitgereikte di
ploma's aan Onze Minister van Verkeer en 
Waterstaat. 

2. Aan de voet van die staat wordt het 
bedrag der ontvangen examengelden ge
specificeerd opgegeven. 

3. De Voorzitter doet de ontvangen exa
mengelden maandelijks overschrijven op 
postgirorekening No. 1 van 's Rijks Schat
kist. 

12. De Commissie brengt zo spoedig 
mogelijk na afloop van het zittingsjaar aan 
Onze voornoemde Ministers verslag uit be
treffende de gehouden examens. 

13. De leden en de plaatsvervangende 
leden der commissie genieten uit 's Rijks 
Schatkist vacatiegelden en vergoeding 
voor reis- en verbl ij fkósten. 

14. Dit reglement kan worden aange
haald onder de titel van "Reglement voor 
de stuurliede nexamens Zeevisvaart.". 

Onze Ministers van Verkeer en Water
staat en van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 

• 
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zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van 
State. 

Amsterdam, 20 December 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. v. 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 27 Jan. I948). 

BIJLAGE 1. 

Elsen van diensttijd 0111 tot de stuurlleden
examens Zeevlsvaart te worden toegelaten. 

Om tot het afleggen van de examens ter 
verkrijging van de diploma's als bedoeld in 
artikel 1 van het Reglement voor de stuur
liedenexamens Zeevisvaart te worden toe
gelaten, moet de can<lidaat aan de v~orzit
ter van de commissie voor de stuurheden
examens Zeevisvaart overleggen: 

a. voor het e;camen voor het diploma 
als stuurman voor de zeevisvaart het bewijs, 
dat hij na voltooiing van zijn veertiende 
levensjaar, gedurende ten minste twee ja
ren dekdienst heeft gedaan aan boord van 
zeevaartuigen, waarvan ten minste twaa)f 
maanden aa1.1 boord van zeevissersvaartui-
gen; .. 

b. voor het examen voor het bew1Js van 
bekendheid met de bepalingen ter voorko
ming van aanvaringen op zee, het b~wijs, 
dat hij na voltooiing van het veertiende 
levensjaa r" gedurende ten minste een jaar 
dekdienst heeft gedaan aan boord van zee
vissersvaartuigen , of aan boord van zee
vaartuigen, mits in het laatste geval een 
eenjarige vooropleiding aan een visserij
school aan de dekdienst is voorafgegaan. 

Behoort bij Koninklijk bemuit van 20 
D ecember 1947 (Staatsblad No. H 443). 

Ons bekend, 
De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
D e Min. v. 0., K. en W., J os. J. GIELEN. 

BIJLAGE II. 

STUURLIEDENEXAMEN
PROG RAMMA'S ZEEVISVAART. 

Diploma als s tuurman voor de zeevlsvaart. 

Wettelijk programma: Nederlandse taal; 
rekenkunde; zeevaartkunde; zeemanschap 
en scheepsbouw; bepalingen ter voorkoming 
van aanvaringen op zee; andere in aanmer
king komende wettelijke bepalinger_i_; s_toom
en m otorwerktuigen; eerste hulp b1J ziekten 
en ongevallen. 

Uitgewerkt programma 1 ) 2 ). 

1.) D e cijfers geven de onderdele_n v _~n 
het examen aan. Het examen is schnftehJk 
en mondeling voor de onderdelen 1, 2 en 3, 
mondeling voor de onderdelen 4, 5 en 6 en 
mondeling en practisch voor onderdeel 7. 

2
) Wanneer het exame n in twee gedeel

ten wordt a fgelegd, bestaat het eerste ge
deelte uit de onderdelen: 1, 2, 3 I, 48 I , 
4h, 4c I, 4d I, s I , 6 en 7 . 
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1. Nederlandse taal. 
De examinandus moet een leesbare hand 

schrijven en zijn gedachten, mondeling e n 
schriftelijk, zonder grove fouten kunnen uit
drukken. 

2. Rekenkunde. 
De vier hoofdbewerkingen met gehele ge

tallen, gewone breuken en eindige tiendelige 
breuken· deelbaarheid en kenmerken van 
deelbaar'heid; verhoudingen; meetkundige 
evenredigheden, de toepassing van haar 
hoofdeigenschappen; het metrieke stelsel en 
andere maten e n gewichten bij de Neder
landse· zeevisserij in gebruik. 

3. Zeevaartkunde. 
I. Begrip van aardrijkskundige lengte en 

breedte· het verbeteren van koersen en pei
lingen; 'het berekenen van g~gist bestek 
door koppeling naar het plat; invloed van 
stroom en drift; plaatsbepaling in de kaart 
door koers en verheid , peiling, loding en 
door breedtebepaling, welke volgt uit zons
meridiaanshoogte; het gebruik voor zoveel 
nodig van de zeemans-almanak en zeevaart
kundige tafelen; het gebruik van log, lood, 
kompas, octant; de verbeteringen toe te 
passen op de gemeten zonshoogten; het be
rekenen van de tijd aan boord uit gegist 
bestek en uit tijdseinen; de breedtebepaling 
uit gemeten zonsmeridiaanshoogte; het ge
bruik van stuurtafel, thermometer en baro
meter· kennis van de Nederlandse storm
waars~huwingsseinen; het becijferen van 
zeevaartkundige vraagstukken, op het voor
gaande betrekking hebbend. 

II. het verbeteren van de kompasfout 
met behulp van merklijnen en door middel 
van zonswaameminge n met gebruikmaken 
van éen azimuthtafel; enig begrip van de 
belangrijkste meteorologische storingen, 
welke in de atmosfeer boven de Europese 
wateren voorkomen; het lezen van weer
kaarten; de bepaling van tijd var_i_ hoog wa
ter uit een basisstation; het bec1Jferen van 
zeevaartkundige vraagstukke n, op het voor
afgaande onder I en II betrekking hebbend. 

4. Zeemanschap en scheepsbouw. 
a. Schip, tuig en uitrusting. 
I. Begrip van de samenstellin~ ".'an zee

vissersvaartuigen en van de lensle1dmg, van 
het tuig en de uitrusting dier sc;hepen; ~et 
gebruik van de redding- en brandbl1:1sm1d
delen, welke aanwezig behoren te ZtJn op 
deze schepen. . 

II. het onderhoud van de romp, het tuig 
en de uitrusting, hieronder begrepen het 
dokken en de andere gebruikelijke metho
den van droogzetten. 

b. V istuig. 
Bekendheid met de inrichting en het ge

bruik van op de Noordzee gebruikelijke vis
tuigen, voor zoveel die kennis nodig is om 
schadevaren te voorkomen. 

c. Manoeuvreren. 
I. Het manoeuvreren onder normale om

standigheden met zeevissersvaartuigen; het 
behandelen van een scheepsboot onder alle 
omstandighede n. 
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II. Het manoeuvreren onder alle om
~tandigheden met zeevissersvaartuigen, het 
slepen met deze schepen en het gesleept 
worden; de maatregelen te nemen bij stran
dingen en bij averij aan de romp, het stuur
gerei en het roer. 

d. Gebruik van de hulpmiddelen bij de 
navigatie. · 

I. Kaartpassen; het gebruik van de 
seinmiddelen, welke aan boord van zee
vissersvaartuigen voorgeschreven zijn. 

II. Kaartpassen in de praktijk; enig be
grip van de loop der getijstromen in de 
Noordzee e n het Engelse Kanaal; hef ge
bruik van stroomkaarten, getijtafels, zee
mansgidsen en lichtenlijsten; bekendheid 
met het stelsel van betonning der Neder
landse zeegaten; het .aandoen en bevaren 
van de Nederlandse zeegaten aan de hand 
van de desbetreffende kaarten en andere 
hulpmiddelen. 

5. Bepalingen ter voorkoming van aan
varingen op zee en andere wettelijke be
palingen. 

I. Enige kennis van de bepaÎingen ter 
voorkoming van aanvaringen op zee en de 
toepassing daarvan; het houden van een 
scheepsdagboek. 

II. de bepalingen ter voorkoming van 
aanvaringen op zee en de toepassing daar
van; het Binnenaanvaringsreglement, voor
zoveel van belang voor zeevissersvaartui
gen; enige kennis van de wettelijke voor
schriften, van belang voor de kapitein van 
een zeevissersvaartuig, meer in het bijzon
der van die van de Schepenwet; de rechten 
en plichten van kapitein en schepelingen, 
hulp en berging; van de internationale over_ 
eenkomste n inzake de visserij-politie op de 
Noordzee, het tegengaan van misbruiken, 
voortvloeiende uit de verkoop van sterke 
drank onder de vissers op de Noordzee en 
de bescherming van onderzeese telegraaf
kabels, de inhoud van een eenvoudige 
scheepsverklaring. 

6 . Stoom- en Motorwerktuigen. 
Enig begrip van de inrichting en het 

doel van de werktuigen en kete_ls aan boord 
van Nederlandse zeevissersvaartuigen in ge
bruik. 

7. Eerste hulp bij ziekten en ongevallen. 
Enige kennis van hulp bij ziekten en on

gevallen en enige vaardigheid in het leggen 
van verbanden, een en ander aan de hand 
van de voor zeevissersvaartuigen in de 
Schepenwet voorgeschreven handleiding. 

AANVULLINGSDIPLOMA STUURMAN 
ZEEVISVAART. 

Wettelijk programma: Zeevaartkunde. 
Uitgewerkt programma. 
Zeevaartkunde. 
Plaatsbepaling in de kaart, becijferd naar 

de hoogtepunt-methoden door waarnemin
gen van de zon; het bepalen van de stand 
e n de gang van een uurwerk, door middel 
van radioseinen. Het becijferen van zee
vaartkundige vraagstukken op het voor
gaande betrekking hebbend. 
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BEWIJS VAN BEKENDHEID MET DE 
BEPALING~N TER VOORKOMING 

VAN AAr-:vARINGEN OP ZEE. 
Wettelijk programma_: Bepalingen ter 

voorkoming van aanvanngen op zee. 
Uitgewerkt programma. 
De bepalingen ter voorkoming van aan

varingen op zee en de toepassing daarvan. 
Behoort bij het Koninklijk besluit van 20 

December 1947 (Staatsblad No. H 443). 
Ons bekend, 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. v. 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

... 
s. H 444 

zo December 1947. BESLUI T tot vast
stelling van een Algemene Maatregel 
van Bestuur ter uitvoering van de ar
tikelen 2 en j van de Wet op de Zee
visvaartdiploma's 1935 (Staatsblad No. 
455) (,,Reglement voor de machinisten
examens Zeevisvaart"). 

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

van Verkeer en Waterstaat en van Onder
wijs, Kunste n en Wetenschappen van 30 
Juli 1947, No. 65226, letter Z/140/140/18; 

De Raad van State gehoord, advies van 
6 October 1947, No. 16; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van II December 1947, 
No. 86545 Z/140/x40/21; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van de dag, waarop de Wet 

op de Zeevisvaartdiploma's 1935 (Staats
blad No. 455) in werking treedt, de vol
gende bepalingen vast te stellen: 

Art. 1. De examens ter verkrijging van 
de d iploma's als machinist, als machinist
stoker en als motordrijver voor de zeevis
vaart, genoemd in artikel 2 v.an de .Wet op 
de Zeevisvaartdiploma's 1935, (Staatsblad 
No. 455) worden afgelegd voor een com
missie, die examen afneemt ter verkrijging 
van: 

het diploma als machinist voor de zee
visvaart; 

hte diploma a ls machinist-stoker voor de 
zeevisvaart; 

het diploma als motordrijver voor de 
zeevisvaart. 

2. 1. De commissie, bedoeld in artikel 
1, bestaat uit gewone en plaatsvervangende 
leden, die telkens voor de tijd van een jaar 
bel'\oemd worden door Onze Ministers van 
Verkeer en Waterstaat en van Onderwijs, 
Kunste n en Wetenschappen. Bij de benoe
ming worden tevens uit deze leden de Voor
z itter en de Secretaris, zomede hun p laats
vervangers, aangewezen. 

2. Bij ontstentenis van de Voorzitter, 
van de Secretaris en van hun plaatsvervan
gers worden hun. werkzaamheden· verricht 
door daartoe door de Voorzitter aangewezen 
leden. 
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3. De Voorzitter roept de leden op, 
naarmate de aard en de omvang der werk
zaamheden hun tegenwoorc!Tgheid vereisen. 

3. 1. De Voorzitter doet, na gehouden 
overleg met de Inspecteur van het Nijver
heidsonderwijs, tot wiens ambtsgebied de 
scholen behoren waar onderwijs wordt ge
geven tot het zich bekwamen voor de di
ploma's als genoemd in artikel 1, tijdig 
voorstellen aan Onze Minister van Verkeer 
en Waterstaat omtrent tijd en plaats voor 
de in het komende kalenderjaar of ander 
tijdvak te houden zittingen. 

2. Onze Ministers van Verkeer en Wa
terstaat en van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen stellen deze zittingen vast. 

-:3. De Voorzitter draagt zorg, dat tijd en 
plaats van e lke zitting tijdig in de Neder
landse Staatscourant bekend gemaakt wor
den. 

4. 1. De Voorzitter stelt de rooster voor 
het examen vast. Het examen bestaat uit 
een schriftelijk, een mondeling en een prac
tisch gedeelte; het mondeling gedeelte wordt 
in het openbaar afgenomen. 

2. In overleg met de hierbij betrokken 
examinatoren stelt de Voorzitter voor de 
aanvang van elk examen de opgaven voor 
het schriftelijk gedeelte voor elk onderdeel 
vast. 

3. Gedragingen van een examinandus, 
welke naar het oordeel van de Voorzitter 
storend werken op de gang van het examen, 
kunnen uitsluiting van verdere deelneming 
aan het examen door deze tot gevolg heb
ben. 

4. Aan een toehoorder, die zich niet 
naar de aanwijzingen van de Voorzitter ge
draagt, kan door deze het verblijf in het 
examenlokaal worden ontzegd. 

5. Zij, die een examen wensen af te leg
gen ter verkrijging van een der in artikel 1 

genoemde diploma's, dienen daartoe bij de 
Voorzitter, onder overlegging van de in ar
tikel 6 bedoelde bescheiden een voldoend 
gefrankeerde schriftelijke aanvrage in. welke 
ten minste veertien dagen voor de aanvang 
van de desbetreffende zitting, als bedoeld 
in het tweede lid van artikel 3, in zijn bezit 
moet zijn. 

6. 1. Om tot het afleggen v:an het exa
men ter verkrijging van een der in artikel 1 

bedoelde diploma's te worden toegelaten 
moet de gegadigde bij de aanvang der zit
ting de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt 
en moet hij bij zijn aanvrage overleggen: 

a. een uittreksel uit het geboorteregister 
of een ander identiteitsbewijs, ten genoegen 
van de Voorziter; ~ 

b. een welgelijkend portret (paspoort
model) in drievoud; 

c. de oorspronkelijke bewijsstukken, waar
uit blijkt, dat hij de vereiste diensttijd en/of 
werktijd bezit, zoals omschreven in Bijlage 
I van dit Reglement; 

d. de voor de rang, voor welke hij exa
men wenst af te leggen, nog geldige genees
kundige verklaringen, zoàls omschreven in 
artikel 87 van het Schepenbesluit; 
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e. het in zijn bezit zijnde geldige diplo
ma {voor het diploma als machinist voor 
de zeevisvaart); 

/. het stortingsbewijs of het bewijs van 
overschrijving van de in lid 2 bedoelde 
gelden. 

2. De gegadigde moet tegelijk met de 
aanmelding voor het examen op de post
girorekening van de commissie storten of 
doen overschrijven: 

voor het examen ter verkrijging van: 
het diploma als machinist voor de 

zeevisvaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 5.-
het diploma als machinist-stoker 

voor de zeevisvaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 5.
het- diploma als motordrijver voor 

de zeevisvaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 7 .50 
3. Onze Minister van Verkeer en Wa

terstaat kan in zeer bijzondere gevallen het 
betaalde examengeld doen teruggeven, in
dien het daartoe strekkend verzoek van ge
gadigde schriftelijk wordt ingediend binnen 
een week, nadat deze was opgeroepen. 

4. Een gegadigde, die een vals of ver
valst bewijsstuk overlegt, als genoemd on
der 1, wordt voor ten minste een jaar uit
gesloten van deelneming aan de in dit 
Reglement genoemde examens. 

7. In afwijking van het bepaalde in ar
tikel 6, lid 1, kan de Voorzitter gegadigden, 
die de schoolopleiding voor het examen ter 
verkrijging van het diploma als machinist
stoker voor de zeevisvaart, dan wel als mo
tordrijver voor de zeevisvaart, met vol
doende uitslag geheel hebben doorlopen, 
blijke nde uit een verklaring van de Direc
teur der school, en die de leeftijd van 16 
jaar hebben bereikt, ook zonder dat zij het 
bewijs van voldoe nde diensttijd kunne n 
overleggen, toelaten tot het aflegge n van 
deze examens. 

Bij slagen wordt een verklaring van met 
goed gevolg afgelegd examen u itgereikt, 
welke verklaring na het behalen van de 
voorgeschreven .diensttijd tegen het betref
fende diploma kan worden ingeruild. 

8. 1. De kennis, welke gevorderd wordt 
voor het verkrijgen van de in artikel I ge
noemde diploma's, is aangegeven in de 
programma's als bijlage II bij dit Regle
ment gevoegd. 

2. Indien de uitslag van enig deel van 
het examen van een examinandus van d ien 
aard is, dat naar de mening van de commis
sie slagen is uitgesloten, kan hem verdere 
deelneming aan dit examen worden ont
zegd. 

3. Is het examen met voldoende uitslag 
afgelegd, dan wordt de examinandus het 
verlangde diploma uitgereikt. 

4. De commissie kan aan een examinan
dus, die een onvoldoend examen heeft afge
legd, die zich tijdens een examen heeft te
ruggetrokken of die krachtens het bepaalde 
in lid 2 van deelneming ·aan een examen is 
uitgesloten, de toelating tot deelneming aan 
een gelijknamig examen ontzeggen voor een 
termijn, welke zes maanden niet te boven 
gaat. 
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5. De commissie beslist met meerder
heid van stemmen omtrent de uitslag van 
het examen. Ingeval van staking van stem
m en beslist de Voorzitter. 

6. Indien een vroeger verkregen diplo
ma overbodig wordt, draagt de Voorzitter 
er zorg voor, dat dit ongeldig wordt ge
maakt. 

7. Onze Minister van Verkeer en Water
staat stelt de modellen van de in artikel r 
genoemde diploma's vast. 

9. 1. Behoudens het bepaalde in het 
tweede lid van artikel 7, mag tijdens het 
examen de examinandi generlei mededeling 
worden gedaan inzake de beoordeling van 
hun ' werk. 

2. Bij het schriftelijk examen en het 
practijkexamen zijn in elk lokaal, waar exa
men wordt afgenomen aan meer dan tien 
candidaten, ten minste twee leden van de 
examencommissie voor het houde n van toe
zicht aanwezig, tenzij in verband met de 
aard en de inrichting van het examenlokaal 
en de examenopgaven, naar het oordeel van 
de Voorzitter een lid voldoende kan worden 
geacht. Bij elk mondeling examen is, be
halve de examinator, ten minste een ander 
1id der examencommissie als bijzitter te
genwoordig. De bijzitter maakt aanteke
ningen, betreffende het examen van elke 
examinandus. 

3. Het schriftelijk examenwerk ,wordt 
gesteld op vanwege de examencommissie 
uit te reike n en door de Voorzitter of diens 
plaatsvervanger gewaarmerkt papier. Zo
nodig wordt eveneens aldus gewaarmerkt 
klad- en vloeipapier uitgereikt. Al het ge
bruikte papier, behalve de examenopgaven, 
blijft in het examenlokaal achter, waar het 
door de toezichthoudende leden der com
=issie wordt verzameld. 

4. De examinandi mogen bij de schrif
telijke examens niets anders in het examen
lokaal medebrengen dan de schrijfbehoeften 
(uitgezonderd papier) of andere benodigd
heden, welke zijn vermeld in de brief, waar
bij zij voor het examen worden opgeroepen. 

5. Tijdens het examen mag geen van de 
examinandi het examenlokaal verlaten, an
ders dan met toestemming en onder ver
antwoordelijkheid van een der toezichthou
dende leden van de commissie. De exami
nandi mogen tijdens het examen in de exa
menlokale n niet met elkander spreken, noch 
elkanders werk bekijken, of iets van elkan
der lenen. 

6. Elke handeling, in enig opzicht in 
strijd met de voorschriften, of elke poging 
tot bedrog, welke tijdens het examen wordt 
ontdekt, kan voor de betrokken examinan
dus uitsluiting van het ve rdere examen tot 
gevolg hebben. Indien de ontdekking van 
de onregelmatigheid eerst na afloop van het 
examen plaats vindt, kan het diploma aan 
de examinandus, die zich hieraan schuldig 
heeft gemaakt onthouden, of het reeds uit
gereikte diploma ingetrokken worden. Om
trent de ingevolge dit lid te nemen maat
regelen beslist de Voorzitter. 

L. & S. 1947 
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10. 1. Het oordeel omtrent de kennis 
of vaardigheid van de examinandi wordt 
uitgedrukt door een van de cijfers r tot en 
met 10, aan welke de volgende betekenis 
moet worden gehecht: 
1. zeer slecht; 6. voldoende; 
2. slecht; 7. ruim voldoende; 
3. gering; 8. goed; 
4. onvoldoende; 9. zeer goed; 
5. bijna voldoende; 10. uitmuntend. 

2. Waneer in e nig onderdeel als eind
cijfer ten minste ·s,s doch minder dan 6 is 
verkregen, wordt dit cijfer als voldoende 
beschouwd. 

ll. Indien iemand, in het bezit van het 
diploma als machinist-stoker of als machi
nist voor de zeevisvaart examen wenst af 
te leggen voor het verkrijgen van het diplo
ma als motordrijver voor de zeevisvaart, 
wordt hij alleen geëxamineerd in die vak
ken of onderdelen daarvan, die bij het reeds 
afgelegde examen niet worden geëist, of 
waarvan de eisen lager waren gesteld. 

Het bovenstaande is ook van toepassing 
op hen, die in het bezit zijnde van het di
p loma als motordrijver voor de zeevisvaart, 
examen wensen af te leggen ter verkrijging 
van het diploma als machinist-stoker of als 
machinist voor de zeevisvaart. 

12. E en duplicaat van een uitgereikt 
diploma of van de verklaring bedoeld in ar
tikel 7, wordt slechts afgegeve n, indien be
langhebbende aannemelijk kan maken, dat 
het oornpronkelijke diploma of de oornpron
kelijke verklaring verloren is geraakt. Voor 
een duplicaat is een bedrag van f 2.50 ver
schuldigd ten bate van 's Rijks Schatkist 
en te storte n of te doen overschrijven op de 
postgirorekening der commissie, te nzij het 
oorspronkelijke diploma of de verklaring 
verloren is gegaan tengevolge van een oor
logsdaad of van een scheepsramp. 

13. 1. Na afloop van elke zitting zendt 
de Voorzitter een door hem en de Secre
taris ondertekende staat van uitgereikte d i
ploma's aan Onze Minister van Verkeer en 
Waterntaat. 

2. Aan de voet van die staat wordt het 
bedrag der ontvangen examengelden gespe
cificeerd opgegeven. 

3. De Voorzitter doet de'ontvangen exa
mengelden maandelijks overschrijven op 
postgirorekening No. r van 's-Rijks Schat
kist. 

14. D e commissie brengt zo spoedig mo
gelijk na afloop van het zittingsjaar aan 
Onze voornoemde Ministers verslag uit be
treffende de gehouden examens. 

15. De leden en de plaatsvervangende 
leden der commissie genieten uit 's Rijks 
Schatkist vacatiegelden e n vergoeding voor 
reis- en verblijfkosten. 

16. Dit reglement kan worde n aangeduid 
onder de titel van "Reglement voor de ma
chinistenexamens Zeevisvaart". 

Onze Ministers van Verkeer en Water- -
staat en van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
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zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van 
State. 

Amsterdam, 20 December 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v . Verk. en Wate1staat, H. Vos. 
De Min. v. 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitges. 27 Januari 1948.) 

BIJLAGE I. 

Elsen van werktijd en diensttijd om tot de 
machlnlHttrnexamens Zcevlsvnurt te worde n 

toegclat~n. 

Om tot het afleggen van de examens ter 
verkrijging van de diploma's als bedoeld 
in artikel I van het Reglement voor de 
machinistenexamens Zeevisvaart te worden 
toegelaten moet de candidaat aan de Voor
zitter van de commissie voor de machinis
tenexamens Zeevisvaart overleggen: 

a. voor hct examen vbor het d iploma 
als machinist-stoker voor de zeevisvaart, 
het bewijs, dat hij. na voltooiing van zij n 
zestiende levensjaar, gedurende ten minste 
een jaar op stoomvaartuigen, ter beoorde
ling van de Voorzitter, in de machinekamer 
werkzaam is geweest; 

b. voor het examen voor het diploma als 
machinist voor de zeevisvaart het bewijs, 
dat hij, na het behalen van het diploma als 
machinist-stoker, ten minste een jaar, als 
machinist-stoker aan boord van stoomzee
vissersvaartuigen werkzaam is geweest; 

c. voor het examen voor het diploma 
als motordrijver voor d e zeevisvaart het be
wijs, dat hij, na voltooiing van zijn zestien
de levensjaar, ten minste een jaar op mo
torvaartuigen, ter beoordeling van de Voor
zitter, in de motorkamer werkzaam is ge
weest. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 20 

December 1947 (Staatsblad No. H 444). 
Ons bekend, 

De Min. v. V erk. en Waterstaat, H . Vos. 
De Min. v. 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

BIJLAGE II. 

MACHINISTENEXAMENPROGRAM
MA'S ZEEVISV AART. 

Dlplomn nl8 mac hin ist ,oor de zeevls v,utrl. 

Wettelijk programma: Scheepswerktuig
kunde; vaktekenen; in aanmerking komen
de wettelijke bepalingen; eerste hulp bij 
ongevallen. 

Uitgewerkt programma 1 . 

1. Scheepswerktuigkunde. 
a. Stoomketels. 
Behandeling van stoomketels aan boord 

1 D e cijfers geven de onderdelen aan. Het 
examen is schriftelijk en mondeling voor 
onderdeel 1, sub a en b, mondeling en prac
tisch voor onderdeel 4, mond eling voor on
derdeel 1, sub c en d, en onderdeel 3 en 
practisch voor onderdeel 2. 
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van zeevissersvaartuigen onde r alle om
standigheden; kennis van het onderhoud en 
het schoonmaken daarvan, benevens het 
verrichten van kleine herstellingen aan de 
ketels; kennis van het stoken van verschil
le nde soorten steenkolen en enig begrip van 
het verbrandingsproces met het oog op zui
nig stoken; kennis van de inrichting van 
veiligheidskleppen, peilglastoestellen, ma
nometers, voedingsklepkasten en spuiinrich
tingen aan stoomketels, bij de zeevisserij in 
gebruik; begrip van de te treffe n maat
regelen tegen brand- en ontploffingsgevaar. 

b. Stoommachines. 
Behandeling van de stoommachines aan 

boord van zeevissersvaartuigen onder a lle 
omstandigheden, hierbij inbegrepen de con
densors; kennis van het onderhoud daar
van. Begrip van het stellen der stoomver
delingsorganen en van het houden van con
trole op de stoomdruk in de stoomcylinders 
en op he t vacuum in de condensor, een en 
ander met het oog op zuinig stoomverbruik 
en het constateren van afwijkingen van het 
normale bedrijf; kennis van de inrichting 
van stoom- en vacuummeters; begrip van 
de werking der omkeerinrichting bij de 
scheepsstoommachine ; kennis van de in
richting van de schroefaskoker en de bui
tenboordafsluiters. 

c. Hulpwerktuigen. 
K ennis van de lensinrichting aan boord 

van zeevissersvaartuigen; kennis van de in
richting, het onderhoud en de behandeling 
der hulpwerktuigen in de machinekamer en 
aan dek van zeevissersvaartuige n; kennis 
van de hulpvoeding-inrichting va n stoom
ketels; bekendheid met de practische be
handeling van electrische installaties aan 
boord van zeevissersvaartuigen en even
eens met het gebruik e n het onderhoud van 
een carbid-installatie. 

d. M aterialen en begrippen betreffend& 
natuurkunde. 

Kennis van het verdampen vdn water; 
verzadigde en oververhitte stoom; expansie, 
compressie en condensatie. K ennis van het 
doelmatig gebruik van pakkingsstoffen e n 
isolatiemiddelen en van de samenstelling 
hiervan. Kennis van het doelmatig gebruik 
en de soorten van smeermiddelen. 

2. Vaktekenen. 
Het opmeten e n in tekening bre ngen 

(werktekening in potlood) van een eenvou
d ig machinedeel. 

3. Wettelijke bepalingen. 
Kennis van de voornaamste bepalingen 

uit Stoomwet en Stoombesluit, die bij het 
gebruik van scheepsstoomke tels in acht ge
nomen moeten worden. H ouden van het 
machinedagboek. 

4. Eerste hulp bij ongevallen. 
K ennis van het verlenen van eerste hulp 

bij ongevallen e n van het behandelen van 
wonden aan de hand van de in de Schepen
wet voor zeevissersvaartuigen voorgeschre
ven handle iding en enige vaardigheid in het 
leggen van verbanden. 
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Dl1iloma als machinist-stoker voor de 
zeevfsvaart. 

Wettelijk programma: Nederlandse taal; 
rekenkunde; scheepswerktuigkunde; vak
tekenen; practisch werken. 

Uitgewerkt programma 1 . 
1. Nederlandse taal. 
De examinandus moet een leesbare hand 

schrijven en zijn gedachten mondeling en 
schriftelij~, zonder grove fouten te maken, 
kunnen uitdrukken. 

2. Rekenkunde. 
De vier hoofdbewerkingen met gehele ge

tallen, gewone en eindige tiendelige breu
ken, het metrieke stelsel en het Engelse 
stelsel van maten en gewichten bij de Ne
derlandse Zeevisvaart in gebruik, zomede 
de meest voorkomende herleidingen van het 
ene stelsel in het andere. 

3. Scheepswerktuigkunde. 
a. Stoomketels. 
Kennis van de inrichting der stoomke

tels, welke aan boord van zeevissersvaar
tuigen voorkomen; behandeling van de vu
ren; betekenis en gebruik van de voor
naamste ketelappendages; behandeling van 
de stoomketel aan boord van zeevissers
vaartuigçn in gewone omst andigheden; be
kendheid met de oorzaken, waardoor zout 
e n olie in de ketel kunnen komen, de ge
volgen, welke hiervan te verwachten zijn 
en de middelen om het te voorkomen. 

b. Stoommachines. 
Benaming en doel van de onderdelen der 

stoomwerktuigen aan boord van zeevissers
vaartuigen; loop van de stoom in de ma
chine; drijven van de machine in gewone 
omstandigheden; smeren van de machine; 
inrichting en doel van de condensor en van 
de verschillende pompen. 

c. Materialen en begrippen betreffende 
natuur_ en werktuigkunde. 

Enige kennis van de samenstelling van 
pakking- en isolatie-stoffen en van• het ge
bruik hiervan; enige kennis van de eigen
schappen van de materialen, bij de stoom
machine- en ketelbouw gebezigd. Enige 
kennis van de bewerking en het harden van 
gereedschapsstaal, van de samenstelling van 
soldeer en van de toepassing der daarbij ge
bruikelijke vloeimiddelen. 

Enig begrip van drukking van vloeistof
fen en gassen; van communicerende vaten; 
van soortelijk gewicht; van pompen en he
vels. 

Enig begrip van warmte en uitzetting; 
enige kennis van verdampen en koken; ken
nis van thermometers en de daarbij ge
bruikelijke schalen. Enig begrip van het 
ontstaan van de electrische (gelijk)stroom, 
de spanning, de stroomsterkte, de weer-

1 De cijfers geven de onderdelen aan. Het 
examen is schriftelijk en mondeling voor de 
onderdelen 1, 2 en 3 met uitzondering van 
sub c van onderdeel 3 , dat alleen monde
ling wordt afgenomen, practisch voor de 
onderdelen 4 en 5. 
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stand, het vermogen, de warmte-ontwikke
ling en de daarbij gebruikt wordende een
heden. 

Kennis van het samenstellen en ontbin
den van krachten, arbeid, arbeidsvermogen. 
K ennis van de werking van lieren, takels 
en vijzels. 

4. Vaktekenen. 
Het opmeten en in tekening brengen 

(werktekening in potlood) van een eenvou
dig machinedeel. 

5. Practisch werken. 
Het ritsen en vlakhakken, haaks en vlak 

vijlen; het snijden en tappen van schroef
draad, het vervangen van gebroken tap
einden; het inschuren van kleppen en kra
nen; het maken van een kopspie en een 
inlegspie; het smeden en harden van een 
beitel en een boor; het pasmaken van een 
spie; het pasmaken van metalen e n draai
punten en vernieuwen van zuigerveren; een
voudig soldeerwerk met tin, eenvoudig 
plaatwerk. 

Monteren en demonteren van aan boord 
van Nederlandse zeevissersvaartuigen ge
bruikelijke machines; verpakken; het be
handelen der machines in het bedrijf. 

Ul1iloma als motordrijver voor 1le 
zeevis vaart. 

Wettelijk programma. Nederlandse taal; 
rekenkunde; motoren, hulpstoomketels en 
hulpwerktuigen; vaktekenen; practisch wer
ken; eerste hulp bij ongevallen. 

Uitgewerkt programma 1 . 

r. Nederlandse taal. 
De examinandus moet een leesbare hand 

schrijven en zijn gedachten mondeling en 
schriftelijk, zonder grove fouten te maken, 
kunnen uitdrukken. 

2. Rekenkunde. 
De vier hoofdbewerkingen met gehele 

getallen, gewone en eindige tiendelige breu
ken, het metrieke stelsel en het Engelse 
stelsel van maten en gewichten bij de Ne
derlandse Zeevisvaart in gebruik, zomede 
de meest voorkomende herleidingen van 
het ene stelsel in het andere. 

3. Motoren, hulpstoomketels en hulp
werktuigen. 

a. Materialen en begrippen betreffende 
natuur- en werktuigkunde. 

Enige kennis van de samenstelling van 
pakking- en isolatiestoffen en van het ge
bruik hiervan; van de eigenschappen van 
de materialen bij de motorbouw gebezigd, 
van de bewerking en het harden van ge
rçedschapsstaal, van de samenstelling van 
soldeer en van de toepassing der daarbij ge-
brujkelijke vloeimiddelen. . 

Enig begrip van drukking van vloeistof-

1 De cijfers geven de onderdelen aan. Het 
examen is schriftelijk en mondeling voor de 

· onderdelen 1, 2 en 3, sub b, mondeling voor 
onderdeel 3, sub a en c, mondeling en prac
tisch voor onderdeel 5, en practisch voor de 
onderdelen 4 en 6. 
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fen en gassen; van communicerende vaten; 
van soortelijk gewicht; van pompen en he
vels. Enig begrip van warmte en uitzetting, 
kennis van t hermometers en de daarbij ge
bruikelijke schalen; enige kennis van ver
dampen en koken. Enig begrip van het ont
staan van de electrische (gelijk)stroom, de 
spanning, de stroomsterkte, de weerstand, 
het vermogen, de warmteontwikkeling en 
de daarbij gebruikt wordende eenheden. 

Kennis van het samenstellen en ontbin
den van krachten, arbeid, arbeidsvermogen. 
K ennis van de werking van lieren, takels en 
vijzels. 

b. Verbrandinjsmotoren. 
Begrip van de gronden, waarop de wer

king van verbrandingsmotoren berust en 
kennis van de indeling dezer motoren naar 
hun werkwijze en naar de aard de r ver
branding van de brandstof. 

Kennis van de inrichting, de behande
ling, het onderhoud, het monteren en de
monteren van op zeevissersvaartuigen ge
bruikelijke verbrandingsmotoren. 

Kennis van eenvoudige herstellingen aan 
motoren en het verhelpen van storingen ; 
van de inrichting van de pijpleidingen en 
van de daaraan voorkomende herstellingen. 

K ennis van de inrichting van de schroef
asJ<oker en de buitenboordafsluiters. 

K ennis van de soorten der gebruikelijke 
motor-oliën en smeermiddelen; ontvlam
mingspunt, berging en maatregelen tegen 
brand- en ontploffingsgevaar. 

Enige algemene k ennis van de wettelijke 
bepalingen betreffende de inrichting van 
motorkamers aan boord van zeevissersvaar
tuigen. Het houden van het machinedag
boek. 

c. Hulpwerktuigen en hu/pstoomketels. 
Bekendheid met de inrichting, behande

ling en werkwijze van de nulpwerktuigcn 
in de motorkamer en aan dek, benevens het 
verhelpen van storingen nieraan. K emtis 
van de lensinrichting. 

Bekendheid met de practische behande
ling van electrische installaties aan boord 
van zeevissersvaa_rtuigen, en eveneens van 
het gebruik, onderhoud en herstelling van 
een carbid-installatie. 

Bekendheid met de mrichting en de be
handeling van de hulpketels en hun appen
dages, zoals die aan boord van Nederlandse 
motorzeevissersvaartuigen worde n aange
troffen. 

4. Vaktekenen. 
Het opmeten en in tt:kening brengen 

( werktekening in potlood) van een eenvou
dig machinedeel. 

5. Eerste hulp bij ongevallen. 
Kennis van het verlenen van eerste hulp 

bij ongevallen en van het behandelen van 
wonden aan de hand van de in de Schepen
wet voor zeevissersvaartuigen voorgeschre
ven handleiding en enige vaardigheid in 
het leggen van verbanden. 

6. Practisch werken. 
Het ritsen en vlakhakken, haaks en vlak 

vijlen; het snijden en tappen van schroef-
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draad, het vervangen van gebroken tap
einden; het inschuren van kleppen en kra
nen; het maken van een kopspie en een in
Jegspie; het smeden en harden van een bei
tel en een boor; het pasmaken van een 
~pie; het pasmaken van metalen en draai
punten en vernieuwen van zuigerveren; 
eenvoudig soldeerwerk met tin, ...:envoudig 
plaatwerk. 

Monteren en demonteren van aan boord 
van Nederlandse zeevissersvaartuigen ge
bruikelijke motoren en hulpwerktuigen; ver
pakken; het behandelen der motoren in het 
bedrijf. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 
20 December 1947 (Staatsblad No. H 444). 

Ons bekend, 
De Min. v. Verk. en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. v. 0., K. en W., Jas. ]. GIELEN. 

s. J-1 445 

zz December 1947. BESLUIT, betreffen
de hernieuwde inwerkingtreding van 
enige artikelen van de Wet genees- en 
tandheelkundige voorziening burgerbe
volking. 

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

Sociale Zaken van 13 December 1947, no. 
4551 H /dossier 46, afdeling Volksgezond
heid; 

Gelet op artikel 10, tweede lid, van de 
Wet genees- en tandheelkundige voorzie
ning burgerbevolking; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen 

Enig artikel. 
De in artikel 10, tweede lid, van de Wet 

genees- en tandheelkundige voorziening 
burgerbevolking bedoelde artikelen treden 
opnieuw in werking met ingang van 26 Fe
bruari '-948. 

Onze Minister van Sociale Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad en in de Nederlandse 
Saatscourant zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de 
Raad van State. 

Amsterdam, 22 D ecember 1947. 
WILHELMI NA. 

D e Min. v. Soc. Zaken a.i., MANSHOLT. 

(Uit~eg. zo Febr. 1948.) 

S. ll 446 
22 December 1947. BESLUIT tot verlenging 

van de machtiging verleend aan de Chef 
van de Generale Staf, bedoeld in artikel 
33 van de wet van 14 September 1866 
(Staatsblad n°. 138) houdende bepalingen 
betrekkelijk de inkwartieringen en het 
onderhoud van het krijgsvolk en de 
transporten en Jeverantièn, voor de le
gers of verdedigingswerken van het Riik 
gevorderd. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog en van Binnenlandse Zaken van 5 
December 1947 Afá. B 1, Bur. 3, n°. 201; 

Gelet op artikel 33 van de Wet van 14 
September 1866 (Staatsblad no. 138), zoals deze 
wet sedert is gewijzigd en op het bepaalde 
bij Onze Besluiten van IO April 1939 (Staats
blad n°. 181), 4 Maart 1946 (Staatsblad n°. G 
56) en van 21 December 1946 (Staatsblad n°. 
G 381); 

Overwegende, dat ook na 31 December 
1947 de tegenwoordige buitengewone om
standigheden oorlogsgevaar, in de zin, waar
in dat woord in 's lands wetten voorkomt, 
blijven inhouden ; 

dat het derhalve noodzakelijk is, de mach
tiging verleend bij Ons Besluit van 4 Maart 
1946 (Staatsblad n°. G 56), sedertdien gewij
zigd bij Ons Besluit van 21 December l 946 
(Staatsblad n°. G 381), na 3 1 December 1947 
te bestendigen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Enig artikel. 
In artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 

4 Maart 1946 (Staatsblad n°. G 56), zoals dit 
is gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 
21 December 1946 (Staatsblad n°. G 381), 
wordt de datum van "31 December 1947" 
gewijzigd in "31 December 1948". 

Dit besluit, hetwelk in het Staatsblad en 
in de Staatscourant zal worden geplaatst, 
treedt in werking op 1 Januari 1948 

Onze Ministers van Oorlog en van Binnen
landse Zaken zijn belast met de uitvoering 
van dit Besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Algemene Rekenkamer. 

Amsterdam, 22 December 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. F1ÉvEz. 
De Min ." u. Binnen/. Zaken, WITTEMAN. 

( Uitgeg. 6 Jan. 1948). 

s. )[ 447 

23 December 1947. BESLUIT, houdende 
voorlopige inwerkingstelling van de 
wijziging van de posten 153 tot en met 
156 van het tarief, hetwelk deel uit
maakt van de Nederlands-Belgisch
Luxemburgse douane-overeenkomst, 
goedgekeurd bij de wet van I Augustus 
1947, Staatsblad no. H 282. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de door Onze Minister van Finan

ciën, na gepleegd overleg met Onze Minis
ters van Buitenlandse Zaken, van Econo
mische Zaken en van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening gedane voordracht 
van 22 December 1947, no. 144, afdelingen 
Accijnzen en Invoerrechten; 

Gezien het op 22 December 1947 te 
Brussel tussen de Regeringen van Neder
land, België en Luxemburg gesloten proto
col bij de op 5 September 1944 te Londen 
gesloten douane-overeenkomst, met het op 
14 Maart 1947, te 's-Gravenhage nader ge
sloten protocol ; 

1947 

Overwegende, dat het gewenst is de in 
artikel I van eerstgenoemd protocol ver
vatte wijziging van de posten 153 tot en 
met 156 van het tot de bedoelde douane
overeenkomst behorende tarief voorlopig in 
werking te stellen; 

Gelet op artikel 2, eerste Jid, van de Wet 
van I Augustus 1947, Staatsblad no. H 282; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Met ingang van 1 Januari 1948 
worden de posten 153 tot en met 156 van 
het tarief bedoeld in artikel 2 van het Ta
riefbesluit 1947 gelezen als volgt: 

N°. J Omschrijving 

153 1 W ijn en druiuenmost: 
a. in verpakkingen inhouden
de meer dan 2 liter. 

154 

155 

156 

b. andere .. .. 

AantekP.ningen. 1. Onder 
"wijn " wordt verstaan het 
product van de alcoholische 
gisting van sap of most van 
verse druiven. Wijn die wegens 
kleurloosheid het uiterlijk aan
zien heeft van overgehaalde 
alcohol, wordt aangemerkt en 
belast als Likeur van post 159. 

2. Wijn, welke volgens de 
alcoholmeter van Gay-Lussac, 
bij een temperatuur van 15° 
Celcius, een hogere sterkte 
heeft dan 21 graden, wordt 
aangemerkt en belast als Li
keur van post 159. 
Mousserende wijn. . . . . . 

WUn bereid met aromatische 
planten (vermouth en dergel.): 

a. in verpakking. inhoudende 
meer dan 2 liter 

b. andere . ... 

Andere gegiste dranken : 
a. Appeldrank en perendrank: 
1. mousserende. . . . . . . 

2. niet mousserende: 
A. in verpakkingen inhouden-

de meer dan 2 liter. 

B. andere ....... . 

b. Honigdrank en andere: 
1. mousserende . .... . 

2. niet mousserende: 

Tarief 

hl.fr. 600.-1 

off 36.32 1 

hl fr. 1652.
of f 100.-

hl fr. 4200.
of f 254.24 

hl fr. 
of f 
hl fr. 
of f 

2000.-
121.07 

2500.-
151.33 

hl fr. 4200.
of f 254.24 

hl fr. 
off 
hl fr. 
off 

600.-1 

36.321 

1652.-
100.-

hl fr. 4200.
of f 254.24 

A. in verpakkingen inhouden-
de meer dan 2 liter. hl fr. 

off 
600.-1 

36.32 1 

1 Indien de hierbedoelde dranken volgens de al
coholmeter van Gay-Lussac, bij een temperatuur 
van 15° Celcius, een sterkte hebben van meer dan 
12 graden, is voor elk 1/10 graad boven 12 graden, 
een aanvullend recht verschuldigd van fr. u.60 
of f 0.70 per hectoliter. 
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Tarief N°. 1 Omschrijving 
------------'-----
B . andere ..... . 

Aantekeningen. 1.. Het pro
duct van de gisting van rjjzo
nen of van krenten met water 
valt eveneens onder post 156b. 

2. Gegiste dranken van 
post 156, welke volgens de al
coholmeter van Gay-Lussac, 
b ij een temperatuur van 15° 
Celsius, een hogere sterkte 
hebben dan 15°, worden aan-

1 

gemerkt en belast als Gedis
tilleerde dranken van post 157. 
Is die sterkte hoger dan 21 
graden dan worden ze aange
merkt en belast als Likeuren 
van post 159. 

hl fr. 1652.
of f 100.-

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Januari 1948. 

Onze Minister van Financiën is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden gep1aatst. 

Amsterdam, 23 December 1947. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 30 Dec. 1947.) 

s. H 448 

23 December 1947. BESLUIT houdende 
bijzondere regeling betreffende de cu
mulatie van wachtgeld, toegekend in
gevolge het Koninklijk Besluit van 
3 Augustus 1922 (Staatsblad No. 479) 
bij ontslag overeenkomstig artikel 6, 
tweede lid, van de "Wet Rechtsherstel 
Overh eidspersoneel 1946", met inkom
sten. 

Wij W ILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken van 28 November 
1947, No. 69931, Afdeling P ensioenen e n 
Wachtgelden; 

Overwegende , dat het wenselijk is een 
bijzondere regeling vast te stelle n met be
trekking tot de culmulatie van wachtgeld, 
toegekend ingevolge Ons Besluit van 3 Au
gustus 1922 (Staatsblad No. 479) bij een 
ontslag overeenkomstig artikel 6, tweede 
lid, van de "Wet Rechtsherstel Overheids
personeel 1946", met inkomsten uit of in 
verband met arbeid of bedrijf; 

De Raad van S t ate gehoord (advies van 
9 D ecember 1947, No. 23); 
_ Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 16 December 1947, 
No. 6993 II, afdeling Pensioenen en W acht
gelden; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Enig artikel. T en aanzien v a n hen wie 
m et ingang van 1 Juni 1945 een wachtgeld 
is toegekend ingevolge Ons besluit van 3 
Augustus 1922 (Staatsblad No. 479) terzake 
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van een ontslag overeenkomstig artikel 6, 
tweede lid, van de "Wet R echtsherstel 
Overheidspersoneel 1946", vinden te reke
nen van 1 Juni 1945 de bepalingen van art 
6, eerste tot en met vijfde Jid, van genoemd 
besluit overeenkomstige toepassing met be
trekking tot inkomsten uit of in verband 
met arbeid of bedrijf, ter hand genomen op 
of na de .dag van ingang of van aanzegging 
van het tijdens de bezetting verleend ont
slag of gedurende non-activiteit voorafgaan
de aan dat ontslag, zomede ten aanzien van 
inkomste n of vermeerdering van inkomsten, 
welke de belanghebbende op of na die dag 
is gaan genieten uit of in verband met 
arbeid of bedrijf vóór die dag ter hand 
genome n. · 

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

Amsterdam, 23 D ecember 1947. 

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

(Uitgeg. 13 Januari 1948.) 

S. H 449 

24 December 1947. WET tot vaststelling 
van de begroting van het Staatsmunt
bedrijf voor het dienstjaar 1948. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 600 H ; 
Hand. Il 47/48, bladz. 636; 
Bijl. Hand. 1 47/48, 600 H; 
Hand. 1 47/48, bladz. 48. 

S. H 450 

24 December 1947. WET, houdende wijzi
ging en aanvulling van de artikelen 2 , 

3, 12 en 47 van het Besluit Vijandelijk 
Vermogen. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 503; 
Bijl. Hand. Il 47/48, 503; 
H and. Il 47/48, bladz. 625-632; 
Bijl. H and. 1 47/48, 503; 
Hand. 1• 47/48, bladz. 48-50. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weteri': 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het Beheersinstituut en de Bijzondere 
Gerechtshove n de bevoegdheid moeten 
hebben het beheer over landverraderlijk 
vermogen te doen e indigen en dat het voorts 
wenselijk is artikel 2, artikel 3 e n artike l 
47 van het Besluit Vijandelij k Ve rmogen te 
wijzigen en aan te vullen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 2 onder s van het Be

sluit Vijandelijk Vermogen wordt gelezen: 
" personen - uitgezonderd natuurlijke 

personen, Nederlanders of Nederlandse on
derdanen zijnde -. die door of vanwege de 
Minister van Justitie tot vijan delijke on
derdanen worden verklaard." 

2. Tussen het eerste en het tweede lid 
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van artikel 3 van het Besluit Vijandelijk 
Vermogen wordt een nieuw tweede lid inge
voegd, luidende: 

"2. Vermogen, toebehorende aan een 
persoon, die na het inwerkingtreden van 
dit besluit vijandelijk onderdaan wordt, 
gaat alsdan eveneens van rechtswege in 
eigendom over op de Staat, behoude ns het 
bepaalde in de artikelen 25 tot en met 28 

van dit besluit." 
Het tweede, het derde en het vierde lid 

van voornoemd artikel 3 worden vernum
merd tot derde, vierde e n vijfde lid. 

3, 1. Aan het tweede lid van artikel 12 

van het Besluit Vijandelijk Vermogen wordt 
toegevoegd een nieuwe tweede zin, luiden
de: 

"Ten aanzien van personen, die ingevolge 
het Besluit politieke delinquenten 1945 bui
ten vervolging zijn gesteld met handhaving 
van het beheer overeenkomstig artikel 20, 

lid 3, onder i van dat Besluit, doet het Be
heersinstituut de in het vorige lid bedoelde 
verklaring niet." 

2. Het derde lid van artikel 12 van het 
Besluit Vijandelijk Vermogen, zoals dit ar
tikel luidt na de daarin bij artikel 39, derde 
lid, van het bij Besluit van 19 November 
1945 (Staatsblad no. F 280) gewijzigde Be
sluit politieke delinquenten 1945 gebrachte 
wijziging, wordt gelezen: 

"Ten aanzien van personen, als bedoeld 
in artikel 6, eerste lid, zal het beheer even
eens een einde nemen: 

a. indien en voorzover zulks door het 
' Tribunaal of het Bijzondere Gerechtshof 
wordt bepaald, of 

b. bij buitenvervolgingstelling ingevolge 
het Besluit politieke delinquenten 1945, 
tenzij daarbij het beheer overeenkomstig 
artikel 20, lid 3, onder i van dat Besluit 
wordt gehandhaafd." . 

4, Artikel 47 van het Besluit Vijandelijk 
Vermogen wordt gelezen: 

"Dit besluit is mede verbindend voor 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao, 
met dien verstande evenwel, dat voor zover 
het betreft onderwerpen, welke in het bij
zonder tot de rechtssfeer van één der over
zeese gebiedsdelen behoren, de wetgevende 
lichamen van het betrokken gebiedsdeel be
voegd zijn met inachtneming van de be
ginselen van dit besluit, regelingen te tref
fen en organen in te stellen, zo nodig in af
wijking van dit besluit." 

5, Deze wet is mede verbindend voor 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao. 

6, Deze wet treedt in werking op de 
dag, volgende op die harer afkondiging, 
met dien verstande, dat zij in Nederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao in werking 
treedt op de dag volgende op die harer af
kondiging onderscheidenlijk in het Staats
blad van Nederlandsch-lndië, het Gouver
nementsblad van Suriname en het Publi
catieblad van Curaçao. 

Zij werkt, voor zoveel artikel 1, artikel 2 

en artikel 4 aangaat, terug tot de dag van 
het inwerkingtreden van het Besluit Vijan
delijk Vermogen, en voor zoveel artikel 3 
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aangaat, tot de dag van het inwerkingtre
den van het Besluit politieke delinquenten 
1945. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten P aleize Soestdijk, 24 De

cember 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Econ. Zaken, H UYSMANS. 

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

De Min. v. Overz. Gebiedsd. a.i., GÖTZEN. 

(Uitgeg. 9 Jan. I948). 

S. H 451 

24 December 1947. WET tot wijziging van 
de wet betreffende dienstplichtvoorzie
ningen. 

BUI. Hand. Il 47/48, 659~ 
Hand. Il 47/48, blz. 813; 
BUI. Hand. I 47/48, 659; 
Hand I 47/48. bladz. 53, 54. 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat het nodig is de wet van 10 Januari 1947 
(Staatsblad H 14) betreffende dienstplicht- · 
voorzieningen, gewijzigd bij de wet van 26 
Juni 1947 (Staatsblad H 190), ook na 31 De
cember 1947 voorlopig van kracht te doen 
blijven; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van Stat.e enz.; 
Art. 1. In artikel 2. tweede volzin, der 

wet van 10 Januari 1947 (Staatsblad H 14) 
betreffende dienstplichtvoorzieningen, ge
wijzigd bij de wet van 26 Juni 1947 (Staats
blad H 190), wordt in de plaats van "1 Janu
ari 1948" gelezen: .,1 Juli 1948". 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van de dag na die van afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Decem

ber 1947, 
WILHELMINA 

De Min. van Oorlog, A. H. J. L. F1ÉvEz. 

De Min. van Marine a.i., A. H. J. L. F1ÉvEZ, 

( Uitgeg. 30 Dec. 1947). 

S. H 452 
24 December I947· WET, houdende goed

keuring van de toetreding tot het door 
de Algemene Vergadering van de Ver
enigde Naties op 13 Februari 1946 aan
genomen Verdrag nopens de voorrech
ten en immuniteiten van de Verenigde 
Naties. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 629; 
Hand. Il 47/48, bladz. 630; 
Bijl. Hand. I 47/48, 629; 
Hand. I 47/48, bladz. 48. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
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dat het wenselijk is, dat het Koninkrijk der 
Nederlanden toetreedt tot het Verdrag no
pens de voorrechten en immuniteiten van 
de Verenigde Naties,, welk Verdrag is aan
genomen door de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties op 13 Februari 
1946 en dat voorzien wordt in de mogelijk
heid om aan andere internationale organi
saties overeenkomstige voorrechten en im
muniteiten te verlenen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. Goedgekeurd wordt de toetre

ding tot het in afdruk aan deze wet toege
voegd Verdrag nopens de voorrechten en 
immuniteiten van de Verenigde Naties, welk 
Verdrag is aangenomen door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties op 13 
Februari 1946. * 

2, Voorschriften, waarbij aan vertegen
woordigers en ambtenaren van de Volken
bond voorrechten en immuniteiten worden 
of werden toegekend, zullen toepasselijk 
worden geacht op vertegenwoordigers en 
ambtenaren van de Verenigde Naties. 

3, Wij behouden Ons voor verdragen te 
bekrachtigen en andere maatregelen te ne
men teneinde aan andere internationale or
ganisaties overeenkomstige voorrechten en 
immuniteiten toe te kennen als in het in 
artikel 1 bedoelde Verdrag worden toege
kend aan de Verenigde Naties. 

4. Deze wet is verbindend voor het ge
hele Koninkrijk en treedt in werking met 
ingang van de dag na die harer afkondiging, 
met dien verstande, dat zij in Nederlandsch
Indië, Surina en Curaçao in werking treedt 
op de dag, volgende op die harer afkondi
ging, onderscheidenlijk in het Staatsblad 
van Nederlandsch-lndië, het Gouveme
mentsblad van Suriname en het Publicatie
blad van Curaçao. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 De

cember 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. V. Buitenl. z., W. VAN BOETZELAER. 

De Min. v. justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd. a.i., GÖTZEN. 

(Uitgeg. 30 Jan. z948). 

* Engelse en Franse tekst niet opgeno
men. 

S, H 453 

24 December z947. WET tot wijziging van 
de wet van 5 December 1946 (Staats
blad no. G 344) tot aanwijzing van de 
middelen tot dekking van de uitgaven, 
begrepen in de Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. II 47/48, 64z; 
Hand. II 47/48, bladz. 636; 
Bijl. Hand. I . 47/48, 64z; 
Hand. I 47/48, bladz. 48. 
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S. H 454 

24 December z947. BESLUIT, houdende 
nadere aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 25 Augustus 1925 (Staats
blad No. 365), tot aanwijzing overeen
komstig artikel 170 der hoger-onder
wijswet van het Fonds t en behoeve van 
Indologische studiën aan de Rijksuni
versiteit te Utrecht als bevoegd om bij 
de faculteiten der rechtsgeleerdheid en 
der letteren en wijsbegeerte aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht bijzondere 
leerstoelen te vestigen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 October 1947, No. 49844 111, afdeling 
Hoger Onderwijs en Wetenschappen; 

Gelet op de artikelen 170-172 der ho
ger-onderwijswet. 

De Raad van State gehoord, advies van 
2 December 1947, No. 20; 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Minister van 18 December 1947, 
No. 54054, afdeling Hoger Onderwijs en 
Wetenschappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In Ons besluit van 25 Augustus 1925 

(Staatsblad no. 365), zoals dit sedertdien 
is aangevuld en gewijzigd, tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 170 der hoger-onder
wijswet van het Fonds ten behoeve van 
Indologische studiën aan de Rijksuniversi
teit te Utrecht, als bevoegd om bij de facul
teiten der rechtsgeleerdheid en der letteren P 

en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht bijzondere leerstoelen te vestigen, 
wordt sub II de punt achter "i. de Chinese 
taal- en letterkunde" vervangen door een 
punt-komma, en toegevoegd: .,j. de kunst
geschiedenis van het Verre Oosten.". 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan a f
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Soestdijk, 24 December 1947. 

WILHELMINA. 
(Uitgeg. 20 jan. z948). 

De Min. van 0., K. en W., Jos. J. G!ELEN. 

S. H 455 

24 December 1947 BESL U IT tot vast stelling 
van bepalingen betreffende indienst ne
ming door het Rijk van personeel op 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht (Arbeidsovereenkomstenbesluit 
Voedselvoorziening) . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening en v:an Binnenlandse 
Zaken van I December 1947, n°. 1909 Kab., 
Afdeling Algemeen Beheer, en 19 December 
194 7, afd. Ambtenaren Zaken, Bureau I; 
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Overwegende, dat het gewenst is, in af
wijking van het bepaalde in Ons besluit van 
3 ,~ugustus 1931 (Staatsblad n•. 354), nadere 
voorschriften te geven omtrent de voorwaar
den, waaronder personen, op 31 December 
1947 in dienst volgens de bepalingen van de 
.,Arbeidsvoorwaarden Voedselvoorziening", 
met ingang van I Januari 1948 op arbeids
overeenkomst naar burgerlijk recht in Rijks
dienst kunnen treden; 

Gelet op artikel 134, eerste lid, der Ambte
narenwet 1929; 

De Raad van State gehoord (advies van 
9 December 1947, n°. 29); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening en van Binnenlandse 
Zaken van 16 :E>ecember 1947, n°. 2105, Af
deling Algemeen Beheer en van 19 December 
1947, n°. 12807/R, Afdeling Ambtenaren Za
ken, Bureau I; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

HOOFDSTUK 1. 

Algemene Bepalingen. 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
"Onze Minister": het hoofd van het met 

de zaken van de Voedselvoorziening belaste 
departement van algemeen bestuur; 

,.arbeider": hij, die op arbeidsovereen-
komst naar burgerlijk recht volgens 'de bepa
lingen van dit besluit is in dienst genomen; 

.,loon": het bedrag, dat geldt als grond
slag voor de berekening van hetgeen de ar
beider maandelijks toekomt, uit hoofde zij
ner·arbeidsovereenkomst. 

2. Personen op 31 December 1947 in dienst 
volgens de bepalingen van de "Arbeidsvoor
waarden Voedselvoorziening" kunnen door 
het Rijk met ingang van I Januari 1948 op 
arbeidsovereenkomst in dienst worden geno
men met inachtneming van de volgende be
palingen. 

HOOFDSTUK Il. 

Gevallen, \\1.larln door het Rijk Indienst
ne ming op arbeidsovereenkomst naar bur
gerlijk recht volgens de bepalingen van dit 

besluit kan plaats hebben. 
3. Door het Rijk kan indienstneming op 

arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
volgens de bepalingen van dit besluit plaats 
hebben: a: van personeel voor de uitvoering van 
een bepaald werk; 

b. van personeel, behorende tot de zoom 
van arbeidskrachten, die noodzakelijk is voor 
de aanpassing van de dienst aan de schomme
lingen in de hoeveelheid te verrichten werk; 

c . van personeel, in dienst genomen, nadat 
een ;wijziging van de taak van de betrokken 
dienst is voorgenomen; 

d. van personeel beneden de leeftijd van 
21 jaren; 

e. van personeel voor nieuw ingestelde be
trekkingen, waarvan de betekenis nog niet 
voldoende vaststaat om daarvoor de juiste 
plaats in de formatie van de dienst te kun
nen aangeven; 

/. van personeel met gedeeltelijke dag-, 
week-, ot jaartaken; 

g. van personeel, behorend tot groepen, 
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waaronder veel mutatie voorkomt; 
h. van personeel, belast met waakdiensten 

of met het schoonhouden van gebouwen; 
i. van personeel, dat niet voldoet aan be

paalde eisen, welke voor de aanstelling in 
ambtelijk verband zijn gesteld; 

mits behorende tot de in artikel 2 genoem
de personen. 

HOOFDSTUK 111. 

Voorwaarden, waaronder door het Rijk ln
dlenstnemJng op arbelllsovereenkomst naar 
burgerlijk recht anders dan volgens de be-
1ialingen van Ons besluit van 3 Augustus 

1081 (Staatsblad No. 351) kan 1ilaats 
hebben. 

§ 1. Algemene bepalingen. 
4. Door het Rijk kan indienstneming op 

arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, 
anders dan volgens de bepalingen van Ons 
besluit van 3 Augustus 1931 (Staatsblad n°. 
354), plaats hebben met inachtneming van 
de bepalingen van dit Hoofdstuk. 

5. 1. De bepalingen van dit Hoofdstuk 
vinden slechts toepassing. voor zover niet bij 
of krachtens een wet anders is of wordt be
paald. 

2. De bepalingen van dit Hoofdstuk of som
mige daarvan vinden geen toepassing in ge
vallen, waarin een algemene maatregel van 
bestuur of een uit kracht daarvan gege
ven voorschrift om bijzondere redenen haar 
toepasselijkheid uitsluit. 

6. Voor de toepassing van de in dit Hoofd
stuk aangehaalde artikelen van het Burger
lijk Wetboek wordt onder "werkgever" ver
staan: het gezag, bevoegd tot indienstne
ming van de arbeider. 

§ 2. Van de indienstneming. 
7. De indienstneming van personeel op 

arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
geschiedt door of vanwege Onze Minister. 

8. 1. De arbeidsovereenkomst wordt schrif
telijk aangegaan, in tweevoud opgemaakt en 
door beide partijen ondertekend. 

2. Zij wordt aangegaan: 
a. voor een bepaalde tijd; 
b. voor onbepaalde tijd. 
9. Ten aanzien van gehuwde vrouwen en 

minderjarigen, met wie een arbeidsovereen
komst naar burgerlijk recht wordt gesloten, 
zijn de artikelen 1637/, 1637g en 1637h van 
het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

10. 1. De arbeider ontvangt een exemplaar 
van dit besluit. Hetzelfde geldt voor de schrif
telijk vastgestelde en voor hem geldende re
gelingen, die hij bij de vervulling van zijn 
dienst heeft na te leven, tenzij laastbedoelde 
regelingen op een voor hem gemakkelijk toe
gankelijke plaats ter inzage liggen . 

2. Wanneer zodanige regelingen niet schrif
t elijk zijn vastgesteld, worden deze behoorlijk 
te zijner kennis gebracht. 

§ 3. Van het loon. 
11. 1. Het loon van de arbeider wordt bij 

de arbeidsovereenkomst bepaald: 
a. volgens de loonregeling, neergelegd in 

de collectieve arbeidsovereenkomst, geldend . 
voor overeenkomstig personeel in het parti
culiere bedrijf; 
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b. volgens de loonregeling, geldend voor 
overeenkomstig personeel in ambtelijke dienst; 

c. op een bedrag, gelijk aan of boven het 
minimum van de loonschaal van overeen
komstig personeel in ambtelijke dienst, welk 
bedrag, ook na eventuele verhogingen, het 
maximum der desbetreffende loonschaal niet 
mag overschrijden; 

d. volgens de loonregeling, vastgesteld 
voor de groep, waarvan de arbeider deel 
uitmaakt ; 

e. op een bedrag, voor elk geval of voor 
elke te verrichten dienst afzonderlijk vast te 
ste1len. 

2. Door Onze Minister, Voorzitter van de 
Raad van Ministers, kan worden bepaald, 
volgens welke van de in het vorige lid, on
der a tot en met e, bedoelde regelingen de 
loonbepaling zal plaats hebben. 

12. 1. De arbeider, wiens loon is bepaald 
overeenkomstig artikel II, eerste lid onder 
a, d of e, heeft boven en behalve zijn loon 
aanspraak op een kinderbijslag op de voet 
van de bepalingen van de Kinderbijslagwet, 
zoals deze thans luidt of in de toekomst zal 
luiden, met dien verstande, dat de uitbeta
ling van de kinderbijslag geschiedt als bij 
artikel 14 met betrekking tot het loon is be
paald en dat de arbeider per maand recht 
heeft opkinderbijslag over 26 dagen. 

2. De arbeider, wiens loon is bepaald over
eenkomstig artikel II, eerste lid, onder bof c, 
heeft boven en behalve zijn loon aanspraak 
op een kinderbijslag op de voet van het be
paalde in artikel 21 van het Bezoldigingsbe
sluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934. 

13. Geen loon is verschuldigd over de tijd, 
gedurende welke de arbeider in strijd met zijn 
verplichtingen opzettelijk nalaat zijn werk
zaamheden te verrichten. 

14. 1. De uitbetaling van het loon ge
schiedt maandelijks. 

2. De artikelen 1638/ en r638g van het 
Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing. 

3. Bij de uitbetaling van het de arbeider 
toekomende loon wordt 5 % daarvan inge
houden. Het ingehoudene wordt aan de ar
beider uitgekeerd bij beëindiging van de 
dienstbetrekking, zulks met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 63. 

4. De inhouding, bedoeld in het derde lid, 
wordt niet toegepast, indien de arbeider in 
dienst is genomen voor een tijdvak van 3 
maanden of korter, of indien hij, voor onbe
paalde tijd in dienst genomen, vermoedelijk 
niet langer dan 3 maanden in dienst zal blij
ven, 

5. Indien in v erband met het door de ar
bieder genoten pensioen naar het oordeel van 
Onze Minister daartoe aanleiding bestaat, 
kan bij de arbeidsovereenkomst worden be
paald, dat het Je lid van dit artikel buiten 
toepassing zal blijven. 

15. 1. De arbeider, die als militair ingevol
ge een uit de wet of uit een verbintenis voort
vloeiende verplichting in werkelijke dienst 
is, wordt geacht in zijn burgerlijke betrek
king met verlof te zijn. Hij behoudt over de 
tijd van deze dienst het genot van het aan 
zijn betrekking verbonden loon, v_oor zover 
hij krachtens de artikelen 16 tot en met 19 
daarop aanspraak kan maken, dan wel voor 
zover die werkelijke dienst wordt vervuld ge-
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durende het aan hem verleende vacantiever
lof. 

2. In alle andere gevallen wordt hem het 
loon over de tijd van het verblijf in werkelijke 
dienst niet uitbetaald. 

16. I. De arbeider, die voor herhalings
oefeningen in werkelijke dienst is, behoudt 
over de tijd van deze dienst het volle genot 
van het aan zijn betrekking verbonden loon. 

2. Voor zoveel nodig bepaalt Onze Minis
ter van Oorlog, onderscheidenlijk die van Ma
rine, welke dienst als herhalingsoefening 
wordt beschouwd. 

3. Voor de toepassing van het eerste lid 
wordt met herhalingsoefeningen gelijkgesteld 
de werkelijke dienst, vervuld krachtens: 

a. artikel 5, vijfde lid onder a, der Wet 
voor het reservepersoneel der landmacht 1905 
(zoals die sedert is gewijzigd), voor zoveel 
ziekte betreft; 

b. artikel 34, eerste lid, onder a, der Dienst
plichtwet , of artikel 5, onder 3°, suba, der Wet 
voor de Koninklijke Marinereserve 1924 
(Staatsblad n°. 369), indien het niet tijdig be
reiken van de vereiste graad van geoefend
heid het gevolg is van ziekte; . 

c. artikel 34, eerste lid, onder c, der Dienst
plichtwet, artikel 5, vijfde lid, onder b, der 
Wet voor het reservepersoneel der landmacht 
1905 (zoals die sedert gewijzigd is) of artikel 
5, onder 3°, sub c, der Wet voorde Koninklijke 
Marinereserve 1924 (Staatsblad n°.369), voor 
zover betreft de tijd, doorgebracht tot het 
ondergaan van het daar bedoelde onderzoek; 
indien dat onderzoek geen krijgstuchtelijke 
straf of veroordelend vonnis tengevolge heeft; 

d. artikel 34, eerste lid, onder e ren /, der 
Dienstplichtwet, artikel 5, vijfde' lid, onder 
c en d, achtste en negende lid, der Wet voor 
het reserve-personeel der landmacht 1905 
(zoals die sedert is gewijzigd) of artikel 5, 
onder 3°, sub een/ der Wet voor de Konink
lijke marine-reserve 1924 (Staatsblad n°. 369); 

e. artikel 34, tweede lid , der Dienstplicht
wet, artikel 5, zevende lid, der Wet voor het 
reserve-personeel der landmacht 1905 (zoals 
die sedert is gewijzigd) of artiktl 5, onder-
40, der Wet voor de Koninklijke marine 
reserve 1924 (Staatsblad n°. 369), mits de 
oproeping in werkelijke dienst niet plaats 
heeft voor het ondergaan van straf en het 
bedoelde onderzoek geen krijgstuchtelijke 
straf of ver oordelend vonnis ten gevolge 
heeft. 

17. 1. De arbeider, die in verband met 
oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewo
ne omstandigheden verplichte werkelijke 
dienst verricht, geniet, zo hij gehuwd is, ge
durende 30 dagen het volle aan zijn betrek
king verbonden loon en daarna hetgeen dit 
meer bedraagt dan zijn militaire beloning. 
Is hij ongehuwd, dan geniet hij gedurende 30 
dagen het volle aan zijn betrekking verbon
den loon en daarna hetgeen 70 ten honderd 
van dat loon meer bedraagt dan zijn militaire 
beloning. 

2. Ongehuwde enige kostwinners worden 
voor de toepassing van het eerste lid gelijk
gesteld met gehuwden. 

Of een ongehuwde als enig kostwinner be
schouwd wordt, wordt door of vanwege Onze 
Minister beslist. 

3. H et bepaalde in het eerste en tweede 
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lid is eerst van toepassing, nadat de militair, 
hetzij vóór, hetzij gedurende de buitengewo
ne omstandigheden een werkelijke dienst van 
II maanden of, indien hij een eerste oefening 
van kortere duur te vervullen had, deze oefe
ning heeft volbracht. 

4. Het bepaalde in het derde lid geldt niet: 
a. ten aanzien van de buitengewone dienst

plichtigen, die eerst in werkelijke dienst be
hoeven te komen na het jaar der lichting, 
waartoe zij behoren of naar hun leeftijd ge
rekend kunnen worden te behoren; 

b. voor de vrijwilligers van de landstor,m, 
die hetzij een rang bekleden, hetzij het bewijs 
van voorgeoefendheid hebben verworven. 

5, Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder verplichte werkelijke dienst mede ver
staan de dienst van de oorlogsvrijwi!Hger, 
bedoeld in Ons besluit van I October 1944 
(Staatsblad E 1z9), met dien verstande, dat 
het bepaalde in het derde en vierde lid van 
dit artikel, alsmede het bepaalde in artikel 
19 ten aanzien van de arbeider, die als oo~
logsvrijwilliger in militaire dienst is getreden, 
buiten toepassing wordt gelaten. 

18. De bepalingen, vervat in de artikelen 
15, 16 en 17, zijn slechts van toepassing tot 
en met de dag, waarop de burgerlijke betrek
king zou zijn beëindigd, indien de arbeider 
daaraan niet door de militaire dienst zou zijn 
onttrokken. 

19. Aanspraak op gelijktijdig genot van 
burgerlijke en militaire beloning, als bedoeld 
in de artikelen 15, 16 en 17, bestaat slechts, 
indien de arbeider ten minste 12 maanden, 
voorafgaande aan de datum van opkomst in 
werkelijke dienst, regelmatig dienst heeft 
gedaan. 

§ 4, Van de dienst- en werktijden. 
20. 1. Zoveel mogelijk wordt voor ieder 

dienstvak door het bevoegd gezag een rege
ling van de werktijd vastgesteld en bekend 
gemaakt. Onverminderd het bepaalde bij of 
krachtens wetten, houdende bepalingen tot 
beperking van de arbeidsduur, wordt daarbij 
tevens bepaald, of en op welke wijze bevolen 
dienst of arbeid, die buiten de gewone werk
tijden valt, bijzonder wordt beloond. 

2. Bij de regeling van de werktijd wordt 
in acht genomen, dat deze in verband met de 
aard der werkzaamheden niet overmatig zij 
en behoorlijk door rusttijd wordt onderbro
ken, alsmede, dat op Zondag alleen bij onver
mijdelijkheid dienst wordt geëist. 

3. Bij de regeling van de werktijd en bij 
haar toepassing wordt voorts ten aanzien van 
iedere arbeider zoveel mogelijk gezorgd, dat 
hij op Zondag en de voor hem geldende ker
kelijke feestdagen zijn kerk kan bezoeken 
en dat hij in zijn Zondagsrust zo weinig 
mogelijk wordt beperkt. Bij die regeling wordt 
er naar gestreefd, dat van de arbeider op al
thans 26 Zondagen per jaar geen dienst wordt 
geëist. 

4. H etgeen in dit artikel ten aanzien van 
het verrichten van arbeid op Zondag is be
paald, geldt mede voor het verrichten van 
arbeid op Nieu~jaarsdag, de tweede Paas
dag, de Hemelvaartsdag, de tweede Pink
sterdag, de beide Kerstdagen en de dag, 
waarop de verjaardag van de Koningin wordt 
gevierd. 
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5. Het bepaalde in dit artikel vindt voor 
hen, die tot een kerkgenootschap behoren, 
dat de wekelijkse rustdag op de Sabbath of 
op de Zevm-tdedag viert, overeenkomstig toe
passing onderscheidenlijk ten aanzien van de 
Sabbath of de Zevendedag, indien zij een 
daartoe strekkend verzoek tot het hoofd van 
dienst hebben gericht en voor zover de be
langen van het betrokken dienstvak of van 
het overige personeel zich daartegen niet ver
zetten. 

§ 5- Van verlof en vacantie. 
21. In elk kalenderjaar wordt aan de ar

beider, die tenminste 6 maanden in werkelij
ke dienst is, op de voet van het bepaalde in 
artikel 23 van Ons besluit van 12 Juni 1931 
(Staatsblad n°. 248), een vacantieverlof met 
behoud van loon verleend, tenzij de belangen 
van de dienst zich daartegen verzetten of 
tenzij naar het oordeel van de autoriteit, die 
het verlof verleent, voor de arbeider geldige 
redenen van verhindering bestaan. 

22. Ten aanzien van bepaalde betrekkin
gen of bepaalde arbeiders kan een van arti
kel 21 afwijkende regeling worden getroffen. 

23. Voor de arbeider, die niet gedurende 
het volle kalenderjaar werkelijk dienst zal 
hebben gedaan, wordt de duur van het vacan
tieverlof, zo mogelijk van het lopende en ove
rigens van een volgend kalenderjaar, naar 
evenredigheid verminderd, met dien ver
stande, dat het resterende gedeelte tot hele 
dagen naar bov~n wordt afgerond en dat zo
danige vermindering in geval van afwezig
heid wegens ziekte of wegens verblijf onder 
de wapenen, anders dan voor eerste oefening, 
alleen zal worden toegepast bijaldien de 
afwezigheid langer dan onderscheidenlijk 3 
maanden en 6 weken heeft geduurd 

24. Is aan de arbeider in enig kalenderjaar 
het vacantieverlof niet of geheel verleend, dan 
wordt hem dit nog niet genoten verlof zoveel 
mogelijk verleend in een volgend kalenderjaar 
met dien verstande, dat hij nimmer in enig 
kalenderjaar recht kan doen gelden op een 
langer vacantieverlof dan 1 ½ maal het hem 
volgens artikel 21 toekomend verlof. 

25. 1 De beslissing omtrent de tijdstippen, 
waarop het vacantieverlof zal ingaan, a lsmede 
die omtrent de t ijdvakken, waarin het de ar
beider toekomende verlof E;Ventueel zal wor
den gesplitst, berust bij de autoriteit, die het 
verlof verleent. Daarbij wordt, voor zover 
de belangen van de dienst en die van het ove
rige personeel dit toelaten, zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de wensen van de 
arbeider. 

2. Wanneer de arbeider dit verzoekt en de 
dienst het toelaat, wordt hem het vacantie
verlof onafgebroken gegeven. Bij splitsing 
van dit verlof zal zoveel mogelijk ten minste 
de helft daarvan aaneensluitend worden ver
leend. 

26. Het vacantieverlof zal desverlangd 
zoveel mogelijk verleend worden in het tijd
vak, lopend van I Mei tot I October. 

27. 1. Verleend verlof kan worden inge
trokken, wanneer dringende redenen van 
dienstbelang zulks noodzakelijk maken. In 
zodanig geval komt een dag, waarop de ar
beider dientengevolge slechts gedeeltelijk 
verlof genoot, niet in aanmerking bij het be-
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rekenen van het aantal genoten verlofdagen. 
2. Indien de arbeider tengevolge van de 

intrekking van het verlof geldelijke schade 
lijdt, wordt deze schade hem vergoed. 

28. 1. Tenzij de belangen van de dienst 
zich daartegen verzetten, wordt aan de ar
beider buitengewoon verlof met behoud van 
het volle loon verleend: 

a. voor de uitoefening van kiesrecht, voor 
zoveel dit niet in de vrije tijd kan geschieden; 

b. voor het voldoen aan een wettelijke ver
plichting, tenzij deze is ontstaan door zijn 
schuld of nalatigheid en voor zoveel het niet 
in de vrije tijd kan geschieden; 

c. bij zijn ondertrouw of huwelijk en bij 
huwelijk van een zijner kinderen; 

d. bij bevalling van zijn echtgenote; 
e. bij ernstige ziekte van echtgeno(o)t(e), 

ouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, 
stief- en aan behuwdkinderen; 

/. bij overlijden van echtgeno(o)t(e), ou
ders of kinderen 4 dagen en van overige 
bloed- en aanverwanten tot de vierde graad 
ingesloten voor ten hoogste één dag, tenzij 
de arbeider belast is met de regeling der be
grafenis of (en) nalatenschap, in welk geval 
eveneens verlof voor ten hoogste 4 dagen 
wordt verleend; 

g. voor het bijwonen van algemene vers 
gaderingen van vakverenigingen, indien de 
de arbeider lid van het hoofdbestuur is; 

h. voor het bijwonen van ten hoogste één 
bondsraadvergadering aan leden van een 
bondsraad;' van. ten hoogste vier hoofdbe
stuursvergaderingen aan leden van het hoofd
bestuur en van ten hoogste vier vakgroeps
bestuursvergaderingen aan bestuursleden van 
een landelijke vakgroep, alles per kalender-
jaar. · 

2. Buitengewoon verlof, al dan niet met 
behoud van loon, kan bovendien worden 
verleend in de gevallen, waarin hij, die tot 
verlening van dat verlof bevoegd is, oordeelt, 
dat daartoe aanleiding bestaat. 

29. Behalve in dringende gevallen, moet 
buitengewoon verlof tenminste vier en twin
t ig uren tevoren worden aangevraagd bij de 
autoriteit, die het verlof moet verlenen. In
dien hij , die niet vooraf een aanvraag daar
toe heeft gedaan, ten genoege van bedoelde 
autoriteit aantoont, dat hij daartoe geen ge
legenheid heeft gehad en dat er voor zijn af
wezigheid gegronde redenen bestonden, wordt 
deze beschouwd als buitengewoon verlof met 
behoud van Joon. 

30. Het krachtens artikel 28 verleende ver
lof wordt niet in mindering gebracht van het 
vacantie-verlof, behoudens in het geval, be
·doeld in het tweede lid van dat artikel, in
dien zulks bij het verlenen van dat verlof is 
bepaald. 

§ 6. Van de aanspraken in geval van ziekte. 
31. r. De arbeider, die wegens zielcte of 

ongeval verhinderd is zijn arbeid te verrich
ten, ontvangt een uitkering tot zodanig be
drag en tot zodanig tijèstip, als hem krach
tens de Ziektewet zou toekomen, indien hij 
daaraan recht op uitkering kon ontlenen, 
met dien verstande, dat de uitkering over de 
eerste zes maanden van de tijd, gedurende 
welke de arbeider verhinderd is zijn arbeid 
te verrichten, gelijk is aan zijn loon, eventu-
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eel vermeerderd met de bijslag ingevolge arti
kel r 2 van dit besluit. 

2. De arbeider ontvangt over de wachttijd, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 37 der 
Ziektewet, een uitkering tot eeri bedrag ge
lijk aan zijn loon, eventueel vermeerderd met 
de bijslag ingevolge artikel 12 van dit besluit. 

3. Gedurende de in het vorig lid bedoelde 
wachttijd, alsmede gedurende de t ijd, dat de 
in het eerste lid van dit artikel bedoelde uit- . 
kering gelijk is aan het loon, eventueel ver
meerderd met de bijslag ingevolge artikel 12 
van dit besluit, echter niet langer dan het 
dienstverband voortduurt, vindt de inhou
ding, ingevolge artikel 14 van dit besluit 
plaats. 

4. Op de in het eerste en tweede lid van 
dit artikel bedoelde uitkeringen wordt de uit
kering, welke de arbeider krachtens een wet
telijke verzekering ontvangt, in mindering 
gebracht. . 

32. Ten aanzien van bepaalde arbeiders of 
groepen van arbeiders kan door Ons, op voor
dracht van Onze Minister. Voorzitter van de 
Raad van Ministers, een van het vorig artikel 
afwijkende regeling worden getroffen. 

33, I. Indien de ziekte of het o,geval in 
verband met de dienstbetrekking is ontstaan 
en de arbeider na afloop van het in artikel 
31, lid 1, bedoelde tijdvak, dan wel ingeval 
zijn dienstbetrekking tijdens bedoeld tijdvak 
beëindigd is, na afloop van dat tijdvak t er 
zake van de ziekte of het ongeval geheel of 
gedeeltelijk ongeschîkt is tot werken, ont
vangt hij, wanneer hij te dier zake geen aan
spraak heeft op een uitkering krachtens een 
wettelijke ziekte- of ongevallenverzekering, 
gedurende de tijd van zijn gehele of gedeel
telijke ongeschiktheid tot werken, een uit
kering tot zodanig bedrag als hem krachtens 
de Ongevallenwet 1921 zou toekomen, in
dien hij daaraan recht op uitkering zou kun
nen ontlenen. 

2. Onverminderd het bepaalde in § 10 
ontvangen de nagelaten betrekkingen van de 
arbeider, die tengevolge van de ziekte of het 
ongeval, bedoeld in het vorige lid, overlijdt, 
wanneer zij te dier zake geen aanspraak heb
ben op een uitkering krachtens een wettelijke 
ongevallenverzekering, een uitkering tot zo
danig bedrag en tot zodanig tijdstip als hun 
krachtens de Ongevallenwet 1921 zou toeko
men, indien zij daaraan recht op uitkering 
zouden kunnen ontlenen. 

3. In het geval, bedoeld in het eerste lid, 
heeft de arbeider voorts aanspraak op vrije 
genees- en heelkundige behandeling op de 
voet van de bepalingen der Ongevallenwet 
1921. 

§ 7. Van de overige rechten en verplichtingen. 
34. 1. De arbeider is gehouden de plichten, 

uit zijn betrekking voortvloeiende nauwge
zet en ijverig te vervullen en zich te gedragen, 
zoals een goed arbeider betaamt. 

2. H ij is verplicht zich te onthouden van 
alle gedragingen, die de inwendige orde of de 
veiligheid van de Staat zouden kunnen in ge
vaar brengen of schaden. 

3. Hij behoort zich te onthouden van het 
bezigen van vloeken en van ruwe of onzede
lijke taal. 

35. Indien de arbeider door ziekte of an-
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derszins verhinderd is zijn dienst te verrich
ten, is hij verplicht d11arvan, onder opgave 
van redenen, zo tijdig mogelijk mededeling te 
doen, ten einde vertraging of hinder in de 
dienst zoveel doenlijk te voorkomen. 

36. 1. De arbeider is verplicht, indien hem 
een dienstwoning ter bewoning is aangewe
zen, deze te betrekken en zich ter zake van 
de bewoning en het gebruik te gedragen naar 
de voorschriften, die daaromtrent zijn ge
steld. 

2. Hij draagt de onderhoudskosten, welke 
volgens de wet en het plaatselijk gebruik ge
meenlijk voor rekening van de huurder zijn, 
tenzij door het bevoegd gezag ter zake een 
afwijkende regeling is vastgesteld. 

37. 1. De arbeider is verplicht, zo nodig, 
andere werkzaamht'den te verrichten, dan 
die, welke hij gewoonlijk verricht. 

2. H ij kan echter niet worden verplicht, 
in plaats van stakers of uitgeslotenen in par
ticuliere dienst arbeid te verrichten, tenzij 
de hem opgedragen arbeid wordt verricht in 
dienst van het lichaam, waarbij hij werkzaam 
is en voor de openbare dienst tijdens de sta
king of uitsluiting dan wel als onmiddellijk 
gevolg daarvan redelijkerwijze dadelijk nood
zakelijk is te achten. 

38 1. De arbeider is verplicht tot geheim
houding van hetgeen hem in zijn betrekking 
is ter kennis gekomen, voor zover die verplich
ting uit de aard der zaak volgt of hem uit
drukkelijk is opgelegd. 

2 . De in het vorige lid bedoelde verplich
ting bestaat niet t egenover hen, aan wie de 
arbeider onmiddellijk of middellijk onderge
schikt is. noch in zover hij door een boven hem 
gestelde van de verplichting tot geheimhou
ding is ontheven. 

39. 1. De arbeider is verplicht zich te ge
dragen naar hetgeen voor hem is bepaald 
ten aanzien ·van het aanvaarden van neven
betrekkingen of het verrichten van neven
werkzaamheden. 

2. Zijn regelen in het belang van de dienst 
gesteld voor het drijven van nering of handel 
door de arbeiders zelf of door leden van hun 
gezin, dan zijn de arbeiders verplicht zich 
naar die regelen te gedragen en te zorgen, 
dat deze door de leden van hun gezin worden 
nageleefd. 

3. In elk geval is het de arbeider verboden 
een nevenbetrekking te aanvaarden of ne
venwerkzaamheden te verrichten of nering 
en handel te drijven, indien dit: 

a. schadelijk kan zijn voor zijn dienstver
vulling; 

b. niet in overeenstemming is met het aan
zien van zijn betrekking. 

40. 1. Het is de arbeider verboden, mid
delijk of onmiddellijk deel te nemen aan aan
nemingen en leveringen ten behoeve van 
openbare diensten, tenzij daartoe vergun
ning is verleend. 

2. Hij is verplicht zich te gedragen naar 
hetgeen voor hem is bepaald ten aanzien van 
,het deelnemen, middellijk of onmiddellijk, 
aan aannemingen en leverihgen ten behoeve 
van anderen. 

41. Aan de arbeiders of aan bepaalde groe
pen van arbeiders van een bepaalde dienst 
kan door Onze Minister worden verboden, 
commissaris, bestuurder, vennoot, aandeel-
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houder of lid te zijn van alle of nader te om
schrijven vennootschappen, stichtingen of 
verenigingen, welke geregeld in aanraking 
komen of krachtens haar opzet kunnen komen 
met de betrokken dienst. 

42. 1. Het is de arbeider in zijn betrek
king verboden, anders dan met goedvinden 
van het bevoegde gézag, vergoedingen, belo
ningen, giften of beloften van derden te vor
deren, te verzoeken of aan te nemen. 

2. H et aannemen van steekpenningen is 
onvoorwaardelijk en ten strengste verboden. 

43. 1. De arbeider is verplicht de dienst
kleding en. de onderscheidingstekenen te dra
gen , indien en voor zover dit voor hem 
voorgeschreven is. 

2. H et buiten dienst gekleed gaan in uni
form is geoorloofd, behalve bij betogingen 
en optochten, tenzij daarvoor áoor of van
wege Onze Minister bijzondere vergunning 
wordt gegeven. 

3. H et dragen van dienstkleding of onder
scheidingstekenen buiten model is ve~boden, 
behoudens door of vanwege Onze Minister te 
verlenen ontheffing. 

4. De aftrek voor het genot van dienst
kleding, de verstrekking, herstelling en rei
niging geschieden overeenkomstig de retre
len, daarvoor vastgesteld. 

44. 1. De arbeider kan worden verplicht 
tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de 
door de dienst geleden schade, voor zover 
deze aan hem is te wijten. . 

2. Het bedrag van de schadevergoeding 
wordt niet vastgesteld, dan nadat de arbei
der in de gelegenheid is gesteld zich schrifte
lijk of mondeling te verantwoorden. 

45. 1. De arbeider heeft recht op vergoe
ding wegens reis- en verblijfkosten ter zake 
van dienstreizen. 

2. Deze vergoeding wordt vastgesteld 
overeenkomstig de daarvoor gestelde regelen. 

46. 1. Indien een persoon, die hetzelfde 
perceel bewoont a ls de arbeider of ten hoog
ste veertien dagen tevoren bewoond heeft, 
lijdende is aan pest, cholera, gele koorts, vlek
typhus, febris recurrens of variola major, 
is het de arbeider verboden àan de dienst 
deel te nemen. 

2. Indien een persoon, die hetzelfde per
ceel bewoont als de arbeider of ten hoogste 
14 d agen tevoren bewoond heeft, lijdende is 
aan een besmettelijke ziekte van groep B, 
bedoeld in het tweede lid van artikel I van de 
Besmettelijke Ziektenwet 1928 (Staatsblad 
n°. 265), is het de arbeider verboden aan de 
dienst deel te nemen, tenzij uit een genees
kundige verklaring blijkt, dat gevaar voor 
overbrenging der ziekte niet bestaat. De ar- · 
beider is verplicht bij het waarnemen in het 
perceel van een ziekte, als in dit of in het vo
rige lid bedoeld, hiervan ten spoedigste ken
nis te geven aan het bevoegd gezag. 

3. Aan de arbeider kan door het bevoegd 
gezag in gev11l van ziekten, die voor de om
geving gevaar opleveren, de deelneming aan 
de dienst worden ontzegd. 

4. H et verbod tot deelneming aan de dienst 
houdt tevens in het verbod tot het betreden 
van dienstlokalen of -terreinen. 

5. De arbeider ontvangt over de tijd, ge
gedurende welke het hem, overeenkomstig 
het bepaalde in dit artikel, verboden is aan 
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de dienst deel te nemen, zijn volle loon. 
47. Aan arbeiders beneden twintig jaar, 

die dit wensen, wordt zo mogelijk op de ge
vraagde uren, indien de belangen van de 
djenst zich daartegen niet verzetten, geduren
de ten hoogste acht uren per week van de nor
male werktijd gelegenheid gegeven de lessen 
te volgen in inrichtingen van godsdienst-, 
voortgezet-, herhalings- of vakonderwijs, voor 
zover aan die personen zulk onderwijs niet 
vanwege het dienstvak, waarbij zij werk
zaam zijn, wordt gegeven. 

48. Aan de vrouwelijke arbeider, die een 
borstkind heeft en hiervan aan het hoofd van 
dienst heeft kennis gegeven, behoort gelegen
heid te worden gegeven haar kind te zogen. 

49. 1. Aan de arbeider kan door het be
voegd gezag de toegang tot de dienstlokalen, 
dienstgebouwen of het werk, dan wel het ver
blijf aldaar, worden ontzegd. 

2. Hij is verplicht zich te gedragen naar 
de maatregelen van orde, die ten aanzien van 
het verblijf aldaar zijn vastgesteld. 

3. Hij is verplicht zich aldaar te onderwer
pen aan een, door het bevoegd gezag gelast, 
onderzoek aan zijn lichaam of aan zijn kle
ding of van zijn aldaar aanwezige goederen. 
Degene, op wiens last het onderzoek plaats 
heeft, neemt de nodige maatregelen, teneinde 
daarbij niet redelijke en niet behoorlijke be
jegening te voorkomen. 

50. Het is de arbeider verboden gedurende 
de werktijd alcoholhoudende dranken te ge
bruiken, bij zich te hebben of in de dienstlo
kalen te bewaren. 

51. 1. De arbeider kan wegens buitengewo
ne toewijzing of bijzonder loffelijke dienst
verrichting worden beloond. 

2. De beloningen zijn: 
a. tevredenheidsbetuiging; 
b. extra verlof; 
c. gratificatie; 
d. buitengewone verhoging van loon. 
52. Aan de arbeider wordt door het be

voegd gezag op geregelde tijden en ten m in
ste éénmaal per week gelegenheid gegeven 
om op tijdig bekend gemaakte plaats, dag 
en uur, in zijh eigen belang of in dat van de 
dienst, mondeling mededeling te doen van 
gerezen wensen en bezwaren. Hij kan zich 
daarbij door een raadsman doen bijstaan. 

§ 8 Van de straffen. 

53. 1. De arbeider, die de hem opgelegde 
verplichtingen niet nakomt of zich overi~ens 
aan plichtsverzuim schuldig maakt, kan des
wege door het bevoegd gezag worden gestraft. 

2. Plichtsverzuim omvat zowel het over
treden van enig voorschrift, als het doen of 
nalaten van iets, hetwelk een goed arbeider 
in gelijke omstandigheden behoort na te la
ten of te doen. 

54. r. De straffen, welke kunnen worden 
t oegepast, zijn: 

a. schriftelijke berisping; 
b. buitengewone dienst. op andere dagen 

dan Zondag en de voor de arbeider geldende 
kerkelijke feestdagen, zonder loon of tegen 
een lager dan het normale loon; 

c. beperking van het recht op een jaarlijkse 
vancantie; 

d. geldboete. 
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2. De toepassing van de in het vorige lid, 
onder b, c en d, genoemde straffen geschiedt 
met inachtneming van het navolgende: 

r0 • buitengewone dienst wordt opgelegd 
voor ten hoogste 6 uren, met een maximum 
van 3 uren per dag; 

2°. beperking van het recht op een jaar
lijkse vacantie geschiedt voor ten hoogste 
r/3 van het aantal dagen , waarop per kalen
derjaar aanspraak bestaat; 

3°. geldboete bedraagt ten minste f 0,25 
en ten hoogste f 25. 

55. De straf wordt niet opgelegd, dan na
dat de gestrafte in de gelengenheid gesteld is 
zich, ter keuze van het bevoegde gezag, mon
deling of schriftelijk binnen 4 maal 24 uur te 
verantwoorden. Bij zijn verantwoording mag 
hij van de hulp v an anderen gebruik maken. 

§ 9. Van de beëindiging der dienstbetrekking. 

56. 1. Indien de arbeidsovereenkomst voor 
een bepaalde tijd is aangegaan, eindigt zij 
van rechtswege, wannee5 deze tijd is ver
streken. 

2. Voorafgaande opzegging is in dat ge
val onnodig. 

57. 1. Indien de arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan zij 
worden beëindigd door opzegging. Daarbij 
behoort een opzeggingstermijn in acht te 
worden genomen, die gelijk is aan de tijd, die 
gewoonlijk tussen twee opvolgende uitbeta
lingen van het loon verstrijkt. 

2. Ten aanzien van hen, die ten minste 
twee jaren onafgebroken in dienst zijn ge
weest, wordt de termijn, bedoeld in het eerste 
lid, gestelde op het dubbele daarvan. 

3. Bij schriftelijk aangegane arbeidsover
eenkomst kan van het bepaalde in het eerste 
lid worden afgeweken, mits de t ermijn van. 
opzegging voor de werkgever niet korter 
worde gesteld dan voor de arbeider. 

58. Ten aanzien van de beëindiging der 
dienstbetrekking zijn voorts van toepassing 
de artikelen r639j, r639m, r6390, r 639p en 
r639q van het Burgerlijk Wetboek, met dien 
verstande, dat de schadeloosstelling, bedoeld 
bij artikel r6390 voornoemd, bij een dienst
betrekking, voor onbepaalde tiid aangegaan, 
gelijk is aan het bedrag van het in geld vast
gesteld loon voor de duur van de opzeggings
termijn en bij een dienstbetrekking voor be
paalde tijd aangegaan, gelijk is aan het bedrag 
van het in geld vastgesteld loon voor de tijd, 
dat de dienstbetrekking volgens artikel 56 
had behoren voort te duren. 

59. 1. Aan de arbeider zal bij het eindigen 
der dienstbetrekking op diens verlangen een 
getuigschrift worden uitgereikt. 

2. Het getuigschrift bevat een juiste op
gave omtrent de aard van de verricht e a r
beid en de duur der dienstbetrekking, alsme
de - doch alleen op bijzonder verzoek van 
de arbeider - omtrent de wijze waarop h ij 
aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de 
wijze, waarop de dienstbetrekking geëindigd 
is. 

60. Het loon van de arbeider wordt niet 
langer uitbetaald dan tot en met de dag van 
zijn overlijden. 

61. I. Gedurende de maand van het over
lijden en de volgende drie maanden behouden 
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de achterblijvende gezinsleden het gebruik 
der dienstwoning, waarin zij met de arbeider 
woonden. Daarvan kan echter worden af
geweken, als Onze Minister dat in het belang 
van de dienst noodzakelijk acht. Alsdan 
wordt door Onze Minister naar billijkheid 
een S<:hadevergoeding gegeven. 

2. Bij vrijwillig verlaten van de dienstwo
ning binnen de termijn, gedurende welke de 
woning nog mag worden gebruikt, kan Onze 
Minister te zijner beoordeling een vergoeding 
geven. 

62. Indien door de arbeider voor het ge
bruik der dienstwoning een vergoeding ver
schuldigd was, voldoen de achtergebleven 
gezinfleden deze over de tijd, gedurende wel
ke zij het gebruik der woning behouden. 

63. 1. Bij beëindigen der dienstbetrekking 
wordt het krachtens artikel 14 ingehoudene 
aan de arbeider of diens rechtverkrijgenden 
uitgekeerd, vermeerderd, hetzij met een bij
slag, hetzij met een rentevergoeding, een en 
ander als omschreven in de volgende leden 
van dit artikel. 

2. Op de in het vorige lid bedoelde bijslag 
heeft de arbeider - behoudens het bepaalde 
in lid 6 van dit artikel - aanspraak, indien 
hij ten minste 2 jaar ononderbroken in dienst 
is geweest .. Het bedrag van de bijslag is af
hankelijk van de tijd, gedurende welke de 
dienstbetrekking zonder onderbreking heeft 
voortgeduurd en wordt als volgt berekend : 

a. indien de arbeider in dienst is getreden 
vóór I Juli van een kalenderjaar, bedraagt 
de bijslag over dat kalenderjaar 5 % van het 
loon, dan wel van het bedrag, waarover de 
inhouding van 5 % heeft plaats gehad; 

b. indien de a rbeider in dienst is getreden 
op of na I Juli van een kalenderjaar, bedraagt 
de bijslag over dat kalenderjaar en het daarop 
volgende kalenderjaar 5 % van het loon, dan 
wel van het bedrag, waarover de inhouding 
van s % heeft plaats gehad; 

c. over elk volgend kalenderjaar wordt de 
bijslag telkens met 1 % verhoogd, met dien 
verstande, dat deze Óver enig kalenderjaar 
nimmer meer dan 10 % zal mogen bedragen. 

3. Onder dienst wordt in dit, alsmede in 
de artikelen 19, 57 en 64 verstaan, zowel 
dienst overeenkomstig de bepalingen van dit 
besluit als dienst volgens het bepaalde in ar
tikel 34 van de "Arbeidsvoorwaarden Voed
selvoorziening". Voorts wordt ten deze onder 
dienst verstaan een tewerkstelling, welke 
krachtens beslissing van Onze Minister voor 
de toepassing van het bepaalde in artikel 34 
van de "Arbeidsvoorwaarden Voedselvoor
ziening" als dienst werd aangemerkt. 

4. De dienstbetrekk;ng wordt gea<:ht niet 
te zijn onderbroken indien z.ij niet is onder
broken door een tijdvak van langer dan 14 
dagen. 

s. Wanneer voor de berekening van het 
totaalbedrag van de bijflag mede in aanmer
king komt een tijdvak, gedurende hetwelk de 
arbeider is werkzaam geweest in een dienst
verhouding, welke niet werd beheerst door de 
bepalingen van dit besluit, dan wordt dat to
taalbedrag verminderd met het bedrag, het
welk h!!m als bijzondere uitkering, uit hoofde 
van de beëindiging van bedoelde dienstver
houding, over dat tijdvak toekomt of is uit
tehald en wordt onder loon mede begrepen 
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het bedrag, dat geldt als grondslag voor de 
berekening van h~tgeen hi.t uit hoofde van be
doelde dienstverhouding heeft gennten. 

6. Op de, in de vorige leden bedoelde, bij
slag bestaat geen aanspraak: 

a. bij beëindi&ing der dienstbetrekking op 
verzoek van de arbeider, indien deze korter 
dan 5 jaar in dienst is geweest behoudens het 
bepaalde in lid 7 van dit artikel; 

b. bij het overlijden van de arbeider; 
c. bij beëindiging der dienstbetrekking 

wegens een dringende reden, als bedoeld in 
artikel 1639 p van het Burgerlijk Wetbnek; 

d bij beëindigeng der dienstbetrekking 
anders dan op verzoek van de arbeider, met 
in<tchtneming va n de wettelijke opzeggings
termijn, indien Onze Minister als zijn mening 
kenbaar maakt, dat beëindiging als bedoeld 
onder r. had behoren plaats te vinden. 

7. Indien de dienstbetrekking door <le ar
beider wordt beëindigd. nadat hem onder 
goedkeuring van of vanwege Onze Minister 
te kennen is gegeven, dat op grond van een 
voorgenomen wijziging in deinrichtingvanhet 
dienstvak, waarbij hij werkzaam is, of van de 
dienst, met de beëindiging van zijn dienstbe
trekking valt te rekenen, wordt de bijslag hem 
ook uitgekeerd, indien hij korter dan 5 jaar, 
mits ten minste 2 jaar ononderbroken in 
dienst is geweest. 

8. Indien geen bijslag, als bedoeld in het 
eerste lid, wordt uitgekeerd, wordt over het 
bedrag, bedoeld in artikel 14, tot de dag der 
uitbetaling een rente vergoed van 3 % 's jaars. 

§ 10. Van de uitkering in f(evnl van overlijden. 

64. I. In geval van overlijden van de ar
beider heeft diens weduwe aanspraak op een 
uitkering. Deze uitkering is afhankelijk van 
de tijd, gedurende welke de overledene in 
dienst is geweest en bedraagt 1/ 4 gedeelte van 
het laatstelijk voor hem vastgestelde loon, 
gerekend over de gehele diensttijd, met dien 
verstande, dat het totaal uit te keren bedrag 
het 36-voud val) het laastelijk voor hem vast
gestelde loon niet te boven mag gaan. 

2. De uitkering van dit bedrag geschiedt 
in máandtermijnen. De eerste maandtermijn 
bedraagt 100 % van het loon. Elke volgende 
termijn bedraagt t en hoogste 80 % van het 
loon, totdat het volgens de regelen van het 
1ste lid van dit artikel vastgestelde bedrag 
geheel zal zijn uitgekeerd. 

3. Laat de overledene geen weduwe na of 
komt zijn weduwe tussentijds te overlijden, 
dan geschiedt uitkering, voor zover deze nog 
niet heeft plaats gehad, aan de wettelijke 
vertegenwoordiger van zijn minderjarige 
wettige, gewettigde of erkende natuurlijke 
kinderen; ont breken ook zodanige kinderen 
of komen de?.e te ontbreken, dan geschiedt 
deze uitkering, indien de overledene kost
winner was van bloedverwanten in de eerste 
graad, aan deze betrekkingen. 

§ 11. Van het georganiseerd overleg. 
65. De centrale commissie voor georgani

seerd overleg in ambtenarenzaken wordt ge
hoord over voorstellen tot wijziging van dit 
beluit, alsmede over de op grond van dit be
sluit . te treffen algemene regelingen. 
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HOOFDSTUK IV 

Slotbepalingen. 

66. Dit besluit treedt in werking met in
gang van I Januari 1948. 

67. Dit besluit kan wordet1 aangeh!lsld als 
.,Arbeidsovereenkomstenbesluit Voedsl'l
voorziening". 

Onze Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van State en 
de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 24 December 1947 _ 

WILHELMINA. 
De Min. v. L ., V., en V ., S. L . MAN~J-!OLT 

De Min. v. B inn~nl. Zaken, WITTEMAN 

( Uitgeg. 3 Jan. 1948) 
1 

S, H 456 

30 December 1947. BESCHIKKING houden 
de vaststelling van de Negentiende Aan 
vullingsbeschikking Deblokkering 1945 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is, na

dere voorzieningen te treffen ter zake van de 
afwikkeling van de geldzuivering; 

Gelet op de wet van 4 Augustus 1947 
(Staatsblad n°. H 287), ·houdende verlenging 
van de machtiging als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, van het Machtigingsbesluit geld
zuivering (Staatsblad n°. F 133); 

Heeft goedgevonde te bepalen; 
Art. 1. De vijftiende Aanvullingsbeschik

k ing Deblokkering 1945 (Staatsblad n°. H 375) 
is ingetrokken. 

2. Deze beschikking, die in het Staatsblad 
zal worden geplaat st, kan worden aangehaald 
als "Negentiende Aanvullingsbeschikking De
blokkering 1945" en treedt in werking op de 
dag volgende op die harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 30 December 1947. 
De Min._ van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 30 Dec. 1947). 

, S. H 457 
30 Decembe• 1947. BESCHIKKING van de 

Minister van Financiën houdende vast
stelling van de Derde Aanvullingsbe
schikk;ng Afwikkeling Geldzuivering 

· 1947. 
De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen ter zake van de 
afwikkeling van de geldzuivering; 

Gelet op de wet van 4 Augustus 1947 
(Staatsblad n°. H 287) houdende verlenging 
van de machtiging, als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, van het Machtigingsbesluit geld
zuivering (Staatsblad n°. F 133); 

Gelet op het bepaalde in artikel ·8 van de 
Beschikking Afwikkeling Geldzuivering 1947 
(Staatsblad n°. H 377); 

Heeft goedgevonden te bepalen; 
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Art. 1. Uitgegeven word en 3 % Investe
ringscertificaten onder de navolgende voor
waarden van uitgifte; 

1. Het bedrag waarvoor, gelet op artikel 8 
van de Beschikking Afwikkeling Geldzuive
ring 1947 (Staatsblad n°. H 377), 3 % Investe
ringscertificaten zullen worden uitgegeven, 
zal na sluiting van de gelegenheid tot inschrij
ving worden vastgesteld. 

2. De certificaten worden uitgegeven in de 
vorm van schuldbewijzen, ten laste van de 
Nederlandse Staat, aan toonder, groot nomi
naal f 1000,-, f 500,- en f 100,-. De rece
pissen zijn op de voet van het bepaalde sub 11 

voorzien van jaarcoupons; de definitieve 
schuldbewijzen zijn voorzien van halfjaar
lijkse coupons tot en met de coupon per I Jan
uari 1968. De schuldbewijzen kunnen niet 
worden aangewend voor betaling van aan
slagen in de vermogensaanwasbelasting en 
de vermogensheffing ineens. 

3. De koers van uitgifte bedraagt 100 %. 
4. De schuld heeft een looptijd van ten 

hoogste 20 jaren, gerekend van I Januari 
1959 wordt jaarlijks op de eerste Januari 1/ 10 
deel van het sub 1 bedoelde bedrag, of zoveel 
meer of minder als uit het systeem van aflos
sing voortvloeit, a pari aflosbaar gesteld. De 
aflossing der schuldbewijzen gesçh iedt door 
uitlotin g. H et recht wordt voorbehouden te 
allen tijde tot verstrekte of algehele aflossing 
a pari over te gaan. Bij gedeeltelijke aflos
baa rstelling worden de af te lossen schuldbe
wijzen door loting aangewezen. De terugbeta
ling der hoofdsom zal geschieden ten kantore 
van De Nederlandsche Bank te Amsterdam, 
Rotterdam en 's-Gravenhage. Indien van af
losbaar gestelde schuldbewijzen coupons ont
breken, zal het daarop uitgedrukte bedrag 
van de hoofdsom worden afgetrokken. 

5. De rente bedraagt 3 % per jaar; zij is 
terzake van de recepissen betaalbaar op 1 Jan 
uari en terzake van de definitieve schuldbe
wijzen op 1 Januari en I Juli van elk jaar. De 
couponbetaling zal geschieden ten kantore 
van De Nederlandsche Bank t e Amsterdam, 
Rotterdam en 's-Gravenhage. De rente loopt 
niet verder da n tot aan de dag, waarop de 
schuldbewijzen aflosbaar zijn. 

6. De rente gaat in op de eerste Januari, 
voorafgaande aan de stortingsdatum van de 
hoofdsom. Bij de betaling der hoofdsom dient 
de rente over het tijdvak van de datum van 
ingang der rente tot aan de stortingsdatum te 
worden bijbetaald. Als stortingsdatum wordt 
beschouwd de datum waarop het bedrag bij 
De Nederlandsche Bank ten gunste van de 
rekening van 's Rijks Schatkist is geboekt. 

7. De inschrijving kan uitsluitend geschie
den door houders van optierekeningen, be
doeld in de Beschikking Afwikkeling Geld
zuivering 1947 (Staatsblad n°. H 377). Iedere 
houder van één of meer optierekeningen kan 
inschrijven tot maximaal het bedrag zijner 
optierekening(en) , m et dien verstande, dat 
inschrijvingen slechts kunnen plaats vinden 
in bedragen van f 500,-- of veelvouden daar
van. De gelegenheid tot inschrijving wordt 
opengesteld van 5 Januari 1948 af, bij de le
den van de Vereeniging voor den Effectenhan
del (Bedrijfsgroep Effectenhandel), vèrder te 
noemen; leden van de Vereeniging. De leden 
van de Vereeniging doen opgave van de door 
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hen ontvangen inschrijvingen aan het Agent 
schap va n het Ministerie van Financiën, 
Herengracht 344, Amsterda m-C. De gelegen
heid tot het indienen van deze opgaven, met 
aangehechte provisie-kwitanties, is geopend 
op werkdagen, behalve 'sZaterdags, van 9-12 
uur. Het recht wordt voorbehouden de gele
genheid tot inschrijving met ingang van een 
nader te bepalen datum te sluiten. 

8. In afwijking van het bepaalde in arti
kel 14 der Beschikking Afwikkeling Geldzui
vering 1947 (Staatsblad n°. H 377) mag het 
saldo ener optierekening geheel of gedeelte
lijk worden overgeboekt naar een ten name 
van dezelfde rechthebbende staande of te 
openen optierekening bij een lid van de Ver
eeniging, mits het aldus over te boeken bedrag 
wordt aangewend tot betaling van de hoofd
som van bij inschrijving te verwerven in
vesteringscertificaten en op alle bescheiden, 
houdende omschrijving van het over te boe
ken bedrag wordt vermeld: .,Voor inschrij
ving Investeringscertificaten" . 

9. Het door de inschrijver verschuldigde 
bedrag der hoofdsom moet worden betaald 
ten laste van de optierekening ten name van 
de inschrijver gehouden bij het lid van de 
Vereeniging, bij wie de inschrijving geschiedt. 
Het door de inschrijver verschuldigde bedrag 
wegens te verrekenen rente moet worden vol
daan ten laste van een vrije rekening of in 
betaalmiddelen. 

10. De storting van de hoofdsom, onder 
aftrek van de provisie, moet geschieden door 
het lid van de Vereeniging op de dag waarop 
de inschrijving door hem aan het Agentschap 
van het Ministerie van Financiën wordt op
gegeven. Deze storting moet plaats hebben 
door overschrijving op de rekening van 's Rijk 
Schatkist bij De Nederlandsche Bank te Am
sterdam onder vermelding "Hoofdsom minus 
provisie Investeringscertificaten" . De te ver
rekenen rente moet tegelijk met de hoofsom 
door het lid van de Vereeniging worden over
gemaakt ten gunste van de rekening van 
's Rijks Schatkist bij De Nederlandsche Bank 
te Amsterdam onder vermelding "Rente In
vesteringscertificaten". 

II. Ten bewijze van deelneming zullen 
door het Agentschap van het Ministerie van 
Financiën, op nader aan te kondigen tijd
stippen, voorlopig worden uitgegeven stel
len van s recepissen te weten: 

5 à f IOOO,-, 5 à f 500,- of 5 à IOO,-. 
Elk stel bestaat uit: 
Eén ·recepis soort I, zonder coupon; 
Eén recepis soort II, met één jaarcoupon 

per r/ 1/' 49; 
Eén recepis soort III, met twee jaarcou

pons, resp. per r/r/'49 en r/r/'so; 
Eén recepis soort IV, met drie jaarcoupons, 

resp. per r/ 1/' 49, 1/ 1/ 'so en r/ 1/' S 1; 
Eén recepis soort V, met vier jaarcoupons, 

resp. per 1/1/'49, 1/ r/'so, r/r/'sr en 1/ 1/'52. 
De recepissen (met inbegrip van de bijbe

horende coupons) zijn niet verhandelbaar 
en zijn, behoudens nadere beschikking van 
de Minister van Financiën, niet beleenbaar, 
het laatste met deze uitzondering dat, tot 
zekerheid van vóór de afkondiging van de 
Derde Aanvullingsbeschikking Afwikkeling 
Geldzuivering 1947 met vergunning van De 
Nederlandsche Bank op onderpand van ge-

L . & S. 1947 
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blokkeerd t egoed verst rekte credieten door 
de credietnemer door hem bij inschrijving 
verworven recepissen in onderpand kunnen 
worden gegeven . 

12. Het lid van de Vereeniging, bij wie 
werd ingeschreven, geeft de door zijn bemid 
deling verworven recepissen (met inbegrip 
van de bijbehorende coupons) ten name en 
voor rekening van de inschrijvers in bewa
ring bij een inleveringskantoor in de zin van 
artikel 39, sub II, van het Besluit 'herstel 
rechtsverkeer (Staatsblad n°. E roo, gewij
zigd bij Koninklijk besluit Staatsblad no. F 
272) of wel neemt, indien het zelf inleverings
kantoor in bovenbedoelde zin is, in zijn kwa
liteit van inleveringskantoor de door zijn be
middeling verworden recepissen (met inbe
grip van de bijbehorende coupons) ten name 
en voor rekening van de inschrijvers in be
waring. De· inschrijver kan aangeven welk 
inleveringskantoor hij met de bewaring zij
ner recepissen belast wenst te zien. Het in
leveringskantoor is gehouden de recepissen 
(met inbegrip van de bijbehorende coupons) 
tot het tijdstip van verwisseling (resp. het 
tijdstip van verschijnen der coupons) in be
waring te houden, ten behoeve en ten name 
van de inschrijver ten behoeve en ten name 
van de inschrijver en aan deze een opgave van 
de nummers der recepissen te verstrekken. 
Het is de inschrijver toegestaan de recepissen 
te doen overbrengen te zijnen name naar een 
ander inleveringskantoor, dat ten aanzien 
van de bewaring aan dezelfde voorwaarden 
i~ gebonden. 

13. De recepissen zijn met ingang van 
onderstaande data kosteloos verwisselbaar 
in verhandelbare definitieve schuldbewijzen. 

Recepis soort I , 1 Juni 1948. 
Recepis soort II, 1 Juni 1949. 
Recepis soort III, r Juni 1950. 
Recepis soort IV, r Juni 1951. 
Recepis soort V, 2 Juni 1952. 

Deze verwisseling vindt plaats bij het Agent 
schap van het Ministrie van Financiën te 
Amsterdam, op nader te bepalen wijze. In 
bijzondere gevallen (voornamelijk ten behoe
ve van door de Investeringscommissie goed
gekeurde investeringen) kan, volgens nader 
door de Minister van Financiën te stellen 
regelen, aan eigenaren van recepissen toe
stemming worden verleend tot vervroegde 
verwisseling. 

14. Bij gebleken behoefte kan volgens 
nader door de Minister van Financiën te stel
len regelen de mogelijkheid worden geopend , 
inschrijvingen van f 100.000,- of veelvou
den daarvan te doen opnemen op naam van de 
inschrijver in een afzonderlijk schuldregister 
te houden bij het Agentschap van het Ministe
rie van Financiën te Amsterdam; in het geval 
van opening van een zodanig: schuldregister 
zal het hierin opgenomen bedrag deel uitma
ken van het sub r bedoelde bedrag, en zullen 
voor de inschrijvingen in zulk een register, 
voor zover toepasselijk, dezelfde bepalingen 
gelden als voor schuldbewijzen, met dien 
verstande, dat de delging niet door loting, 
maar in evenredigheid zal iteschieden. 

IS. Het recht tot opvordering van de 
hoofdsom van een aflosbaar gesteld schuld
bewijs verjaart tien jaren na .de dag waarop 
het aflosbaar is. Het recht tot opvordering 
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van de rente verjaart vijf jaren na de dag 
waarop zij betaalbaar is. 

16. Inschrijvingsformulieren en prospec
tussen zijn kosteloos verkrijgbaar bij de leden 
van de Vereeniging. De opgaven door de leden 
van de Vereeniging aan het Agentschap van 
het Ministerie van Financiën moeten geschie
den op daartoe eveneens kosteloos verkrijg
baar gestelde Opgaven van inschrijvingen, 
met aangehechte provisiekwitanties. Alle for
mulieren moeten volledig worden ingevuld 
en ondertekend, overeenkomstig de daarop 
voorkomende aanwijzingen. Onvolledig in
gevulde formulieren en die, welke bepalingen 
bevatten die van de gestelde voorwaarden 
afwijken, worden buiten beschouwing gela-
ten. · 

17. Aan de leden van de Vereeniging, die 
hun bemiddeling bij de inschrij:ving hebben 
verleend, wordt een provisie vergoed van 
1

/ 4 % over het bedrag der hoofdsommen. Deze 
provisie dient bij de storting op de hoofdsom 
in mindering te worden gebracht. ' 

18. Inschrijvingsformulieren, nota's en 
kwitanties ter zake van deze uitgifte zijn vrij 
van zegelrecht. 

19. Voor de opneming in de notering ter 
beurzen van Amsterdam en Rotterdam zal 
het nodige worden verricht. 

2. Handelingen in strijd met het bepaalde 
in artikel 1, sub 8, sub 9, sub II en sub 12 
worden beschouwd als misdrijven. 

3. Deze beschikking, die in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, kan worden aangehaald 
als "Derde Aanvullingsbeschikking Afwik
keling Geldzuivering 1947" en treedt in wer
king op 2 Januari 1948. 

's-Gravenhage, 30 December 1947. 
De Min. van Financièn, P. LIEFTINCK. 

( Uitgeg. 30 Dec. 1947) 

S. H 458 
30 December 1947. BESCHIKKING van de 

Minister van Financiën houdende vast
stelling van de datum, waarop de Be
schikking Afwikkeling Geldzuivering 
1947 (Staatsblad n°. H 377), de Eerste 
Aanvutlingsbeschikking Afwikkeling 
Geldzuivering 1947 (Staatsblad n°. H 378) 
en de Tweede Aanvullingsbeschikking 
Afwikkeling Geldzuivering 1947 (Staats
blad n°. H 379) in werking treden. 

De Minister van Financiën, 
Gelet op artikel 20 van de Bechikking Af

wikkeling Geldzuivering 1947 (Staatsblad n°. 
H 377); 

Gelet op artikel 2 van de Eerste Aanvul
lingsbeschikking Afwikkeling Geldzuivering 
1947 (Staatsblad n°. H 378). 

Heeft goedgevonden te bepalen. 
De Beschikking Afwikkeling Geldzuive

ring 1947 (Staatsblad n°. H 377), de Eerste 
Aanvullingsbeschikking Afwikkeling Geld
zuivering 1947 (Staatsblad n°. H 378) en de 
Tweede Aanvullingsbeschikking Afwikkeling 
Geldzuivering 1947 (Staatsblad n°. H 379) 
treden in werking met ingang van 2 Januari 
1948. 
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Deze beschikking zal in het Staatsblad wor
den geplaatst. 

's-Gravenhage, 30 December 1947. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

( Uigeg. 30 Dec. 1947). 

s. 1f 459 
24 December 1947. WET tot wijziging van de 

wet van 21 December 1861, Staatsblad 
n°. 129, houdende regeling van de samen
stelling en de bevoegdheid van de Raad 
van State. 

Bijl. Hand. II 47/48, 634; 
Hand. II 47/48, blz. 636; 
Bijl. Hand. I 47/48 634: 
Hand. I 47/48, blz. 50--53. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat het wenselijk is Ons besluit van 13 Sep
teber 1944 Staatsblad n°. E 82, houdende tij
delijke voorzieningen betreffende de Raad 
van State, te doen vervallen, alsmede nadere 
wijziging te brengen in de wet van 21 Decem
ber 1861, Staatsblad n°. 129, houdende rege
ling van de samenstelling en de bevoegdheid 
van de Raad van State, zoals deze luidt na de 
daarin laatstelijk bij de wet van 31 Mei 1934, 
Staatsblad n°. 275, aangebracqte wijzigingen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art, 1. Ons besluit van 13 September 1944, 

Staatsb"lad n°. E 82, houdende tijdelijke voor
zieningen betreffende de Raad van State, 
vervalt. 

2. In de wet van 21 December 1861, 
Staatsblad n°. 129, zoals deze laatstelijk is 
gewijzigd bij àe wet van 31 Mei 1934, Staats
blad n°. 275, wordt het bepaalde in het tweede 
lid van artikel 13 gelezeo: 

Een daarvan is onder voorzitterschap van 
de vice-president belast met de taak, om
schreven bij artikel 23. Bij verhindering of 
ontstentenis wordt de vice-president vervan
gen door het oudste aanwezige lid der afde
ling. Deze afdeling telt vijf leden, onder wie 
de vice-president, of zoveel meer als door 
Ons in het belang van een goede gang van 
zaken zal worden bepaald. Zo nodig splitst 
de vice-president de afdeling in twee of meer 
kamers, bestaande uit een door de l'ice-pre
sident te bepalen aantal van ten minste drie 
leden, onder wie de vice-president of het lid 
dat hem vervangt, is belast met de werkzaam'. 
heden, door de vice-president aan haar opge
dragen. 

3 Deze wet treedt in werking met ingang 
van de tweede dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk 24 December 

1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Binnen/. Zaken. WITTEMAN. 

(Uitgeg. 30 Dec. 1947). 
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s. Jl 460 
29 December 194 7. BESLUIT houdende ver

lenging van de geldigheidsduu r van de 
Wet Gebruik Vervoermiddelen 1939. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op voordracht van Onze Minister van Ver

keer en Waterstaat, van Oorlog, van Marine 
en van Binnenlandse Zaken van 3 December 
1947, n°. 66199/ 18509, Directoraat-Generaal 
van het Verkeer, Afdeling Vervoerwezen, 
Bureau Juridische Zaken; 

Gelet op artikel 8 van de Wet Gebruik 
Vervoermiddelen 1939; 

De· Raad van State gehoord (advies van 
23 December 1947, n°. 16); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ters van Verkeer en Waterstaat, van Oorlog, 
van Marine en van Binnenlandse Zaken van 
24 December 1947, n°. 71330/18509, Directo
raat-Generaal van het Verkeer, afdeling Ver
voerwezen, Bureau Juridische Zaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enig artikel. 

De bepalingen van de Wet Gebruik Ver
voermiddelen 1939 t reden weder in werking 
met ingang van I Januari 1948. 

Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat, 
van Oorlog, van Marine en van Binnenlandse 
Zaken zijn, ieder voor zover hem aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad en de Nederlandse Staats
courant zal worden geplaatst en. waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad van 
State. 

Amsterdam, 29 December 1947. 

De Min. 
De Min. 
De Min. 
De Min. 

WILHELMINA. 
v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
v. Oorlog A. H. J. L . F1ÉvEz. 
v. Marine a.i., A . H . J. L . F1ÉVEZ. 
v. Binnen[. Zaken. WtTTEMAN. 

( Uitgeg. 30 Dec. 1947). 

s. Jl 461 

30 December 1947. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het besluit van 24 Maart 
1947 (Staatsblad H 104), houdende be
palingen tot afwijking van de Dienst
plichtwet. 

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

van Oorlog en Marine van 6 D ecember 
1947, afdeling A 3, nr. 1512; 

0. dat het tijdstip, waarop de wet van 
10 Januari 1947 (Staatsblad H 14) vervalt, 
laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 24 
D ecember 1947 (Staatsblad H 451) en dat 
dit ook weder wijziging nodig maakt van 
Ons besluit van 24 Maart 1947 (Staatsblad 
H 104); 

D e Raad van State gehoord (advies van 
9 D ecember 1947, nr. 34); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde ministers v&n 24 December 1947, 
afdeling A 3, nr. 1547 : 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

1947 

Art. 1. Ons besluit van 24 Maart 1947 
(Staatsblad H 104), gewijzigd bij Ons be
sluit van 28 Juni 1947 (Staatsblad H 210), 
wordt nader gewijzigd als volgt: 

Atirkel N. In de plaats van "1 Januari 
1948" wordt gelezen: .,1 Juli 1948". 

In de plaats van "31 December 1947" 
wordt gelezen: ,,30 Juni 1948". 

Artikel 0. In het tweede lid wordt in 
de plaats van "1 Januari 1948" gelezen: 
.,1 Juli 1948". 

Dit besluit wordt geacht in werking 
te zijn getreden met ingang van 1 October 
1945. • 

Onze Ministers van Oorlog en Marine 
zijn, ieder voor zoveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de R aad van State. 

Amsterdam, 30 December 1947. 

WILHELMINA, enz.; 
De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. FtEVEZ. 
De Min. v. Marine a.i., A. H . J. L. FIEVEZ. 

(Uitgeg. 31 December 1947.) 
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30 December 1947. BESLUIT, waarbij 
met toepassing van artikel 24 der 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, 
No. 259) het restant op artikel 100 van 
het IVde H oofdstuk der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1946 wordt toege
voegd aan het overeenkomstige artikel 
van het IVde Hoofdstuk der Rijksbe
groting voor het dienstjaar 1947. 

S. IT 463 

30 December 1947. BESLUIT, waarbij 
met toepassing van artikel 24 der 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, 
No. 259) restanten op enkele artikelen 
van het VIIIste Hoofdstuk B der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1946 
worden toegevoegd aan overeenkom
stige artikelen van het VIIIste Hoofd
stuk B de r Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1947. 

s. H 464 
30 December 1947. BESLUIT, waarbij 

me t toepassing van artikel 24 der 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 192 7, 
No. 259) restanten op enkele artikelen 
van het Vlllstc Hoofdstuk A der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1946 wor
den toegevoegd aan overeenkomstige 
artikelen van het VIIlste Hoofdstuk A 
der Rijksbegroting voor het dienstjaar 
1947. 
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s. H 465 

30 December 1947. BESLUIT, waarbij 
met toepassing van ai;t.ikel 24 der 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, 
No. 259) restanten op enkele artikelen 
van het Vide Hoofdstuk der Rijksbe
groting voor het dienstjaar 1946 wor
den toegevoegd aan overeenkomstige 
artikelen van het Vide Hoofdstuk der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1947. 

S. H 466 

30 D ecember 1947. BESLUIT, betreffen
de de duur der eerste oefening van 
dienstplichtigen. 

Wii WILHELMINA, en2.; 
Op de voordracht van On2e Ministers 

van Oorlog en Marine a.i. van 24 Decem
ber 1947, Afd. A 3, No. 1539; 

Gelet op art. 30, eerste, tweede en derde 
lid, der Dienstplichtwet, art. 66, eerste lid 
van het Dienstplichtbesluit en art. N v~ 
de algemene maatregel van bestuur van 24 
Maart 1947 (Staatsblad H 104), zoals die 
maatregel sedert is gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De duur van de eerste oefening 

van de dienstplichtigen, behorende • tot de 
lichting 1941 of late re jaren, wordt ver
lengd tot twee jaren. 

2. On2e Minister van Oorlog en Onze 
Minister van Marine kunnen, ieder voor zo
veel hem betreft, bepalen: 

a. dat de in art. 1 bedoelde verlenging 
voor bepaalde, daarbij aan te wijzen groe
pen van dienstplichtigen niet zal worden 
toegepast; 

b. dat de verlenging zal eindigen vóór 
het verstrijken van de in art. 1 gestelde 
termijn. 

3. Dit besluit wordt geacht in werking 
te zijn getreden met ingang van I Februari 
1947. 

Onze Ministers van Oorlog en van Ma
rine zijn, ieder voor zoveel hem betreft, be
last met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Amsterdam, 30 December 1947. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

De Min. v. Marine a.i., A. H. J. L. FIEVEZ. 

(Uitgeg. 3 Februari 1948). 

S. H 467 

30 December ,947. 
grondverklaring 
N. J. Kanaar, 
zuivering. 

BESLUIT tot onge
van het beroep van 

te Deventer, in zake 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep ingesteld 

door de ontslagen Eerste-luitenant der in
fanterie _N. /. Kanaar, te Deventer, tegen 
de beschikking van Onze Minister van Oor
log van 30 Januari 1947, Geheim Litt. R. 
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24, waarbij aa~ de appellant, met ingang 
van_ 1 Februari 1947, in afwijking van het 
advies . van de Commissie van Advies, be
d_oeld in artikel 5, lid 4, van het Zuive-
n,:i~sb~slu1t_ 1945, ontslag is verleend uit de 
militaire d1en~t, zu)ks met toepassing van 
het be~aal?e in artikel 2, lid 1, sub 1 , van 
het Zu1venngsbesluit 1945; 

De . Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 18 Juni 1947, Nr. 1125 en 29 October 
1947, Nr. n25/322; 

Op de voordracht van On2e Minister van 
O?rlog van 19 December 1947, Geheim 
Litt. C. 214; 

Overwegende: dat appellant in October 
1940 lid is geworden van de N.S.B. • 

dat hij dit lidmaatschap na vier ~aanden 
zelf heeft beëindigd door daarvoor te be
danken, v_~n w~l_k feit hij in een rondschrij
ven_ aan zlJn militaire commandanten uit de 
Meidagen van 1940 en een aantal van zijn 
collega's kennis heeft gegeven; 

d_at appellant zich in de oorlogsdagen van 
~e1 194~ verdienstelijk heeft gedragen en 
z1Jn houding na opzegging van het lidmaat
schap der N.S.B. die van een goed Neder
lander is geweest; 

dat voormelde Commissie van Advies 
a'.'n Onze Minister van Oorlog heeft gead
viseerd de appellant als officier te hand
haven, mits hem een schriftelijke niet 
openbare berisping worde gegeven t~rzake 
van zijn lidmaatschap van de N.S.B., in 
welke berisping hem naar het gevoelen van 
bedoelde Commissie diende te worden me
deged~~ld, dat ~-ijn han~having het gevolg 
zou z1Jn van z1Jn houding in de oorlogs
dagen en zijn t rouw aan vaderland en aan 
Ons, door daden bewezen na het opzeggen 
van het lidmaatschap van de N.S.B.; 

dat de appellant in zijn beroep aanvoert, 
dat hij, toen al zijn pogingen om na afloop 
van zijn actieve militaire dienst in 1940 een 
andere behoorlijke betrekking te verkrij
gen, faalden en hij meende te moeten con
stateren, dat andere officieren met een zijns 
inziens aan2ienlijk minder goede of zelfs 
een slechte staat van dienst voor wat be
~eft hun houding in de oorlogsdagen, daar
in wel slaagden, mede nog onder de invloed 
van de geestelijke depressie bij hem door 
het verloop van de oorlog in de maanden 
M e i en Juni 1940 veroorzaakt, daardoor in 
ee_n en_igszins verbitterde en balorige stem
ming 1s geraakt en als reactie tegen deze 
door hem als onrecht gevoelde omstandig
heden en onder de invloed van de hem 
z':"aar_ drukkende zorgen voor zijn toenmaals 
uit v1Jf personen bestaande gezin, zich heeft 
laten verleiden zich tot de N.S.B. te wen
den, in de verwachting, dat daar eerlijk, ge
S!reefd "'.'e~d naa r verbetering van zijns in
ziens on1u1ste toestanden; 
. dat_ appellant voorts nog aanvoert, dat hij 
m z1Jn hart en bedoelingen nimmer on
trouw is geweest aan de zaak van Ons Ko
ninkrijk en aan Ons; 

dat evenwel voor een officier het enkele 
feit van het a ls lid toetreden tot de N.S.B., 
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toen het vaderland door de vijand was be
zet, als een zo ernstige daad van ontrouw 
aan de zaak van Ons Koninkrijk en aan 
Ons moet worden beschouwd, dat hij als 
officier niet kan worden gehandhaafd; 

dat daarbij het verweer van appellant, dat 
dit toetreden tot de N.S.B. is geschied in 
een verbitterde e n balorige stemming, ont
staan uit een gevoel van achterstelling en 
vermeend ondervonden onrecht, appellant 
niet vermag te disculperen, daar van een 
officier een zodanige karaktervastheid mag 
worden geëist, dat hij zich door genoemde 
omstandigheden niet laat bewegen tot het 
lid worden van een zich aan vijands zijde 
scharende organisatie; • 

dat immers ieder goede Nederlander ten 
tijde van appellants toetreden tot de N .S.B., 
toer!' na de capitulatie van Ons vaderland 
de bemoedigende grote ommekeer der 
krijgskans nog niet in het verschiet was, een 
gevoel van teleurstelling had te verwerken; 

dat appellant ten overvloede nog had 
dienen te bede nke n, dat zijn vermeende 
achterstelling en ondervonden onrecht ge
schiedde toen Onze regering het land had 
moeten verlaten e n dit door de vijand, van 
wie hij toch geen erkenning van zijn gedrag 
gedurende de oorlogsdagen in Mei 1940 had 
behoren te verwachte n, was bezet; 

dat derhalve de bestreden beschikking 
van Onze Minister van Oorlog behoort te 
worden gehandhaafd; 

Gezien Ons besluit van 2 Augustus 1945, 
Staatsblad Nr. F 132; 

Hebben goedgevonden en verstaan . 
het beroep onRegrond te verklaren. 
Onze Minister van Oorlog is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat tegelijk 
met de in hoofde dezes vermelde voor
dracht van Onze genoemde Minister in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State, Afdeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

Amsterdam, 30 December 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

(Uitgeg. 3 F ebr. I948.) 

MINISTERIE VAN OORLOG. 
Geheim Litt. C. 2 14. 

Onderwerp: 
Zuivering N. J. Kanaar. 

's-Gravenhage, 19. December 1947. 

H et heeft Uwe Majesteit behaagd mij , bij 
Kabinetsrescript van 17 Maart 1947, Nr. 
59, te machtigen bij de Raad van State, 
Afdeling voor de Geschillen van Bestuur, 
aanhangig te maken het beroep van de ont
slagen Eerste-luitenant der infanterie N. ]. 
Kanaar, tegen mijn beschikking van 30 Ja
nuari 1947, Geheim Litt. R. 24, houdende 
het ontslag van genoemde officier uit de 
militaire dienst, met toepassing van het 
bepaalde in artikel 2, lid ,, van het Zui
veringsbesluit 1945. 
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Bij haar schrijven van 18 Juni 1947, Nr. 
, 125, heeft de Raad van State, Afdeling 
voor de Geschillen van Bestuur, advies uit
gebracht omtrent gemeld beroep. 

Blijkens het bij dit advies behorend ont
werp-besluit is de Afdeling tot de conclusie 
gekomen, dat mijn bestreden beschikking 
niet gehandhaafd kan blijven. Evengenoemd 
ontwerp-besluit luidt als volgt: 

"Beschikkende op het beroep, ingesteld 
door N. J. Knaar te Deventer, tegen de be
slissing van Onze Minister van Oorlog van 
.~o Januari 1947, Geheim Litt. R. 24, waar
bij aan appellant ontslag is verleend uit de 
militaire dienst; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 Juni 1947, Nr. n25; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 

Overwegende: dat bij voormeld besluit 
Onze Minister van Oorlog aan de Eerste
luitenant N. J. Kanaar, van het wapen der 
infanterie, met ingang van r Februari r947, 
in afwijking van het advies van de Com
missie van Advies, bedoeld in artikel 5, 
lid 4, van het Zuiveringsbesluit 1945, ont
slag heeft verleend uit de militaire dienst, 
zulks met toepassing van · het bepaalde in 
artikel 2, lid 1, sub 1, van het Zuiverings
besluit 1945; 

dat dit besluit steunt op de overweging, 
dat uit een onderzoek, ingevolge het Zui
veringsbesluit 1945 ingesteld, gebleken is, 
dat deze officier heeft doen blijken van on
trouw aan de zaak van het Koninkrijk en 
aan Ons, zodat hij als officier der Konink
lijke landmacht niet kan worden gehand
haafd; 

dat de Militaire Commissie van Advies 
Zuiveringsbesluit 1945 aan Onze Minister 
geadviseerd heeft genoemde officier te hand_ 
haven mits hem een schriftelijke, niet-open
bare berisping worde gegeven ter zake van 
het lidmaatschap van de N.S.B., in welke 
berisping hem worde medegedeeld, dat zijn 
handhaving het gevolg is van zijn houding 
in de oorlogsdagen en zijn t rouw aan va
derland en Vorstenhuis door daden bewezen 
na het opzeggen van het lidmaatschap van 
de N.S.B.; 

dat dit advies steunt op de overweging, 
dat - hoewel de Commissie de ernst van 
het l idmaatschap van de N.S.B., zij het 
gedurende zeer korte tijd, in genen dele on
derschat - de houding en gedragingen van 
deze officier - gezien zijn goede daden 
en zijn houding in de oorlogsdagen - uit
eindel ijk geen aanleiding geven deze offi
cier voor ontslag uit het Koninklijke Ne
derlandse leger voor te dragen; 

dat de a~pellant van het besluit van Onze 
Minister bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende dat hij gedurende zijn militaire 
dienst e n in het bijzonder ook gedurende 
de oorlogsdagen zich heeft beijverd met alle 
hem ter beschikking staande krachten Ons 
trouw te die nen en als bewijs daarvoor ook 
in a lle bescheidenheid mededeelt, dat de 
Commandant van zijn regiment hem, na de 



1947 

oorlogsdagen in M ei 1940 heeft voorgedra
gen voor een onderscheiding vanwege zijn 
goede houding en gedragingen gedurende 
die dage n; 

dat hij volkomen de ernst van zijn korte 
lidmaatschap van de N.S.B. inziet en dit 
zeer betreurt; dat dit feit echter niet kan 
worden aangemerkt als een daad van on
trouw, doch dat hij _ door de moeilijke om
standighede n tot deze stap is gekomen; dat 
hij reeds na vier maanden weer voor het 
lidmaatschap heeft bedankt en daarvan 
destijds in een publiek rondschrijven aan 
zijn militaire commandanten en collega's 
heeft kennis gegeven; dat hij voorts actief 
aan het verzet heeft deelgenomen en zelfs 
in 1941 uit de N.A.D. is ontslagen wegens 
zijn goed Nederlandse gezindheid; dat hij in 
Mei 1942 krijgsgevangene is geworden en 
geen loyaliteitsve rklaring heeft getekend; 
dat de kampcommissie in het kamp van de 
krijgsgevangenen na onderzoek heeft uitge
sproken, dat tegen hem geen enkele maat
regel behoefde te worden genomen; dat hij 
na de beëindiging van zijn krijgsgevangen
schap zich onmiddellijk heeft aangemeld 
om mee te helpen aan de bevrijding van 
de overzeese gebieden; dat hij dan ook de 
door Onzen Minister van Oorlog tegen hem 
genomen maatregel wel zeer zwaar acht, 
juist nu deze is geschied op grond van een 
gedraging, die een volkomen voorbijgaand 
karakter heeft gehad; dat het juist zijn 
wens is, door weer actief de militaire dienst 
uit te oefenen, ook voor de toekomst te 
tonen, dat al het vorengestelde omtrent zijn 
trouw aan de Kroon juist is; 

Overwegende: dat weliswaar het als lid 
toetreden tot de N.S.B., inzonderheid voor 
een officier van de Nederlandse krijgs
macht, in het algemeen als een ernstige daad 
van ontrouw aan de zaak van Ons Konink
rijk en aan Ons moet worden aangemerkt, 
welke het niet mogelijk maakt hem als zo
danig te handhave n, doch dat er in dit ge
val zich enige feiten voordoen, welke een 
afwijking van deze regel rechtvaardigen; 

dat immers de appellant, in October 1940 
lid van de N.S.B. geworden, dit slechts ge
durende vier maanden is gebleven; 
- dat hij dit lidmaatschap na deze korte 
tijd zelf heeft beëindigd door daarvoor te 
bedanken, van welk feit hij in een rond
schrijven aan zijn militaire commandanten 
en zijn collega's kennis heeft gegeven; 

dat daarbij komt, dat hij in de oorlogs
dagen van Mei 1940 zowel als later zich 
zeer verdienstelijk en als een goed Neder
lander heeft gedragen; 

dat in verband m et een en ander het 
enkele feit van het toetreden tot de N.S.B., 
hetwelk bovendien aan bijzondei'e persoon
lijke omstandigheden was toe te schrijven, 
als een op zich zelf staande, overigens be
treurenswaardige misstap is te beschouwen, 
welke, gelet op hetgeen daartegenover staat, 
niet voldoende grond kan opleveren de ap
pellant uit de militaire dienst te ontslaan; 

dat de bestreden beslissing van Onze Mi
nister van Oorlog derhalve niet kan worden 
gehandhaafd; 

Gezien het Zuiveringsbesluit 1945; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
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de bestreden beslissing van Onze Minister 
van Oorlog van 30 Januari 1947, Geheim 
Litt. R. 24, te vernietigen. 

Onze Minister van Oorlog is belast met 
de uitvoering van dit besluit." 

Vermits ik mij met dit door de Afdeling 
uitgebrachte advies niet kon verenigen, heb 
ik mij , bij schrijven van 25 September 1947, 
Geheim Litt. IJ 159, tot genoemd College 
gericht, waarin ik mij veroorloofde ter mo
tivering van mijn standpunt het volgende 
aan te voeren: 

,,In zijn beroep voert de heer Kanaar aan, 
dat hij, toen a l zijn pogingen om na afloop 
van zijn actieve militaire dienst in 1940, 
een andere behoorlijke betrekking te ver
krijgen, faalden en hij meende te moeten 
constateren, dat andere officieren met een 
zijns inziens aanzienlijk minder goede of __ 
zelfs een slechte staat van dienst voor wat 
betreft hun houding in de oorlogsdagen, 
daarin wel slaagden, mede nog onder de in
vloed van de geestelijke depressie bij hem 
door het verloop van de oorlog in de maan
den Mei en Juni 1940 veroorzaakt, daar
door in een enigszins verbitterde en balorige 
stemming is geraakt en als reactie tegen 
deze door hem als onrecht gevoelde om
standigheden en onder de invloed van de 
hem zwaar drukkende zorgen voor zijn toen
maals uit vijf personen bestaande gezii\, 
zich heeft laten verleiden zich tot de N.S.B. 
te wenden. 

Aangezien betrokkene na zijn op non
activiteitstelling als officier, werkzaam is 
geweest in de Opbouwdienst en van daar
uit is overgegaan in de Nederlandse Ar
beidsdienst, heeft hij zowel v66r als ten 
tij de van zijn lid worden van de N.S.B. in 
October 1940, vrijwel het volle salaris ge
noten, dat hij als actief dienend officier zou 
hebben gehad. Rekening houdende met deze 
omstandigheid kunnen mijns inziens noch 
de beweerde zwaar drukkende zorge n voor 
het gezin noch het falen van de sollicitaties 
gedurende een slechts betrekkelijk korte 
tijd, en het daaruit voortgekomen gevoel 
van achterstelling, de aansluiting bij de 
N.S.B. van betrokkene, die a ls officier aan 
zijn eed was gebonden, in voldoende mate 
disculperen. 

Hoewel het goede gedrag van betrokkene 
tijdens de oorlogsdagen in M ei 1940 en zijn 
houding na opzegging van het lidmaatschap 
der N.S.B. mij niet is ontgaan, ben ik noch
tans, mede om, der gevolgen wille, van oor
deel, dat een officier, die zonder daartoe 
van goed vaderlandse zijde opdracht te 
hebben ontvangen, oo niet te verontschul
digen wijze lid van de N.S.B. is geworde n, 
als officier niet gehandhaafd kan blijven." 

Naar aanleiding hiervan deelde ik het 
Colege mede, dat ik het op prijs zou stel
len, indien zij deze aangelegenheid nog
maals onder de ogen zou willen zien. 

Zoals Uwe Majesteit uit het aan Hare 
Koninklijke Hooghéid de Regentes gerichte 
schrijven van de Afdeling van 29 October 
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1947, Nr. n2s/322, zal blijken, is het Col
lege ook na hernieuwde overweging bij haar 
oorspronkelijk oordeel gebleven. De Afde
ling geeft weliswaar toe, dat in de finan
ciële positie van appellant geen verklaring 
is te vinden voor zijn aansluiting bij de 
N.S.B., doch zij handhaaft haar standpunt, 
dat deze aansluiting "aan bijzondere per
soonlijke omstandigheden was toe te schrij
ven". De Afdeling heeft hierbij het oog op 
het feit, dat zich van appellant, toen het 
hem niet gelukte in de maatschappij een 

.passende plaats te verwerven, een gevoel 
van ontevredenheid heeft meester gemaakt. 
In deze gemoedsgesteldheid is hij lid ge-
worden van de N.S.B. _ 

Weliswaar heft dit, ook volgens het oor
deel van de Afdeling, het ontoelaatbare van 
appellants optreden niet op, doch wel wordt 
hierdoor' zijn handeling naar het gevoelen 
van het College begrijpelijk en verklaar
baar. Voorts komt het de Afdeling voor, dat 
appellant niet zozeer door zijn financiële 
omstandighed'en als wel juist door het feit, 
dat hij gedwonge n werd in de Opbouw
dienst en in de Arbeidsdienst te blijven, 
tot zijn onjuiste handelwijze werd gedreven. 
Daar bovendien appellant reeds korte tijd 
later het verkeerde van zijn handelwijze 
heeft ingezien en op dappere wijze zich van 
de N.S.B. gedistancieerd heeft, is de Af
deling, mede gelet op het overigens zeer 
verdienstelijk optreden van appellant, met 
de Militaire Commissie vap. Advies, bedoeld 
in het Zuiveringsbesluit 1945, van oordeel, 
dat hij door ontslag te zwaar zou worden 
gestraft. 

Aangezien ook deze beschouwingen mijn 
zie nswijze in deze aangelegenheid niet heb
ben kunnen wijzigen, moge ik mij veroor
loven Uwer Majesteit zeer eerbiedig in over
weging te geven, het beroep ongegrond te 
verklaren en daartoe het mijnerzijds opge
maakte ontwerp-besluit, dat mede hierbij 
is gevoegd te bekrachtigen. 

Tenslotte heb ik de eer Uwer Majesteit 
hiernevens te· doen toekomen het dossier 
met de op de onderwerpelijke aangelegen
heid betrekking hebbende bescheiden. 

Ket moge Uwer Majessteit behagen het 
dossier, na gebruik, aan mij te doen terug
zenden. 
De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

S. H 468 
30 December z947. BESLUIT, houdende 

nadere wijziging van het Woningbe
sluit, Staatsblad 1932, N. 7. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Wederopbouw en Volks
huisvesting, van Financiën en van Justitie 
van 12 November 19<17, No. 1943 M/P.W.B.; 

Gelet op de Woningwet; 
De Raad van State gehoord (advies van 

2 December 1947, No. 23); 
Gezien het gezamenlijk nader rapport 
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van Onze voornoemde Ministers van 29 De
cember 1947, No. 35910 M/P.W.B.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In het Woningbesluit worden de 

navolgende wijzigingen aangebracht: 

I. 
In artikel 22 wordt het bepaalde onder 

1 ° gelezen als volgt: 
1 °. dat zij worden terugebetaald over

eenkomstig hetgeen te dien aanzien is be
paald in artikel 25, zevende en achtste lid, 
met dien verstande, dat voor de bijdragen, 
verleend overeenkomstig artikel 24a, onder 
1 ° ., geldt het bepaalde bij artikel 24c, der
de lid. 

II. 
Na artikel 24 worden ingevoegd de vol

gende artikelen: 
Art. 24a. Bijdragen uit 's Rijks kas, als 

bedoeld in artikel 56, derde en vierde lid, 
der Woningwet kunnen worden verstrekt: 

1 °. ter gedeeltelijke voorziening in de 
ongedekte jaarlijkse kosten, voortspruitende 
uit de exploitatie 'van woningen, welke zijn 
gebouwd ter verruiming van de woning
markt, zolang de buitengewpne omstandig
heden zulks, naar het oordeel van Onze Mi
nisters van Wederopbouw en Volkshuisves
ting en van Financiën, noodzakelijk ma
ken· 

2 ~. ter tegemoetkoming in de ongedekte 
jaarlijkse kosten, vçroorzaakt door de op
ruiming van krotten of de verbetering van 
woningen, of in een onvermijdelijk jaarlijks 
tekort op de exploitatie van woningen ter 
vervanging van krotten. Het jaarlijkse ex
ploitatietekort mag een door Onze Minister 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting te 
bepalen bedrag niet te boven gaan. 

Art. 24b. x. Onze Minister van Weder
opbouw en Volkshuisvesting bepaalt met 
inachtneming van door hem vast te stellen 
regelen de jaarlijkse exploitatiekosten, be
nevens de huur der woningen ten behoeve 
waarvan een bijdrage als bedoeld in artikel 
2 4 a, onder 1 °, wordt verleend. De jaarlijkse 
bijdrage wordt vastgesteld op het verschil 
tussen die exploitatie-kosten en de per jaar 
berekende huur. 

2. De bijdragen worden toegekend voor 
een tijdvak van ten hoogste 50 jaren,. aan
gende op het tijdstip, waarop de woningen 
voor bewoning gereed zijn, met dien ver
stande dat zij op een door Onze Ministers 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting en 
van Financiën te bepalen t ijdstip kunnen 
worden vervangen door een uitkering in
eens van haar gekapitaliseerde waarde. 

3. Indien de huur van de woningen 
wordt verhoogd, dan wel de rente, welke bij 
de in het eerste lid bedoelde vaststelling 
der exploitatiekosten is in ach~ genomen, 
wordt verlaagd, wordt de bijdrage opnieuw 
vastgesteld. 

4. Toegekende bijdragen kunnen ~orden 
ingetrokken, indien gebouwd w<;>r?t m af
wijking van het door Onze Mm,ster van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting goedge
keurde bouwplan, of indien de bestemming 
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van de woning zonder zijn toestemming is 
gewijzigd. 

Art. 24c. 1. Aan het verlenen van bij
dragen als bedoeld in artikel 24a, onder I 

O
, 

wordt de voorwaarde verbonden, dat een 
reserve wordt gevormd tot dekking van het 
aan de exploitatie der woningen verbonden 
risico. 

2. Onze Minister van W ederopbouw en 
Volkshuisvesting geeft voorschriften m et 
betrekking tot het vormen, de omvang, de 
bestemming en het beheer van de in het 
eerste lid bedoelde reserve en de jaarlijkse 
hiervoor te verrichten stortingen. 

3. Het bepaalde in artikel 29 blijft bui
ten toepassing zolang de reserve de krach
tens het vorige lid voorgeschreven omvang 
niet heeft bereikt. 

Art. 24d. Het bepaalde in de artikelen 
24a, 24b en 24c is mede van toepassing op 
nieuwe woningen, welke vóór het in wer
king treden van deze artikelen doch na 31 
December 1945 voor bewoning zijn gereed 
gekomen en voor de bouw waarvan gelde
lijke steun ingevolge de Woningwet is ver
leend. 

III. 
I n artikel 25° worden de volgende wijzi

gingen aangebracht: 
1 °. het eerste lid vervalt. 
2°. De leden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 wor

den onderscheidenlijk genummerd met 1, 2, 
3 4 5 6, 7 en 8. 

3 ° . In het eerste, zesde en zevende lid 
wordt " D e bijdragen" vervangen door: De 
bijdragen, bedoeld in artikel 24a, onder 2 ° . 

4 °. In het tweede lid wordt ,,Het juiste 
bedrag van de bijdragen in de tekorten" 
vervangen door: Het juiste bedrag van de 

664 

bijdragen in de tekorten, bedoeld in artikel 
24a, onder :i 

O
• 

IV. 
Artikel 28 vervalt. 
2. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van de tweede dag na die der dag
tekening van het Staatsblad waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting, van Financiën en van 
Justitie zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en in afschrift aan de Raad 
van State zal worden gezonden. 

Amsterdam, 30 December 1947. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Wederopb. en Volkshuisv. a.i., 
H. Vos. 

De Minister van Financiën, P . LIEFTINCK. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 23 Jan. 1948). 

S. H 109 

Niet verschenen. 

, . H 122 

Ingetrokke n. 

S. H 230 
Niet verschenen. 

S, H 272 

Niet verschenen. 

VERBETERINGEN STAATSBLAD 

s. lf 7 

Op bladz. 6, 2e kolom, 1ste regel, staat: 
2 Januari 1947, dit moet zijn: 8 Januari 
1947. 

s. U 404 

Op bladz. 566, 2e kolom, staat op regel 
31: .,boven 3 kg tot en met 10 kg f 0.45"; 
dit moet zijn f 0.60. 

S. H 411 

Op bladz. 574, ie kolom, eerste regel, 
staat : .,Besluit houdende", dit moet zijn: 
,.WET houdende". 

. H 415 

Op bladz. 577, 1e kolom, m oet onder re
gel 3 van boven "Amsterdam, 9 D ecember 
1947", geplaatst worden: .,WILHELMINA". 

S, H 422 

Op bladz. 587, 2e kolom, tweede regel, 
staat: .,Rijkswegenplan 1948", lees: ,.Rijks
wegenplan 1938". 

S. H 424 
Op bladz. 601, 2e kolom, eerste regel, 

staat: .,13 December 1947, ter uitvoering 
van de ar-", dit moet zijn: .,13 December 
1947. BESLUIT ter uitvoering van de a r-". 
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H 1 4. 1 

2 4. l 
3 4 • l 
4 7 • l 

s 
6 
7 
8 

7 • l 

7,1 
8. I 
8.I 

9 10. l 
10 IO. I 

II IO. I 

I2 IO. l 

I3 IO. I 

14 IO. I 

15 II . I 

16 II . I 

I 7 14. I 
18 14. l 
I9 15. I 
20 15. l 
21 16. I 

22 16 • I 

23 16 • I 

24 16. I 

25 I8. I 
26 18. I 
27 20. I 

28 22 . I 

29 21 . I 

'JO 2 l . l 

31 22. l 

32 27. l 

33 28 • l 
34 28 • I 
3S 29. I 

36 29 • I 
37 30 · I 

38 30. I 
39 30 • I 

40 30. I 
41 I. 2 

42 1. 2 

43 I. 2 

44 5 · 2 
45 8. 2 
46 8. 2 

47 8. 2 

48 8. 2 

49 8. 2 

50 12. 2 

51 13 . 2 
52 14 . 2 
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INHOUD STAATSBLAD 1947 

Geldschieterswet 
Onderwijs (Hooger) 

" u 

Blz. 
3 
3 
3 

Comptabiliteitswet; Alge-
meene Rekenkamer 
Kinderbijslagwet 
Militaire Zaken . 
Effecten 
Rechtswezen . 
Militaire Zaken 
Begrootingen en Rekeningen 
Naturalisatie . 
Vogelwet 
Bijenwet; Veewet 
Dienstplichtwet; Militaire 
Zaken 
Gemee ntebestuur 
Warenwet . 
Gemeentebestuur 
Rechtswezen 
Scheepvaart .. 
Veewet. 
Rechtsverkeer 
Min. Departementen 
Onderwijs (Hooger) 

Militaire Zaken". 
Mijnwezen 
Grondwet . 
Visscherij . 
Inval. en ouderdomsverz.; 

Kraamgelden 
Militaire Zaken . 
Warenwet. 
Nijverheidsonderwijs 
Tractaten . 
Geldzuivering .. 
Min. Departementen . 
Krankzinnigen en idioten 
Vestigingswet K leinbedrijf 
Rechtswezen . 
Land-en Tuinbouwonderwijs 
Warenwet. 

Volk~telling; Woningtelling 
Begrootingen en Rekeningen 

" Veewet . 
Rijksbelastinge_n 
Gemeentebestuur 

Spelling" 

4 
4 
6 
6 
7 
8 
8 
8 

161 

9 

10 
II 

II 

28 
29 
29 
30 
32 
34 
34 
35 
35 
35 
36 
39 
54 

55 
55 
56 
61 

61 

62 
63 
64 
64 
65 
67 
68 
68 
69 
69 
71 
71 
71 
71 
72 
72 
72 
72 

53 14. 2 
54 14. 2 

55 15 . 2 

56 20. 2 
57 20. 2 
58 20. 2 

59 20. 2 

60 21 . 2 

61 22 . 2 

62 25.2 
6.1 28. 2 
64 28 . 2 

65 28. 2 

66 28 . 2 
67 28. 2 
68 28. 2 

69 28. 2 
70 28. 2 

71 28 . 2 

72 28. 2 

73 28. 2 

74 28. 2 

7.~ I · 3 
76 I · 3 
77 1. 3 
78 3. 3 
79 4 · 3 
80 7. 3 
81 7. 3 
82 7 . 3 
83 8. 3 
84 8. 3 
8 .~ 8. 3 
86 8. 3 
87 8. 3 
88 8. 3 
8q 8. 3 
90 14. 3 
91 IQ • 3 

92 1 9. 3 
93 19 · 3 
94 21 . 3 
95 21 . 3 
96 21. 3 
97 21. 3 
98 21 . 3 
99 21 . 3 

100 21 . 3 
101 22 . 3 
102 24. 3 

Begrootingen en Rekeningen 
Vestigingswet Kleinbedrijf 
Onderwijs (Hooger) 
Landbouwherstel 
Tractaten . 
Begrootingen en Rekeningen 

Onde;:.Vijs (Hooger) " 
Volkshuisvesting; Woning
wet . . 

Blz. 
n 
73 
75 
75 
76 
79 
79 
79 

Tractaten . 
Min. Departementen 
Tractaten . 

" Kadaster en Hypotheken 
Bedrijven wet 
Begrootingen en Rekeningen 

Bezettingsmaatregele~ 

Begr~otingen e~•Rekeningen 
Pensioenen en wachtgelden 
Begrootingen en Rekeningen 
Onderwijs (Hooger) 
Intern. monetaire Fonds 
Tractaten . 
Inval. en ouderdomsverz. 
Internationaal Gerechtshof 
Begrootingen en Rekeningen 
Militaire Zaken 
Tractaten 

80 
81 
86 
86 
87 
99 

100 

100 
100 
100 
108 
109 

109 
IIO 

IIO 

111 

IIl 

II7 

122 
124 
r24 
r25 
r28 

Invi{i. en ouderdomsverz. 129 

B;~rootingen en R~kening;n ~!~ 
Gem;;ntebestuur 
Vervoermiddelen 
Min. Departementen 
Rijksambtenaren e n -werk
lieden; Onderwijs (Lager); 
Nijverheidsonderwijs 
Spelling 
Tractaten . 
Begrootingen en Rekeningen 

Land~• en TÛinb.ong.~et . 
Inval. en ouderdomsverz. 
Ongevallenwet 
Inval. en ouderdomsverz. 
Zeeongevallenwet 
Pensioenen en wachtgelden; 
M ilitaire Zaken . 

r32 
133 
133 
r33 

134 
135 
135 
r36 
137 
r37 
137 
137 
138 
r38 
r38 

139 
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103 24. 3 

105 27, 3 
106 27. 3 
107 1 , 4 
108 1 . 4 
109 
110 8.4 
lII 9•4 
112 9. 4 
IIJ 9 • 4 
114 10.4 

115 10, 4 
116 12 . 4 

117 16.4 
n8 14 . 4 
Il9 14 • 4 
120 16 . 4 
121 19.4 
122 
123 19. 4 

124 19 . 4 
125 19 , 4 
126 19. 4 
127 21.4 
128 21. 4 

129 21 . 4 
130 21 . 4 
131 22. 4 
132 24 . 4 
133 24, 4 

134 24, 4 

135 24, 4 
136 1, 5 
1J7 1 • 5 

1J8 1, 5 
139 2, 5 
140 2, 5 
141 8. 5 

142 9 · 5 
143 9 · 5 

144 9 · 5 
145 9 · 5 
146 9, 5 
147 10, 5 

148 10, 5 
149 12, 5 
150 19 , 5 
151 19. 5 
152 21 . 5 
153 22 , 5 
154 22. 5 
155 24, 5 
156 24, 5 
157 2 . 5 
158 24, 5 

Pensioenen en wachtgelden; 
Militaire Zaken . 
Militaire Zaken; Dienst
plichtwet . 
Geldzuivering .. 
Scheepvaart 

" Niet verschenen. 
Rechtsherstel overh.pers. 
Politie 
Politie; Gemeentebestuur 
Rechtsherstel overh.pers. 
Provinciaal bestuur; Ge
meentebestuur 

en 

Blz. 

139 

140 
142 
143 
144 
144 

153 
157 
157 
157 
158 
162 

Consulaire wet . 
Rijksambtenaren en -werk
lieden; Onderwijs (Lager) 
Rechtsherstel overh.pers. 
Onderwijs (Hooger) 
Vleeschkeuringswet 
Gemeentebestuur 
Begrootingen en Rekeningen 
Ingetrokken. 
Bestrijdingsmiddelen 
meststoffen 
Indië (Ned.) 

. ,158 
160 
160 
162 
162 

Suriname en Curaçao . 
l?ensioenen en wachtgelden 
Economisch Plan 
Begrootingen e n R eke
ningen 
Nationaal Steuncomité 
Testamentenregister 
Hypotheek en K adaster 
Provinciale wet 
Voorzieningen onder vijand 
aangetroffen goederen 
Invoerrechten en accijn-

165 

zen 
Ziekenfondsraad 
Ongevallenwet . 
Mobilisatieslachtoffers ; 
Pensioenen en wachtgelden 
Geldzuivering . . 
Onderwijs (Hooger) 
Verreberichtgeving 

166 
. 166 

168 

Roode Kruis; Souvereine 
Orde van Malta; Orde van 
St. Jan 
Pachtregeling 
Begrootingen en Rekenin
gen 
Politie 

B~grootingen en 
gen 
Vogelwet 
Huisarbeid 
IJkwezen 

" Mijnwezen 

Rekenin-

Zeeongevallenwet 
Invoerrechten en accijnzen 
Ouderdomsvoorziening 
Prijsbeheersing; Strafrecht 
Onteigeningswet 
Loodswezen 

168 
169 
169 
170 

187 
187 
188 
188 
189 
189 
190 
191 
191 
196 
196 
197 

159 24 , 5 
160 31 . 5 

161 31 . 5 

162 31 . 5 
163 3, 6 
164 3. 6 
165 3. 6 
166 6 . 6 
167 6. 6 
168 6. 6 
169 6. 6 

170 6. 6 
1 71 6 , 6 
172 7 . 6 
I 73 7 , 6 
174 9, 6 
l 75 10 , 6 
176 II , 6 
I 77 12 . 6 
178 IJ. 6 
179 14.6 
180 16. 6 
181 3 . 6 
182 19. 6 
183 20. 6 
184 21.6 
185 24. 6 
186 25. 6 
187 25 . 6 

188 25. 6 
189 25. 6 
190 26. 6 
191 27 . 6 
192 27. 6 
193 27. 6 
194 27 . 6 
195 27. 6 
196 27. 6 
197 27. 6 
198 27 . 6 
199 27, 6 
200 27, 6 
201 27 . 6 
202 27. 6 
203 27. 6 
204 27, 6 
205 27, 6 
206 27. 6 
207 27. 6 
208 27. 6 
209 27.6 
210 28. 6 
211 28. 6 
2 12 28 . 6 
213 28 . 6 
214 28 . 6 

215 30.6 
216 I, 7 
a17 I • 7 
218 13 .6 
219 18. 6 
220 3, 7 
22 l 3 , 7 
222 3, 7 
223 3, 7 

Loterijwet 
Uitvoercontrölebeslui t; 
Landbouwuitvoerwet 
Volkshuisvesting; Bouw-
kassen 
Tractaten 
Onderwijs (Hoger) 
Onderwijs (Middelbaar) 
Tractaten 
Spoor- en tramwegen 
Tractaten 
Naturalisatie 
Invoerrechten en accijn
zen 
Ondernemingsbelasting 
Rijksbelastingen 
Zuiveringsbesluit 
Scheepvaart 
Veewet 
Onderscheidingen 
Ouderdomsvoorziening 
Zeeongevallenwet 
Warenwet 
Spoor- en tramwegen 
Gemeentebestuur 
Dienstplichtwet 
Militaire Zaken 
Kinderbijslagwet 
Vleeschkeuringswet 
Warenwet. 
Indië (Ned.) 
Rechtsherstel overheidsper
soneel 
Omzetbelasting 

Die~tplichtwet 
Stoomwet 
Tractaten 
Bloembollenziektewet 
Indië (Ned.) 
Bezettingsmaatregelen 
Rechterlijke macht 
Naturalisatie 

Rechtswezen; Strafrecht 
Onderwijs (Lager) 
Tractaten 
Ondernemingsbelasting 
Dienstplichtwet 
Zuivering Perswezen 

Bev~Îkingsboek,houding 
Invoerrechten en accijn
zen 
Militaire Zaken 

h " 
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Blz. 
197 

198 

198 
199 
200 
201 
202 
215 
216 
217 

218 
219 
353 
220 
225 
232 
419 
232 
419 
233 
234 
235 
235 
237 
237 
237 
237 
238 

274 
275 
275 
275 
275 

Krankzinnigen en idioten 275 
Coloradokeverwet 
Militaire Zaken 
Militaire Zaken; 
Tractaten . 

276 
279 

Strafrecht 2 79 
. 280 
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224 5 . 7 
225 5 . 7 
226 5. 7 
227 5. 7 
228 5 . 7 

239 5 · 7 
230 
231 10. 7 
232 10 .. 7 

233 10 • 7 
234 II • 7 
235 II • 7 

236 10. 7 
237 II • 7 
238 II • 7 

239 II • 7 
240 II• 7 

241 II. 7 
242 12 . 7 
243 16 . 7 
244 16. 7 
245 16 . 7 
246 17 .7 
247 17.7 

248 18 . 7 
249 18. 7 
250 18 •. 7 
251 18. 7 

252 18. 7 
253 18. 7 
254 18. 7 
255 18. 7 
256 18. 7 
257 21. 7 
258 21 . 7 
259 21 . 7 
260 21. 7 
261 21 . 7 
262 21. 7 
263 2 I • 7 
264 25. 7 
265 25. 7 
266 25. 7 
267 25 . 7 

268 
269 
270 
271 
272 

25. 7 
25. 7 
25.7 
9.7 

273 21. 7 

274 25. 7 
275 28.7 
276 28. 7 
277 30. 7 
278 30. 7 
279 I. 8 

280 I. 8 

281 I • 8 

Ouderdomsvoorziening 
Onderwijs (Hoger) 

La~d- en T~inbouwonge
vallenwet 

B lz. 
290 
291 
291 
291 

On gevallenwet 
Niet verschenen. 
Naturalisatie 
Kinderrecht; Burgerlijk 
Wetboek; B urgerlijke 
Rechtsvordering 

. 293 

Strafrecht 
Militaire Zaken; 
Militaire Zaken; 
(Ned.) 
Warenwet 

371 
294 

Strafrecht 294 
Indië 

295 
295 
296 

296 
304 

Rijksbelastingen; Vermo
genshe ffing 
Comptabiliteitswet 
Comptabiliteitswet ; 
lastin g 

Rijksbe-
306 
306 
422 
307 
307 
309 
3II 

Wederopbouw 
Woningwet 
Onderwijs (Hoger) 
Onderwijs (Lager) 

Vis~~rijwet 
Staatscourant; L ands
drukkerij 
Dienstplichtwet 
Onteigening 
Spaarwet 
Herst el vermogensovergang 
Rijksmarkengebied 
B egrotingen en Rekeningen 
Begrotingen en Rekeningen 
Tractaten 
Eedsafneming 
Militaire Zaken 

N at~ralisati~' 

Dadingen 
Hypotheken 
Indië (Ned) 
Begrotingen en Rekeningen 
(Binnenlandse Zaken ) 

Nat~ralisatie 
Rechterlijke macht 
Krankzinnigen en idioten 
Niet verschenen . 
Rijksambtenaren e n werk
lieden 
Naturalisatie 
Pensioenen en wachtgelden 
Onderwijs (Middelbaar) 
Onderwijs (Middelbaar) 
Onderwijs (Hoger) 
Pensioenen en wachtgelden; 
Staten- Generaal 
Begrotinge n en Rekeningen 
(Financiën) 

311 
312 
312 
313 

314 
316 
316 
316 
319 
319 
320 
320 
321 
322 
323 
324 
324 
325 
327 
329 

329 
329 
329 
330 
330 

331 
334 
335 
335 
424 
336 

336 

336 
336 
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282 II. 8 
283 I . 8 
284 I • 8 

Tractaten 
Arbeid 

Blz. 
468 
337 

293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 

300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 

1 . 8 
x.8 
4.8 
4 .8 
4.8 

4.8 
4.8 

4.8 

4.8 
4.8 
4.8 
4 .8 
6.8 
8.8 

II. 8 

II. 8 
II. 8 
II. 8 
13 . 8 
16. 8 
16. 8 
16. 8 
16. 8 
18 . 8 
20. 8 
20.8 

3II 20. 8 
312 22. 8 
313 22 . 8 

314 22 . 8 
315 27. 8 
316 29. 8 
317 3.9 
318 5. 9 
319 8. 9 
320 II • 9 

Ziektewet; Invaliditeits- en 
Ouderdomsverzek ering 
Suriname 

338 
339 
340 
341 
341 

Militaire Zaken 
Geldzuivering 
Leerplichtwet 
Onderwijs (Hoge. ) ; 
kunst 

Genees-
344 
345 Onteigening . 

Woonruimtewet; Volks
huisvesting 
Pensioenen en wachtgelden; 
Militaire Zaken 
Dienstplichtwet 
Luchtvaart 
Omzetbelasting 
Rechterlijke Macht 
Vervoermiddelen 
Onderwijs (Hoger) 
Rijksambtenaren en 
- werklieden 
R echtswezen 
Gemeentebestuur 
Scheepvaart 
Rijksambt- en werk!. 

Vo~dselvoorzi~ning 
Militaire Zaken 

Volksgezondh~id 
Distributiewet 
P rijsopdrijvings- en 
hamsterwet 
Tractaten; L uchtvaart 
Tractaten 
Pensioenen en wacht
gelden 
Warenwet 
Provinciaal bestuur 
Wegenwet 
Visserij 
Scheepvaart 
Onderwijs (Hoger) 
Pensioenen en wacht
gelden 
Visserij 
Rijkswegenplan; Verkeer 
Onderwijs (Hoger) 
Gemeentebestuur 
Bioscoopwet . 
Onderwijs (Hoger) 
Gemeentebestuur 
Perswezen 
Militaire Zaken 
Rechtswezen . 
W a renwet. 
Militaire Zaken. 
Onderwijs (Hoger) 
Provinciaal bestuur 
Militaire Zaken . 
Tribunaalbesluit 
Posterij en Giro 
Grondwet; Regentschap 

402 

428 
429 
430 
430 
430 
432 
433 
433 
433 
440 
440 

440 
609 
441 

321 II.9 
322 12 . 9 
323 13. 9 
324 IS. 9 
325 16. 9 
326 16. 9 
327 17.9 
328 20. 9 
329 20. 9 
330 20. 9 
331 25. 9 
332 25. 9 
333 25 · 9 
334 27 · 9 
335 27. 9 
336 27. 9 
337 2. 10 
338 10. 10 
339 II. 10 
340 4 . 10 Leer~lichtwet 
341 4. 10 . . 
342 4. 10 Onde,;ijs (Lager); 

plichtwet 
L eer-
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343 7. 10 Onderwijs (Hoger) 
344 3 . 10 Militaire Zaken . 
345 4. 10 Tractaten; Luchtvaart 
346 II • 10 Ministeriële Departementen 
347 II . 10 Gemeentebestuur 
348 11 . 10 Invoerrechten en accijnzen 
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Aanvulling Luttenberg's Chron. Verzameling 1946 

23 Juli 1946. ARREST van den Hoog~n 
Raad. (Wet K erkgen ootschappen art. 
1 ). 

H et H of heeft op grond van h et 
Kerkrecht aangenom en, dat een in h et 
s ynodaal v er ba nd levende kerk zich aan 
dat verband kan onttrekken. 

D e beslis sing , dat evenwel zulk een 
besluit de m inderheid niet bindt, omdat 
anders aan haar gewet en in zake den 
godsdiens t geweld zou worden aange
daan, s t eunt blijkbaar op wat volgens 
het gemeene recht In het algemeen 
voor besluiten van zedelijke lichamen 
a ls de onderhavige g eldend moet wor
den geacht, en kan dus aan het g e
m eene recht w orden getoetst. 

Het gemeen e r echt verzet e r zich 
niet tegen, dat in een kerkgenootschap 
uitspra ken omtr ent de leer, genomen 
door de bevoegde organen, ook voor de 
m inderheid bindend zijn, doch eis cht 
wel, dat uittreden uit dat kerkgenoot
schap alsdan zal vrijstaan . 

Er bestaat geen bedenkin g t egen , dat 
in een in h e t synodaal v erband levende 
k er k de m eerder he id of het eenig m et 
gezag tot handelen bek leed orgaan ov'!r 
de losmaking van h et zedelijk lichaam 
uit dat v erband nam ens dat lichaam 
besluit. 

1. Ds. Klaas Holwerda, predikan t , wo 
nende t e H ouwerzijl, en 5 anderen, eischers 
t ot cassa t ie va n een op 19 December 1945 
door h et Ger echtshof t e Leeuwarden tus
schen partijen gewezen a rres t, adv. Mr. W. 
Bla ckslone, 

t egen: 
de zich n oem ende Gereformeerde K er k t e 
H ou werzijl, gevestigd te H ouwerzijl, op de 
lijs t van de in Syn odaal verband lev end 
Gereformeerde K erken in Nederla nd bij he t 
D epartem ent van Justitie bek end onder 
n ummer 29, ten deze vertegenwoordigd door 
haar bewcerdelijken K erkeraad voor wien 
t en processe zijn opgetreden: 1. Metzke van 
de r Veen , H oofdonderwijzer , en 4 anderen, 
verweers te r in cassatie adv . M r. A. E . J . 
N ysingh. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit h e t bestreden arrest b lijkt : 
dat de v erweerster de eische rs in cassatie 

in kort geding heeft gedagvaard voor den 
President van de Arr.-Rechtbank te Gro
ningen , daarbij in hoofdzaak ste llende : 

.,dat de Ger eformeerde Ker k te H ouwer
zijl r eeds sedert tientallen jaren t e H ouwer-

zijl is gevestigd en één van de in Synodaal 
v erband levende Ger eformeerde K erken in 
Nederland v ormt, welke Kerk en staan op 
den gronds lag van Gods W oord, tot accoord 
van K erkelijke gemeenscha p hebben haar 
belijdenisschriften namelijk de D r ie F ormu
lieren van E enigh eid, terwijl voor die K er 
ken v oorts geldt de z.g. K erkenordening ; 

.,dat de toenmalige Kerkeraad van de Ge
reformeerde Kerk t e H ouwerzijl in Novem
ber 1944 h eeft overwogen d e uitspraak van 
de Gen era le Synode va n U trecht va n 1905 
aangaande h et Zaad des Verbon ds, de zelf
continueering der Gen erale Sy node van ·1939 
en h et optreden van de laatste twee Syn odes 
tegen de H ooglceraren Schilder en Greyda
n us en de Kerk va n Kampen niet voor vast 
en bondig te kunnen houden, waar toe a r t. 
31 de r K erkenordening h em de bevoegdheid 
zou ve rleen en; dat "diezelfde K er k eraad in 
zijn vergadering op 22 Nov. 1944 h eeft be
sloten tot voorloopige losmaking van de Gé
reformeerde K erk t e H ouwerzijl u it h et ver
band der Gereformeerde K erken in N eder 
la nd, van welk besluit op 26 November 1944 
per Kanselafkondig ing m ededeeling aan de 
K erkelijke gem eente is g edaan ; 

"dat dit B esluit t ot de totsta ndkom ing 
waarvan a lle gedaagden respectievelijk als 
P redikant en a ls leden va n den Kerke raad 
h ebben medegewerkt niet rechtsgeldig is, 
onder m eer, omdat h et is genom en m et ve r 
korting van de r ech ten van de leden der 
eisch ende K erk ; 

"dat gedaagden zich door die handeling 
m ette rdaad h ebben g esteld buiten de bedoel
de K er k en buiten h et K erkverband en a ls 
gevolg daarvan hun bevoegdheid ve rbonden 
aan h et t evoren door h en bekleede K erkelijk 
ambt h ebben v erloren , zoodat zij ook niet 
m eer bevoegd zijn h et beh eer over het K erk
g ebouw t e voeren ; dat de tegenwoordige le
den van den K erkeraad der Kerk t e H ou
werzijl aan gedaagden h ebben gevraagd hun 
het g ebruik althans m ede-gebruik van h et 
Kerkgebouw en bijbehoorende loca liteit t e 
gev e n , doch vruc h teloos e n de e isch e nde 
Kerk mitsdien genoodzaakt is haar gods
dienstoefeningen te h ou den in de ja chtweide 
va n het te Houwerzijl s taande café, welke 
r uimte echter ongeschikt en bovend ien te 
klein is; dat zij daarom recht en bela ng heeft 
uit hoofde van onver wijlden spoed een o n
middellijke voorziening bij voorraad te vor
deren"; 

dat de ve rw eers te r op die gronden h eeft 
gevorderd m et nev envorder ingen p r imair af
gifte aan haar van de sleutels van he t K erk-
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gebouw, subsidiair tengebruikestelling van 
het K erkgebouw aan baar op bepaalde da
gen en uren; 

dat de gedaagden - thans eischers in cas
satie - in hoofdzaak hebben geantwoord: 
.,dat, hoewel de Gereformeerde Kerk te H ou
werzijl h erhaaldelijk de Synode h eeft mede
gedeeld de door deze genom en en t e r inlei
dende dagvaarding gen oemde Besluiten niet 
voor vast en bondig t e kunnen houden , deze 
tot tweemaal toe heeft bericht, dat de Kerk 
t e Houwerzijl ze voor vast en· bondig moest 
h ouden en anders het Kerkverband verbrak 
of moest verbreken; dat aldus de Synode en 
alle K erken, die haar volgen, met sch ending 
van art. 31 K. 0. onvoorwaardelijk onder
werping eischt en aan al haar Besluiten als 
basis van Kerkelijke samenleving, zoodat 
h et aan de Kerken, welke OP g rondslag van 
de K. 0. wenschen te blijven staan, onmo
gelijk gemaakt wordt met de zich in m eer
de re vergaderingen vertegenwoordigd ach
tende K erken in één verband t e leven en 
dus de niet-Synodale Kerken wel genood
zaakt zijn h et schijnverband los t e maken 
om het oude verband te bewaren m et a lle 
K erken, die op den grondslag van Belijdenis 
en K. 0. blijven staan; dat de K erkeraad dan 
ook bevoegd was het besluit van 22 Novem
ber 1944 namens de Kerk te nemen en dit 
volkom en rechtsgeldig is; dat de gedaagden 
door dat Besluit de K erk en h et Kerkver
band echt e r niet hebben verlaten, doch in
t egendeel zij a llen a ls Kerkeraadslid in de 
K erk zijn gebleven en het Kerkverband h eb 
ben bewaa rd, zooals het altijd is geweest; 
dat de zich onder eischer es noemende K er 
keraad dan ook geen K erkeraad van de Ge
r eformeerde Kerk te H ouwerzijl is en de in
gestelde vorder ing geheel ongegrond m oet 
worden geoordeeld"; 

dat de President bij vonnis van 5 Ja nuari 
1945 aan de oorspronkelijk eiscberesse haar 
vordering als ongegrond heeft ontzegd, 
waarna deze in beroep is gekom en bij het 
Hof; 

0. dat h et Hof bij h et bestreden arrest het 
vonnis van den P resident h eeft vernietigd, 
aan appellante haar primaire vordering 
h eeft toegewezen en geïntimeerden - t hans 
eischers in cassatie - zoo tesam en a ls ieder 
a fzonderlijk heeft bevolen om, na beteeke
ning van het arrest en totdat ten gronde zal 
zijn beslist, de sleut els van het Kerkgebouw 
cum annexis af te g even of te doen afgeven 
aan appellant of den haar vertcgen woordi
genden K erkeraad en voorts a lle m edewer
king te verleenen tot de t ergebruikstelling 
aan appellante van het Kerkgebouw met bij
behoorende localiteiten cum annexis inclu
sief de inventaris; 

dat het H of daar toe heeft overwogen : 
1. ,.dat appellante in de eerste vier grie

ven als bezwaren tegen het vonnis a quo 
heeft aangevoerd : dat de President ten on
rechte aannam dat te Houwerzijl geen kerk
verandering zou hebben plaats gegrepen ; 
dat geïntimeerden nog steeds de Kerkeraad 
vormen en de qualiteit, welke appellant e 
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zich toekent, onjuist is en dat zij, die zich 
niet met het Besluit tot losmaking h ebben 
kunnen vereenigen, zich ten onrechte de 
Gereformeerde K erk van H ouwerzijl noe
m en; 

2. .,dat volgens de Kerkenordening de in 
Synodaal verband levende Gereformeerde 
K erken in Nederland een eenheid vormen, 
welke organisch is opgebouwd, waarbinm'n 
K erken zijn samengevoegd tot Classes en 
Synodes in dier voege, dat de meerdere n ,r 
gaderingen het zeggen h ebben over de nim
dere vergaderingen; 

3. .,dat evenals het m ogelijk is, dat ef'n 
nieuwe Kerkformatie in bedoeld verban() der 
Gereformeerde Kerken wordt opgenomnn, 
even zeer een in dat verband levende K erk 
zich aan dat verband kan onttrekken, waar
bij evenwel in 'toog m oet worden gehouuûn, 
dat een minderheid in die K erk niet tei,;en 
haar zin kan worden gedwongen de m ee!'
derheid te volgen, omdat a nders aan haa!" 
geweten in zake de godsdienst geweld zou 
worden aan gedaan; 

4. .,dat de K erk eraad van de Gerefor
m eerde Kerk te Houwerzijl op 22 November 
1944 h eeft v erklaard zich los te m aken uit 
bedoeld verband der Gereformeerde Kerken; 
dat hij wel uitspreekt die losmaking voor
loopig te doen, m et de vurige bede, dat eer
lan g door opheffing der gewraakte Synodale 
Besluiten de weg wordt vrijgemaakt tot her
stel van de thans gebrok en eenheid, doch 
niettemin door bedoelde verklaring, on ge
acht de al of niet juisth eid harer motieven, 
de uittreding uit h et verband een voldongen 
feit is geworden , althans voor de leden van 
den K erkeraad, die de verklaring hebben 
gedaan alsmede voor de leden der gem eente 
of plaatselijke K erk, die aan bedoelde ver
kla ring door woord of daad adh aesie hebben 
betuigd, doch het Besluit rechtsgeldigheid 
mist voor die leden der K erk, die het Be
sluit niet onderschrijven en laatstgenoem
den daardoor dan ook niet worden gebon
den ; 

5. .,dat namens de geïntimeerden, zijnde 
de toenmalige Kerkeraad van Kovember 
1944 bij de mondelinge t oelichting in appèl 
is gezegd, dat degenen, die zich aan het Ver
band der Gereformeerde K erlrnn h ebben 
onttrokken, openstaan voor a ndere plaat
selijke Kerken. welke met h en op de basis 
van de zeifde geloofsbelijdenis willen leven 
en zich niet kunnen vereenigen m et de han
delingen van de Synode als sub factis ver
meld, terwijl van de zijde van appellante in 
de memorie van g rieven en bij de monde
linge toelichting is aangevoerd, dat de "los
makers" zich met andere Kerken, welke 
eveneens uit het verband der Gereformeerde 
Kerken zijn gegaan, hebben sam engevoegd 
tot de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk, 
zulks in tegenstelling met de oude Gere
formeerde K erk en dat die nieuwe of vrije 
Gereformeerde Kerken zijn georganiseerd 
op de wijze a ls de oude Gereformeerde Ker
ken in dier voege, dat ook daar Classes en 
Synodes zijn gevormd m et bevoegdheden als 
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in de K erkenordening omschreven , worden 
de deze feiten, zooals door appellante gesteld, 
door de geïnt im eerden b ij pleidooi in appèl 
a ls juis t erkend; 

6. .,dat door het bovenstaande is kom en 
vast t e staan, dat de geïntimeerden met de 
h u nnen zich u i t h et ve rband der Gerefor
m eerde Kerken hebben losgemaakt en naar 
een andere K erk zijn overgegaan , zoodat zij 
zich van de Gereformeerde K erk t e Hou wer
zijl sinds 1944 hebben afgescheiden en daar
toe n iet m eer behooren en dus t en h unnen 
op zich te - anders dan de President ove r 
woog - wel degelijk K erk verandering h eeft 
plaats geyonden ; 

7. .,dat dit eo ipso m edebrengt, da t zij 
hu n qualiteit van beh eerder van de plaatse
lijk e K erk h ebben v erloren en in elk geva l 
n iet t egen den zin van de minder heid, welke 
in de K erlc is gebleven , de bestemming van 
h et K erkgebouw kunnen wijzigen ten be
hoeve van een andere en nieuwe K erk ; 

8. ,.dat daaren tegen aan de in de rechts
persoon van de plaa tselijke k er k a chterge
blev en m inderheid, ± 130 leden t ellende en 
ongev eer de h elft uitma k ende van de uitge
treden meerder h eid, en w el speciaal aan de 
door en uit h en opnieuw geformeerde K er 
k eraad h et beheer over het K er kg ebouw 
sindsdien t oekwam, welk K erkgebouw - ge
lijlc blijkbaar tussch en partijen vasts taat -
h et eigendom is van de plaatselijke K erk ; 

9. ,.dat mitsdien de v ie r eers te g rieven 
van appellante zijn gegrond; 

10. ,.dat appellante in de vijfde grief 
klaagt, da t de President t en onrech te h et 
positum van appellante, dat h et bedoelde 
Besluit va n 22 Nov ember 1 944 niet r echts 
geldig is en de Gerefor m eerde K erk niet 
bin dt , h eeft v erwor pen en ook deze grief 
is gegrond, om dat de Kerkeraad n iet bij 
machte was de geheele K er k , m et inbegrip 
van de leden door een du sdanig Besluit niet 
konden worden gebonden , doch in de oude 
plaatselijk e K erk en in h et oude v erba nd 
bleven" ; 

0 . dat de eisch ers in cassatie h et arrest 
bestrijden m et h et navolgende m iddel van 
r,assat ie : 

S. of v. t. van de artt. 168, 174, 175, 176, 
177. 178, 179 en 180 Grondwet, 20 R. 0., 
48, 59, 289 . 295, 332, 347, 348 R v ., 625, 628, 
629, 639, 671, 1269, 1349, 1355, 1690, 1691, 
1 692, 1693. 1 691, 1695, 1696, 1 697, 1698, 1 699, 
1700, 1 701 en 1702 B. W., 1 van de W et van 
10 September 1853 (Stbl. no. 1 02) tot rege
ling van h et toezicht op de ondersch eiden 
k e rkgenootsch a p pen , zooa1s d ie w et inmid
dels is gewijzigd en aangevuld, 1, 5, 6, 12, 13, 
14, 15 van de W et van 22 April 1 855 (Stbl. 
n o. 32) tot r egeling en beper k ing de r uit
oefening va n h et regt van v ereenig ing en 
vergadering, zooals die wet inmiddels is ge
wijzigd en aangevuld; 

doordien het Hof h eeft overwogen en be
slist, zooals in h et a rrest is v ermeld, een en 
ander t en onrechte, 

a. omdat 
eenmaal aa n genom en - waarvan ook h et 
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H of, terecht, u itgaat - dat een in het syno
daal verband der Gereformeerde Kerk en in 
Nederland levende K er k zich aan dat ver
band kan onttrekken, 

een door h et bevoegde orgaan of de be
v oegde orga n en va n de desbetreffende K erk 
genom en, op zich zelf rechtsgeldig, besluit 
zich u it bedoeld v erband los te maken , de 
Kerk a ls geh eel (als rech tspersoon) aan dat 
verban d onttrekt en ook een eventu eele 
m inderheid in de K erk, w elke met zoodanig 
besluit nie t instem t , bindt, daargelaten de 
aan de desbetreffen de leden toek om ende 
vrijh eid uit de K erk te treden, (welke laatst
bedoelde u ittreding echte r in de r echtspositie 
der uit h et v erband losgemaakt e K erk geen 
verandering zal brengen ) , 

althans 's H ofs afwijkend oordeel, dat (wel 
een in m eerg enoemd verband levende K erk 
zich aan da t verband ka n onttrekken, 
ma.ar:) een minderh eid In die K erk niet t e 
gen haar zin kan worden gedwongen de 
m eerderheid t e volgen , niet wordt gewet 
tigd door den enkelen daarvoor . door h et 
H of gegeven - ook op zich zelf onjuisten 
- g rond, dat a nders aa n haar geweten in
zake de godsdien s t geweld zou worden aan
gedaan , 

en 's H ofs a r rest op dit pun t In elk geval 
niet naar behooren m et redenen is om kleed, 

welk een en a nder medebrengt , dat m ede 
on juist altha n s niet naar beboe ren met re
denen omkleed zijn 's Hofs beslissingen in de 
rech tsoverwegingen 4 en 10 van h et arrest, 
te wet en: dat door de verkla ring de dato 22 
November 1944 van den K erk e raad van de 
Gereform eerde K erk te H ou werzijl zich los 
t e maken uit bedoeld v erband der Gerefor
m eerde K erken, de uittreding uit h et ver 
band (wel) een voldon gen feit is geworden, 
a lthans voor de leden van den K erkeraad, 
die de verklaring h ebben gedaan a lsm ede 
voor de leden de r g em eente of plaatselijke 
K erk, die aan bedoelde v erklaring door 
woord of daad adhaesie h ebben betuigd, doch 
h e t Besluit r echtsgeldigh eid m ist voor die 
leden der K erk, die h et Beslu it niet onder 
schrijven en laatst genoemden daardoor dan 
ook niet worden gebonden, respectievelijk: 
dat h et bedoelde Besluit va n 22 N ov ember 
1944 n iet r ech tsgeldig is en de Gereformeer
de K erk niet bindt , om dat de K erkeraad niet 
bij machte was de geb eele K erk, met inbe
grip van de leden, die niet m e t h et Besluit 
instemden, te doen uittr eden en derg elijke 
leden door een dusdanig Besluit niet konden 
worden gebonden , doch in de oude plaatse
lijk e K erk en in h et oude verband bleven , 

b. omdat, 
66k, indien het gen oemde Besluit van den 

K erkeraad rech tsgeldigh eid zou m issen voor 
die leden der K erk, die dit Besluit niet on 
de rschrijven, en h en niet zou binden , daa ruit 
niet, a lthan s nie t zonder m eer, volgt , dat die 
blijft en de desbetreffende r ech tspe rsoon 
blijft v ormen , m et de aan die r ech tspersoon 
toek om ende vermogens - en andere rech ten , 

noch ook , da t de K erkeraad, welke het be
wus te Bes luit g enom en beert, m et zijne me-
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destanders zich daarmede van de (oude) 
plaatselijke Gereformeerde Kerk heeft afge
scheiden en naar een andere Kerk is overge
gaan (en dus niet de oude rechtspersoon 
"Gereformeerde Kerk te H ouwer zijl" of dier 
rechtsopvolger althans een van haar 
rechtsopvolgers vormt), 

welk een en ander evenmin, althans niet 
zonder meer, volgt uit het in rov. 5 van het 
arrest overwogene, (te weten dat namens de 
geïntimeerden, zijnde de toenmalige Kerke
raad van November 1944 bij de m ondelinge 
toelichting in appèl is gezegd, dat degenen, 
die zich aan het Verband der Gereformeerde 
Kerken h ebben onttrokken, openstaan voor 
andere plaatselijke Kerken, welke met hen 
op de basis van dezelfde geloofsbelijdenis 
willen leven en zich niet kunnen vereenigen 
met de handelingen van de Synode als sub 
factis vermeld, terwijl van de zijde van ap
pellante in de memorie van grieven en bij de 
mondelinge toelichting is aangevoerd, dat de 
"losmakers" zich met andere Kerken, welke 
eveneens uit h et verband der Gereformeerde 
Kerken zijn gegaan, hebben samengevoegd 
tot de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk, 
zulks in t egenstelling m et de oude Gerefor
m eerde K erk en dat die nieuwe of vrije Ge
reformeerde Kerken zijn georganiseerd op 
de wijze als de oude gereformeerde Kerken 
in dier voege, dat ook daar Classes en Syno
des zijn gevormd met bevoegdheden als in de 
Kerkenorde ning omschreven, wordende deze 
feiten, zooals door appellante gesteld, door 
de geïntimeerden bij pleidooi in appèl als 
juist erkend;), 

en het arrest dus in elk geval ten aanzien 
van deze punten niet naar behooren met re
denen Is omkleed, 

c. omdat 
h et Hof de primaire vordering toewijzend 

verzuimd h eeft te beslissen op h et verweer 
van eischers tot cassatie dat zij nóch per
soonlijk nóch t e zamen eenig r echt hebben 
op noch eenig recht uitoefen en ten aanzien 
van de kerkelijke goederen en de sleutels 
van het Kerkgebouw niet in hun bezit heb
ben en dat zij te zamen met zekeren Spoel
stra den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk 
te H ouwerzij l vormend, slechts als zoodanig 
h et beheer hebben over de Kerkelijke goe
deren, waaronder het Kerkgebouw, en het 
arrest op dit punt derhalve niet naar be
hooren met redenen Is omkleed; 

0. dat h et Hof heeft vastgesteld, dat inge
volge de organisatie van de In Synodaal ver
band levende G ereformeerde Kerken in Ne
derland een in dat verband levende K erk 
zich aan dat verband kan onttrekken; 

dat dit beteekent, dat de plaatselijke Kerk 
van H ouwerzijl - waarvan de rechtsper
soonlijkheid tusschen partijen onbetwist is 
- wanneer zij zich daartoe uit geloofsover
tuiging verplicht acht, vermag te treden uit 
het Synodaal Verband; 

dat verder vaststaat, dat de Kerkeraad 
van die Kerk - waarvan alsmede onbetwist 
Is, dat hij h et bestuur van dat zedelijk li
chaam uitmaakt - op 22 November 1944 
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heeft besloten die Kerk los te maken uit het 
verband der Gereformeerde Kerken in Ne
derland; 

dat in dit geding de verwerende par tij het 
standpunt inneemt, dat dit besluit van den 
Kerkeraad niet rechtsgeldig is, onder meer 
omdat het Is genomen met verkorting van 
de rechten van de leden van de plaatselijke 
Kerk, terwijl de wederpar tij heeft betoogd, 
dat de Kerkeraad bevoegd was dit besluit 
namens de Kerk te nemen; 

dat het Hof in de l0e rechtsoverweging 
heeft beslist, dat de Kerkeraad niet bij 
machte was de geheele K erk met Inbegrip 
van de leden, die niet met het besluit instem
den, te doen uittreden en dergelijke leden 
door een dusdanig besluit niet konden wor
den gebonden; 

dat h et Hof In die overwegin g geen gron
den voor zijn beslissing heeft bijgebracht, 
doch blijkbaar heeft bedoeld zich te gedra
gen aan de 3e rechtsoverweging, waar h et 
Hof heeft overwogen, dat de minderheid In 
de Kerk n iet tegen haar zin gedwongen kan 
worden de mee rderheid te volgen, omdat 
anders aan haar geweten in zake den gods
dienst geweld zou worden aangedaan; 

0. dat art. 1692 B. W. bepaalt, dat de be
stuurders gerechtigd zijn om In naam van 
h et zedelijk lichaam te handelen; 

dat deze bevoegdheid is algemeen en 
slechts wordt beperkt door het in het artikel 
uitgesproken voorbeh oud, dat de instellin
gen, de overeenkomsten of reglementen niet 
anders bepalen, en door het in het artikel be
sloten voorbehoud, dat de handelingen van 
de bestuurders niet indruischen tegen het 
doel van het zedelijk lichaam, de openbare 
orde en de goede zeden, en niet opleveren 
misbruik van de aan de bestuurders toege
kende bevoegdheid; 

dat namens de verwerende partij in cas
satie is bepleit, dat 's H ofs oordeel omtrent 
de onbevoegdheid ten deze van den Kerke
raad zou steunen op geschreven of onge
schreven kerkrecht, doch de H ooge Raad 
zulks in het arrest niet vermag te lezen; 

dat het Hof, na in de 2e rechtsoverwe
ging uit de Kerkenordening te hebben ge
put, dat in het Synodaal verband de meer
dere vergaderingen het zeggen hebben over 
de mindere vergaderingen, in den aanhef der 
3e rechtsovenveging evenzeer op g rond van 
het kerkrecht aanneemt, dat een In het ver
band levende Kerk zich aan dat verband 
kan onttrekken; 

dat, als het H of daaraan toevoegt "dat 
evenwel in h et oog moet worden gehouden", 
dat een minderheid In die Kerk tegen haar 
zin kan worden gedwongen de meerderheid 
t e volgen, omdat anders aan haar geweten 
in zake den godsdienst geweld zou worden 
aangedaan, het Hof daarmee blijkbaar be
doelt uit te drukken, dat het hierbij rekening 
houdt met wat volgens het gemeene recht in 
het algemeen voor besluiten van zedelijke 
lichamen als rle onderhavige geldend moet 
worden geacht ; 

dat mitsdien deze grond van 's Hofs be-
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slissing kan worden getoetst aan het ge
meene recht, waarbij valt op t e merken, dat 
's Hofs oordeel niet gegrond is op de mo
tieven, welke in dit bijzondere geval den 
Kerkeraad hebben bewogen - waarvan het 
Hof de juistheid in de 4e rechtsoverweging 
uitdrukkelijk in het midden laat -, doch 
op meergemelde a lgemeene stelling, dat de 
Kerkeraad van de Kerk niet bevoegd is tot 
losmaken van die K erk uit het verband, 
omdat anders aan het geweten in zake den 
godsdienst van de minderheid, welke met 
het besluit niet instemt, geweld zou worden 
aangedaan; 

0. dat art. 1696 B. W. bepaalt, dat, bij 
gebreke van afwijkende regeling, besluiten 
van een zedelijk lichaam bij m eerderheid 
van stemmen worden opgemaakt, derhalve 
voor besluitvorming het meerderheidsbegin
sel aanvaardt; 

dat ook in dit artikel besloten Is het voor
behoud, da t. een besluit van de m eerderheid 
de rechtspersoon niet bindt, wanneer het 
indruischt tegen het doel van het zedelijk 
lichaam, de openbare orde en de goede ze
den, of oplevert misbruik van de bevoegd
h eid ; 

dat ten deze weliswaar geen sprake was 
van een besluit door de m eerderh eid van de 
leden genomen, omdat de Kerk van Hou
werzijl een algemeene vergadering van de 
leden als orgaan niet kent, doch het H of 
niettemin zijn beslissing heeft gebouwd op 
de omstandigheid, dat zich hier een figuur 
voordoet, die onder voormeld voorbehoud 
zoude vallen, om dan daaruit af te leiden, 
dat zulks ook geldt voor het ten deze door 
den Kerkeraad genomen besluit; 

0. dat het gemeene recht er zich niet 
tegen verzet, dat in een kerkgenootschap, 
hetwelk zich de gemeenschappelijke gods
vereering van de leden, op den grondslag 
van gemeen schappelijke godsdienstige op
vattingen, ten doel stelt, uitspraken omtrent 
de leer, genomen door de daartoe bevoegde 
organen, ook voor de minderheid bindend 
zijn, doch wel, op grond dat in zaken van 
godsdienst niem a nd aan k erkelijke regelin
gen of uitspraken kan worden gebonden, die 
dat niet wenscht, eischt, dat uittreden uit 
dat k erk genootschap alsdan vrij zal staan; 

dat opmerking verdient, dat zoodanige 
gebondenheid ook is aanvaard in het ver
band der Gereformeerde Kerken in Neder
land, waar - naar het Hof in de 2e rechts
overweging heeft vastgesteld - de meer
dere en mindere vergaderingen het zeggen 
h ebben over de plaatselijke Kerken; 

dat, wanneer nu aan een in dat verband 
levende plaatselijke Kerk de b evoegdheid is 
gegeven om, indien zij zich uit geloofsover
tuiging niet met een uitspraak van een 
m eerdere vergadering kan vereenigen, zich 
los te maken uit het verband, voormeld be
ginsel van toelaatbaarheid van gebonden
heid aan de besluiten van met gezag be
kleede organen m eebreng t , dat er geen be
denking tegen bestaat, dat in die Kerk de 
meerderheid of het eenig met gezag tot han-
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delen bekleed orgaan over de losmaking van 
het zedelijk lichaam namens dat lichaam 
besluit; 

dat daarbij te bedenken valt, dat bij 
's Hofs tegengestelde opvatting ook de klein
ste minderheid haar veto zou kunnen uit
spreken tegen de losmaking uit het verband, 
waardoor in feite het recht daartoe geen 
beteekenis zoude h ebben; 

dat voorts het toekennen op dit stuk van 
een veto aan een minderheid zou beteeke
nen, dat in 's H.ofs gedachtengan g na dat 
v eto de meerderheid voor de keuze zou 
staan om haar geweten geweld aan te doen 
door in de Kerk te blijven dan wel om uit 
die Kerk te treden, derhalve voor eenzelfde 
conflict als dat hetwelk het Hof klaarblij
kelijk ten opzichte voor de minderheid 
vreest; 

dat bij een dergelijke botsing volgens het 
algemeen beginsel van art. 1696 de minder
heid voor de m eerderheid zal moeten wijken 
en haar niet anders zal overblijven dan ge
bruik te maken van de hierboven omschre
ven, altijd openstaande bevoegdheid om 
door uittreding zich aan den dwang te ont
trekken; 

dat zij, dusdoende, weliswaar de bezittin
gen van het zedelijk lichaam, met name het 
kerkgebouw, h etwelk den inzet van dit ge
ding vormt, prijsgeeft aan de meerderheid, 
doch dit nu eenmaal niet anders Is, indien 
In een zedelijk lichaam na een geoorloofd 
besluit van ingrijpenden aard een minder
heid den koers van de meerderheid niet 
wenscht te volgen; 

0. dat uit een en ander volgt, dat op den 
enkelen door het Hof daartoe gebezigden 
grond het meergemeld besluit van den Ker
keraad van H ouwerzijl niet valt onder het 
voorbehoud besloten in de artt. 1692 en 1696, 
zoodat de in onderdeel a van het middel sub
sidiair vervatte klacht is gegrond; 

dat, waar het arrest - behoudens wat be
treft de onder bij onderdeel c te behandelen 
beslissing - voor het overige is gebouwd op 
het hiervoren onjuist bevonden oordeel, de 
gegrondheid van onderdeel a, naar daarin 
met juistheid is vermeld, medebrengt, dat 
het arrest voor h et overige niet in stand 
kan blijven; 

0. dat omtrent onderdeel b van het mid
del niet behoeft te worden beslist, nu het ge
val waarvoor dit onderdeel is geschreven -
ongegrond van onderdeel a - zich niet voor
doet; 

O. dat omtrent onderdeel c door de ver
werende partij is betoogd, dat uit 's Hofs 
arrest n iet blijkt, dat eischers in cassatie een 
verweer hebben gevoerd als waarvan dit on
derdeel uitgaat; 

dat dit betoog ongegrond is, omdat het Hof 
wat de daadzaken e n de gevoerde procedure 
betreft zich b eeft gedragen aan de daartoe 
betrekkelijke overwegingen voorkomende in 
het vonnis van den President en deze in zijn 
vonnis heeft overwogen, dat de conclusie 
van antwoord van gedaagden - waarin 
voormeld verweer inderdaad voorkomt - als 
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In h et vonnis herhaald moet worden be
schouwd, terwijl niet blijkt, dat zij in hooger 
beroep dit in eersten aanleg niet aan de 
beurt g ekomen verweer h ebben laten ver
vallen; 

dat echter de grief, dat het Hof niet over 
dit verweer zou hebben beslist , feitelijken 
grondslag mist, daar in de hierboven overge
nomen uitspraak van het Hof, dat eischers 
zoo te samen als ieder afzonderlijk de sleu
tels van het Kerkgebouw moeten afgeven of 
doen afgeven, de verwerping van dit ver
weer besloten ligt, t erwijl het middel er 
niet over klaagt, dat het arrest voor deze be
slissing geen gronden h eeft bijgebracht; 

dat dit on derdeel dus faalt; 
Vernietigt het bestreden arrest van het 

Gerechtshof te Leeuwarden; 
Verwijst de zaak naar dat H of te r verdere 

behandeling en beslissing met inach tneming 
van dit arrest; 

Veroordeelt de Kerk, vertegenwoordigd 
door Metzke van der Veen m et de zijnen, In 
de kosten op de voorziening In cassatie ge
vallen. (Salaris f 500). 

Conclusie Adv.-Gen. Mr. Wijnveldt: 

Post alia: 
I n den aanhef dezer conclusie m erkte ik 

op, dat de splitsing en scheuring in de Ge
reformeerde K erken in Nederland aanleiding 
werd tot een g root aantal procedures voor 
den burgerlijken rechter . Deze stemmen 
hierin overeen, dat zij, v oor zoover zij gepu 
bliceerd zijn met één uitzondering, geen be
slissing bevatten over h et bodemgeschil, 
doch voorzieningen in kort geding of 1.1 
appèl daarvan betreffen. 

Ik vermeld de uitsprak en van den Pre
sident der Rechtbank te Zwolle van 31 Au
gustus 1944 (1944/45, n o. 599) betreffende 
de Gereformeerde Kerk te Kampen, die een 
bemiddelend vonnis wees; van den Presi
dent der Rechtbank te Groningen, die op 7 
October 1944 (1944/45, n o. 743) aan ieder 
der partijen in de kerk aldaar, voorloopig de 
h elft der kerkgebou wen toewees, in afwach
ting van nadere beslissing en poging tot ver
zoening, en op 12 October 1944 (1944/45, no. 
744) zich bevoegd verklaarde in den strijd 
tussch en dezelfde partijen van den e isch , dat 
de gesch orste predikanten zich zouden ont
h ou den van alle handelingen, waartoe zij 
vóór hun schorsing bevoegd waren, kennis 
t e nemen - hij achtte wel de burgerlijke 
r echter niet bevoegd de Innerlijke mérites t e 
beoordeelen van h etgeen aanleiding tot de 
schorsingen zou zijn geweest , maar oordeel
de zich wèl bevoegd te onderzoeken of de 
schorsingsbesluiten overeenkomstig de Ker
kelijke reglem enten genomen waren , wat 
naar zijn m eening in deze zaak niet het ge
val was; van den President der Rechtbank 
te Zwolle, die op 23 Juni 1945 (1944/45 no. 
745) afgifte der sleutels van het K erkge
bouw te IJsselmuiden beval aan de "vrijge
maakte" K crkeraad daar hij zich niet be
voegd a chtte uit te maken wie de wettige 
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Kerkeraad v ormen, doch h et in het belang 
van partijen oordeelde, dat voorshands de
genen die vóór h et geschil den Kerkeraad 
uitmaakten, het beheer bleven uitoefenen. 

De President der Rechtbank te Maas
tricht verklaarde op 20 October 1945 (1944/ 
45, no. 746) de Gereformeerde Kerk aldaar, 
welke behoorde tot de Gereformeerde K erken 
in Nederland in Generaal-Synodaal Verband 
in haar vordering, dat de tegenpartij zich 
zou onthouden van alle handelingen waar
toe zij bevoegd was vóór haar besluit tot uit
t reding uit de eischende K erk, niet-ontvan
k elijk. Op grond van de in zijn vonnis opge-• 
somde omstandigheden achtte de President 
de vraag, welke beslissing de bevoegde r ech
ter in een eventueel aanhangig te maken 
bodemgeschil zal n em en , dermate twijfel
achtig, dat het h em nie t verantwoord voor
kwam, zoo ver ingrijpende maatregelen als 
van h em gevorderd werden, als onverwijlde 
voorziening bij voorraad in kort geding te 
bevelen. 

Toen de "vrijgemaakte" K erk te Vleuten 
een vordering Instelde tot afg ifte en ontrui
ming der kerkelijke goederen, tegen h en die 
In Synodaal Verband gebleven waren , wees 
de Arrondissements-Rechtbank t e Utrecht 
dezen eisch af bij vonnis van 24 October 1945 
(1944/45, no. 747) . De Rechtbank beschouw
de het afwijzen van de Syn odale leeruit
spraak omtrent den doop a ls afwijking van 
het norm ale en ook als in strijd met eisch en 
van r edelijkheid en billijkheid - d.w.z. in 
het onderhavige geval en onder de in het 
vonnis vermelde om standigheden. 

De President der R echtbank t e Leeuwar
den ontzegde aan de "vrijgemaakte" Kerk te 
H olwerd welke vorderde, dat het in Syno
daal verband gebleven gedeelt e van den 
K erkeraad het Kerkgebouw zou on t ruimen, 
haar vordering. Hij merkte op, dat de k erke
lijke vergaderingen weliswaar bij haar be
s luiten gebonden zijn aan de bepalingen der 
K erkenordening, maar dat een besluit, ge
nomen in strijd daarmede, niet tengevolge 
kan hebben, dat de meerderheid zich daar
door buiten de Kerk stelt. Hij trof vervol
gens bij zijn vonnis van 13 Juli 1945 (1945, 
n o. 52) een regeling in bem lddelen den zin 
m et betrekking tot h et gebruik van het 
k erkgebou w. 

I n zijn vonnis van 1 8 Octobcr 1 945 (1945. 
no. 53) besliste hij, dat die K erk a ls de oude 
vóór de splitsing bestaande Gereformeerde 
Kerk te Murmerwoude moest worden aan
gemerkt, welke vertegenwoordigd wordt 
door den ouden a ldaar bestaanden I<erke
raad en beval hij den "vrijgemaakten" predi
kant de pastorie t e ontruimen. 

In het geschil in de Gereformeerde K erk 
t e Enschede, ontstaan, nadat de K erk eraad 
aldaar met m eerderheid van st emmen had 
b esloten de plaatselijke kerk los t e maken 
van h et kerkverband van Gereformeerde 
K erken, zegt de President der R echtbank 
t e Almelo In zijn vonnis van 25 October 1944 
(1945, no. 64), dat dit besluit naar zijn aan
vankelijk oordeel rechtskrach t h eeft, daar 
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het h em voorkom t, dat de vereen iging v an 
plaatselijke k erken in het kerk verband voor 
elke kerk berust op vrijwillig he id, en wijst 
hij de vordering der - in Syn odaal verband 
gebleven - minderheid tot ontruim ing der 
gebou wen , af. 

Het Gerech tsh of te Amsterdam had in 
hooger beroep twee beslissingen te geven in 
het k erk elijk conflict. H et arrest van 15 No
vember 1945 (1945, no. 156) is voor dit over
zicht van minder belang, daar in deze zaak 
de, door het in Synodaal verband gebleven 
gedeelte der Kerk t e Bilthoven, uitgebrachte 
dagvaarding nietig verklaard werd. 

Va n m eer gewicht is echter het arrest van 
denzelfden datum (1945, no. 157) bet reffen 
de de Kerk te Krommen ie, daar deze beslis
sing het tegenovergest elde standpunt bevat, 
a ls die, welke is opgenomen in het thans in 
cassatie bestreden arrest van het Hof te 
L eeuwarden. 

AJle hierboven vermelde p rocedures be
treffen verm ogensrechten, en zijn derha lve 
aan het oordeel van den burgerlijken rechter 
onderworpen. Dit neemt echter niet weg, dat 
vóór de beslissing van deze geschillen de 
kerk rech telijke vraag, welke kerk geacht 
m oet worden de voortzetting te zijn van de 
oorspronkelijk opgerichte kerk, m.a.w. wie 
de eigenaar is der goederen en gebouwen, 
m ede een rol speelt. 

In oudere procedures werd uittreding uit 
het verband wèl in str ijd geacht met het we
zen der betrokken plaatselijk e kerk. In dien 
zin betreffende de Gereformeerde Kerk van 
Oud-Beijerland in het von nis der Rechtbank 
te Dordrecht van 13 Januari 1897 (W 6942) 
en het a r rest van het Gerech tshof te 's-Gra
ven hage van 13 Maart 1899 (W 7296) en in 
het geschil inzake de Oud-Gereformeerde 
gemeente te Scheveningen, Rb. 's-Graven
hage 9 Januari 1936 (1936, no. 795) en Hof 
a ldaar 24 December 1936 (1936, no. 395); 31 
October 1938 (1939, no. 201) . 

Het wordt dan in deze zaak de v raag of 
de Ker k te Houwerzijl als zedelijk lichaam 
door den Kerkeraad losgemaakt kon worden 
uit het kerkelijk verband der Gereformeerde 
Kerken in Nederland. 

Men kan dit ook algemeener stellen, door 
te vragen of elke Gereformeerde Kerk in 
Nederland een volkomen zelfstandig lichaam 
is, dan wel of alle deze kerken te zamen één 
eenh eid vormen. Het a n twoord op die vraag 
m oet gezocht worden in het deze kerken be
h eerschend kerkrecht, in het b ijzonder in de 
Kerkenordening van de Gereformeerde Ker
ken In Nederland. 

De literatuur over dit onderwerp is zeer 
leerzaam, nu de Kerkenordening zelve over 
het onderwerp geen stellige bepalingen geeft 
en het vrij eenvou dig is uit verschillende 
bepalingen dezer Orden ing gronden te halen 
zoowel om te betoogen, dat elke kerk zelf
standig is en eigen beschikkingsrecht heeft, 
a ls om aan te toonen, dat de Kerk en een 
eenheid vormen. 

Uitvoerige beha n deling van deze zaak kan 

1946 

m en vinden in h et werk van Dr. M. Bou w 
man, ,,Voetius over het gezag der Sy noden" 
(Amsterdam , Bakker , 1937) in het bijzonder 
In hoofdstuk II, H et subject der Synodale 
Macht, blz. 63 vlg). Deze studie is ook h ie r 
om belangrijk, om dat er u it blijkt, hoe in den 
loop der geschiedenis verschillende opvattin
gen verdedigd zijn. Volgen s Dr. Bouwman 
heeft Voetiu s het geh eel der Syn odaal ver
bonden kerken opgevat als een k erkrechte
lijke eenheid, al legt hij ook op de zelfstan 
digheid der particuliere kerken den nadruk. 

Dit laatste deed Voetius om duidelijk de 
tegenstelling te doen uitkomen tusschen het 
presbyteriaal-synodale stelsel en de hiërar
chisch e kerkregeering van Rome of het En
gelsche Episcopalisme (blz. 67). Er is in de 
Gereformeerde Kerken een eenheid, zonder 
dat het zelfstandig bestaan van de plaatse
lijke kerken te !oor gaat. D r. Bouwman kom t 
dan ook tot de slotsom, dat volgens Voetius 
het geh eel der kerken ecclesia instituta is, 
dat du s gesproken kan worden van een na
tionale, provinciale en classicale kerk als in
stituut, waarvan de plaatselijk geïnstitueer
de ker ken deelen of afdeelingen zijn. Voor 
deze opvatting bestrijdende Gereformeerde 
schrijvers, die intusschen ook onderling n og 
verdeeld zijn, moge ik volstaan met te ver
wijzen naar blz. 74 en vlg. en naar de zeer 
u itgebreide literatuurlijst in genoemd werk, 
daar het door hen aangevoerde voor deze 
procedure van minder belang is, en weer
legd wordt o.a. door de argumen ten vermeld 
op blz. 82 en vlg. Slech ts wil ik er nog op 
wijzen, dat de opvattingen van Jhr. Mr. A. 
F. de Savornin Lohman en D r. F. L. Rut
gers in "De Rechtsbevoegdheid onzer Plaat
selijke Kerken" (Amsterdam 1887) dikwijls 
slechts schijnbaar strijden met den leer van 
Voetius, zooals Dr. Bouwman dezen uitlegt. 

Het beroep op Voetius ten bewijze der 
eenheid is van belang, omdat dit lid der 
Dordtsche Synode een andere opvatting hul
digde dan tegenwoordig de "vrijgemaakten" 
of "bezwaarden" in bovenvermelde proce
du res, hoewel de Doleerende Kerken in 1886 
zich uitdrukkelijk op het standpunt der 
Dordtsche Synode gesteld hebben. 

Volgens mijn lezing van de Kerkenorde
ning is het verband der Gereformeerde Ker
ken een uitvloeisel van en gericht op een be
staande eenheid der Kerk, en is het feit, dat 
daaromtrent geen scherp gestelde formulee
ring er in zijn opgenomen alleen te danken 
aan de omstandigheid, dat men nóch in 
1618, nóch in 1886 ooit gedacht heeft aan de 
mogelijkheid van splitsingen als welke zich 
thans vertoonen. 

Ar t. 10 der Kerkenordening bepaalt, dat 
de dienst des Woords niet behoorlijk kan 
werken zonder classicaal verband. 

Volgens art. 17 kan de classis in een be
paald geval ingrijpen. 

Ar tt. 12, 15, 30, 36, 44, 76, 77, 79 geven 
verschillende en dikwijls groote bevoegdhe
den aan classis en synode waarbij ik e r op 
wijs, dat art. 85 h ier s lech ts sch ijnbaar t egen 
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ingaat, daar deze bepaling slechts de strek
king heeft om hiërarchisch e verhoudingen 
uit te schakelen. 

Op verschillende plaatsen kwamen in de 
zestiende eeuw zelfstandig kerken tot stand, 
doch reeds omstreeks 1561 werden in de Zui
delijke Nederlanden provinciale synodes ge
houden. In 1571 volgde de eerste nationale 
synode te Embden, die een "gemeenschap
pelijke" k erkenordening opstelde, welk e 
sindsdien, met de noodlge wijzigingen en 
aanvullingen gron dslag bleef voor den band 
tussch en de kerken. 

Een grond om de eenheid der kerken aan 
te nemen, acht ik ook gelegen in a rt. 38 en 
39 der kerkenordening. Uit die bepalingen 
vloeit voor t, dat wan neer er een nieuwe 
plaatselijke kerk wordt opgericht, niet eerst 
een zelfstandige kerk ontstaat, die daarna 
naar vrije verkiezing al of niet tot het ver 
band toetreedt. Eerst na advies van de Clas
s is komt de plaatselijke K erk tot s tand en 
deze is daarmede vanzelfsprekend in het 
verband opgenomen. 

H et geschilpunt in deze zaak is tenslotte 
of een plaatselijke Kerk zich kan onttrek
ken aan h et Synodale Verband. 

Beantwoordt m en deze vraag ontkennend, 
op grond, dat dit verband beh oort t ot het 
wezen der plaatselijke Kerk, dan is een Be
sluit van den Kerkeraad tot losmaking zon
der m eer nietig, dan onttrekken dus degenen 
die dat Besluit nemen zich aan de plaatse
lijke K erk; zij treden uit en hebben geen 
aanspraak op de eigendommen dier Kerk. 

Geeft m en een ontkennend antwoord, zoo
als eischers in cassatie deden, dan Is h et Be
sluit van 22 November 1944 van den Kerke
raad te H ouwerzijl rechtsgeldig en heeft de 
plaatselijke Kerk aldaar zich a ls rechtsper
soon m et al zijn bezit losgemaakt u it het Sy
nodaal verband. 

H et Hof te L eeuwarden h eeft, anders dan 
het Hof te Amsterdam, aangenom en, dat de 
"bezwaarden" zijn uitgetreden en dus geen 
r echt h ebben op de eigendommen der rechts
persoon, zooals deze was vóór de scheuring. 

I k besprak de kerkrechtelijke v raag v rij 
uitvoerig, omdat literatuur en r echtspraak 
(H. R. 17 November 1848, •W 1025; 25 Ja
nuari 1850, W 1098; 4 December 1874, W 
3795: 4 Maart 1921, W 10804 - om slechts 
enkele arresten t e noemen) de kerken ge
bonden zijn aan het gemeene r echt, doch 
zooals Prof. Dr. I. A. Diepenhorst in "De 
verhouding tusschen Kerk en Staat In Ne
derland" het uitdruk t (blz. 205), mogelijke 
schennis van de Inwendige regelingen, welke 
zij troffen, niet een grond van cassatie ople
vert. Een volledige opgave van de recht
spraak en literatuur over dit punt treft m en 
aan in Léon-van Praag (R. 0. dl. II blz. 580) 
en In het gen oemde werk van Prof. Diepen
horst. 

Ook elschers gaan hiervan uit, en stellen 
daarom in hoofdzaak, dat het Hof t e Leeu
warden in zijn arrest de fout gemaakt h eeft 
van het uitgangspunt der "bezwaarden", nl. 
dat zij vrij waren zich los t e maken van het 
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Synodaal verband, t e aanvaarden, maar des
niettemin tot de eindresultaten der synoda
len is gekomen - een fout welke wel in cas
satie te onderzoeken is. 

Eischers doen deze stelling steunen op de 
hierboven overgenomen derde rechtsoverwe
ging waarin staat te lezen, dat een in het 
Synodaal verband levende K erk zich aan dat 
verband kan onttrekk en. Ik kan hie r in niet 
lezen, dat het H of daarmede tevens beslist 
heeft, dat het bestaande Synodale verband 
niet behoort tot het wezen der plaatselijke 
kerk. Het Hof h eeft m.i. hiermede niet an
ders gedaan dan een feitelijke beslissing ge
ven, welke in cassatie onaantastbaar is . 
Vanzelfsprekend konden de "bezwaarden" 
uittreden en zooals h et H of zegt In de zesde 
overweging naar een andere K erk overgaan, 
zoodat Kerkverandering h eeft plaats gevon
den. Dit zegt ech ter niets ten opzichte van 
den overgang der eigenodmmen van de oor
spronkelijke kerk. Naar mijn lezing van het 
arrest volgt daaruit dat een dergelijke uit
treding, mèt als gevolg dat de zich afschei
dendcn tevens hun rechten op de eigendom
m en behouden, niet kan geschieden krach
tens een Besluit van den Kerkeraad of de 
meerderheid der leden. De minderheid, die 
in h et oorspronkelijke v erband blijft , be
houdt haar recht op die goederen. Naar mijn 
m eenlng zou dit zelfs het geval zijn , wanneer 
slechts één lid der K erk in synodaal verband 
wenschte t e blijven, en kan er eerst sprake 
zijn van een medeovergang der uit het v er
band tredende plaatselijke Kerk, wanneer 
a lle leden unaniem zich met het besluit 
daartoe zouden vereenigen. D it zou da n he t 
geval zijn, omdat die goederen toebehooren 
aan de "plaatselijke" gemeente en niet aan 
h et geheel der Kerken. 

H et Hof h eeft feitelijk beslist in de vierde 
overweging, dat het besluit rechtsgeldigheid 
mist voor de leden der plaatselijke kerk die 
er niet mee instemmen en die daardoor dan 
ook niet worden gebonden. Deze uitlegging 
van het Gereformeerde K erkrecht ka n m.i. 
In cassatie niet getoetst worden. Was het 
besluit in strijd met de redelijkhe id en bil
lijkheid of genomen in strijd met de goede 
trouw, dan lag de zaak welllcht a nders, doch 
daarvan is hier geen sprake en dit is ook 
niet gesteld. 

H et m iddel leest h et arrest op a ndere wij
ze. Eischers zeggen, dat het H of hun stand
punt aanvaardt doch niet of op ontoelaat
bare wijze motiveert waarom h et de z.g. Sy
n odale in het gelijk stelt. De fou t dezer r e 
den eering ligt, zooals ik reeds opmerkte, 
hierin dat elschers te veel en een onjuist ge
wicht toekennen aan de derde r ech tsover
weging, welke slechts een aanloop is voor 
h etgeen verder volgt. Zij willen die derde 
overweging te veel op zich zelf besch ouwd 
zien, om daarna u iteen te zetten, dat de vol
gen de beschouwingen daaraan geen afbreuk 
doen of in strijd zijn met '-s H ofs uitgangs
punt. 

Ik ben dan ook van oordeel, dat het Hof 
wel degelijk het verband tot h et wezen der 



Gereformeerde Kerk rekent en in die K erk 
een eenheid ziet, zoodat de overblijvenden, 
n iet-bezwaarden eener plaatselijke Kerk de 
oorspronkelijke rechtspersoon blijven vor
m en. 

[k kom dus tot de slotsom, dat de onder
deelen a en b van h et middel niet tot cas
satie kunnen leiden. 

Onderdeel c slaat slechts teru g op een for
meel verweer, dat voor den Pi-esident der 
R echtba nk te Groningen in kort geding ge
voerd is, doch waaraan deze R echter niet is 
t oegek omen. 

Volgens eisch ers in cassatie had het H of 
hie rop a lsnog m oeten beslissen. H et v er
weE:r kwam hierop neer, dat de vordering 
niet toewijsbaar was, omdat één kerkeraads
lid niet zou zijn m cdegedagvaard, en de wel
gedagvaarde personen nóch t e zamen, nóch 
persoonlijk eenig recht h ebben of u itoefenen 
ten aanzien der kerkelijke goederen, en dat 
zij de sleutels niet in hun bezit h ebben. 

Verweerster zegt, dat de Hooge Raad van 
den inh oud van dit verweer niet kennis kan 
n em en, dat beh andeling van h et v erweer in 
référé niet op straffe van nietigh eid n oodig 
was, en ten s lotte, dat behandeling in appèl 
niet noodig was, nu niet blijkt, dat het ver
wee r daar gehandhaafd is. 

Volgens eischers kan de H ooge Raad ken
nis nem en van dit verweer omdat het is op
genom en in de nota van antwoord in kort 
gedmg nu de President in zijn beslissing 
daa rnaar v erwijst. 

ln dat vonnis staat o.m. v ermeldt wat de 
f eiten b etreft: 

"0. dat de gedaagden bij conclusie van 
antwoord. welke a ls hier herhaald dient te 
w orden beschouwd, hebben geconcludeerd : 
dat wij Ons onbevoegd zullen v erklaren van 
de ingestelde vordering k ennis te nemen; 
subsidiair de eischeres niet ontvankelijk zul
len verklaren, althans haar haar eisch zul
len ontzeggen, m et veroordeeling van de ei
scheres of de eischers, althans den voor h en 
optredenden procureur in de kosten, dezer 
procedure; 

0. dat partijen daarna bij pleidooi de we
derzijdsche posita nader h ebben toegelicht, 
waarna de stukken zijn overgelegd te r fine 
van vonniswijzigin g." 

H et H of zegt in het bestreden arrest, dat 
h et wat de daadzaken en de gevoerde proce
dure betreft , zich gedraagt naar de daartoe 
betrekkelijke overwegingen voorkomende in 
h et vonnis van den President. 

Langs dezen weg lmn in cassatie dus vol
gens eischers van gem e ld verweer worden 
kennis genom en. 

Ik m een de juisthe id hiervan t e mogen be-
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twijfelen. In h-3t dossier is wel een stuk aan
wezig, getiteld "Pleitnota tevens conclusie 
van a ntwoord", waarin de Procureur der te
genwoordige eischers aan het slot zegt: ,.Op 
a l deze gronden heb ik de eer te concludee
ren , dat h et U.E.A. behage te verklaren dat 
de zich noem ende Kerkeraadsleden de Ge
reformeerde K erk van H ouwerzijl niet in 
rechte kunnen ver tegenwoordigen, althans 
zij niet-ontvankelijk zijn in hun vordering 
voor de Gereformeerde Kerk t e H ouwerzijl, 
in ieder geval deze vordering h en wordt 
ontzegd, m et veroordeeling van de in h et 
hoofd der dagvaarding genoemde personen 
in persoon, althans den procureur van hen 
in de kosten dezer procedure" ,doch dit stemt 
in geenen deele overeen m e t h etgeen de Pre
sident in zijn vonnis stelde en naar ik mag 
aannemen, h et H of bedoelde over te nem en. 

De President spreekt over een conclusie 
van a ntwoord m et een daarin omschreven 
conclusie, waarna gepleit is. In h e t dossier 
bevindt zich alleen een "pleitnota tevens 
conclusie van a ntwoord" m et een tam elijk 
afwijkende conclusie. 

Ik vermoed, dat deze onregelmatigheid 
haar oorsprong vindt in het verschil, dat be
staat tusschen de procedure in kort geding 
en de algemeen e procedure, doch meen, dat 
de H ooge Raad niet kennis zal kunnen ne
m en van het wel aanwezige stuk in den zin 
van een conclusie van antwoord, waarop de 
President in zijn vonnis doelt. 

Ik neem dus aan, dat van h e t verweer niet 
voldoende in cassatie blijkt. Eveneens ach t 
ik juist de opmerkingen van verweerster, dat 
de P resident niet verplicht was op elk ver
weer in te gaan. H et kort g eding stelt ge
h eele andere elsch en dan de gewone proce
dure, waarbij a lle waarborgen krachtens de 
wet zijn gesteld, elk punt tot zijn recht te la
ten k om en. In k ort geding is het s lechts t e 
doen om voorloopige voorziening in spoed
gevallen. Bovendien h ebben eisch ers in appèl 
h et v erweer niet m eer gevoerd, wanneer ik 
nalees hetgeen het Hof vermeldt a ls in eer
sten aanleg aangevoerd, voor zoov er in appèl 
nog van belang . T en s lotte zegt het Hof in 
de vijfde rechtsoverweging, dat geïntimeer
den - de t hans eischers in cassatie - de 
toenmalige K erkeraad vormden, waarmede 
het Kerkeraadslid, dat zij in den aanvang 
der procedure n oemden, uitgeschakeld is. 

H et komt mij voor, dat dit onderdeel c . 
vormvereischten stelt, aan h et kort geding, 
welke daar niet verlangd mogen worden. 

Van oordeel, dat de middelen niet tot cas
satie kunnen leiden, con c ludeer ik tot ver
werping van het beroep en ve roordeeling 
van eischers in de k osten dezer procedure. 
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Luttenberg's Chronologische Verzameling 1947 

3 Januari 1947. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B.W. art. 1401; Gem.wet art. 
209). 

Het in de verordening gegeven verbod 
om binnen de gemeente te wonen, als
mede de vergunning, waardoor dit ver
bod kan worden ter zijde gesteld, betrof
fen de handeling van het terugkeeren 
door het weer betrekken van een woning 
en strekken zich uit tot het, na geoor
loofden terugkeer, aldaar blijven wonen. 

De aard der woonvergunning brengt 
mede, dat intrekking daarvan slechts 
werking kan hebben zoolang de betrok
ken handeling nog niet heeft plaats ge
had, en dat intrekking daarna op de 
geldigheid van het gebeurde geen in
vloed kan hebben. 

Ook de aan zoodanige vergunning 
verbonden voorwaarde om een aange
geven woning te betrekken, kan niet 
meer door intrekking der vergunning 
worden gewijzigd, zoodat deze voor
waarde is vervuld. 

De Gemeente Arnhem, eischeres tot cas
satie van een op 29 J anuari 1946 door het 
Gerechtshof te Arnhem (N. J. 1946, No. 
605; Red.) tussehen partijen gewezen ar
rest, adv. Jhr. Mr. J. H. de Brauw, 

tegen: 
1. M. Hartog Hijman Vorst, buiten ge
meenschap van goederen gehuwd met Mr. 
Dr. J. Spmoza Catella Jessurun; 2. Mr. Dr. 
J. Spinoza Catella Jessurun voornoemd, 
zoowel tot bijstand en machtiging zijner 
echtgenoote, als uit eigen hoofde, verweer
ders in cassatie, niet verschenen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat M. Hnrtog voor 10 Mei 1940 was en 

tot 11 Maart 1912 is gebleven eigenares van 
het perceel Eusebiusbuitensingel 3 te Arn
hem, welk perceel door haar en haar echt
genoot, Jessurun, gedurende den bezet
tingstijd is bewoond, totdat zij, als zijnde 
van Joodschcn bloede, daaruit door de 
Duitschers zijn verdreven; 

dat M. Hartog. nadat dit onroerend goed 
door maatregelen van den vijand in andere 
handen was overgegaan, thans daarvan 
weer eigenares is in den zin van art. 20 van 
het Besluit Herstel Rechtsverkeer (E 100); 

dat dit perceel na de bevrijding bij den 
terugkeer van het echtpaar Jessurun in 
Arnhem gedeeltelijk In gebruik was bij den 
Autobevrachtingsdienst; 

dat Jessurun en zijn gezin, voorzien van 
een woonvergunning van Burgemeester en 
Wethouders van Arnhem van 21 Augustus 
1945, vijf kamers van dit perceel hebben 
betrokken, in verband waarmede Jessurun 
en zijne echtgenoote ver schillende uitgaven 
hebben gedaan o. m. tot afscheiding van 
hunne kamers van het door hen niet be
woonde gedeelte van het huis; 

dat negen dagen na ontvangst der woon
vergunning aan het echtpaar Jessurun na
mens de Gemeente is aangezegd de woning 
te verlaten omdat zij daar zonder vergun
ning zouden wonen; 

dat op 10 September 1945 de wethouder 
Holthaus de woonvergunning heeft inge
trokken, op 17 September de Burgemeester 
deze nogmaals heeft ingetrokken en op 18 
September Burg. en Wethouders hetzelfde 
hebben gedaan; 

dat op 18 September 1945 Jessu run in 
zijn woning door de politie is aangevat, 
aangehouden en daaruit is verwijderd, 
waarna hij is overgebracht naar het hoofd
bureau van politie en daar is verhoord; 

dat Jessurun en zijn vrouw niet mochten 
terugkeeren in hun woning, terwijl h un 
goederen nit hun kamers zijn verwijderd; 

dat op deze gronden J essurun en zijn 
echtgenoote de Gemeente in kort geding 
hebben gedaagd voor den President van 
de Arr.-Rechtbank te Arnhem en onder 
meer hebben gevorderd de Gemeente te 
veroordeelen de woning onverwijld weer te 
hunner beschikking te stellen, met veroor
deel!ng van de Gemeente tot een dwang
som bij niet voldoening aan het vonnis; 

dat de President bij vonnis van 29 Sep
tember 1945 (::-.. J . 1944/45 No. 748, Red.) 
deze vordering heeft toegewezen met dien 
verstande, dat Jessurun en zijn echtgenoote 
zouden kunnen verblijven in drie kamers te 
hunner heuze, op de eerste étage van het 
perceel; 

dat de Gemeente van dit vonnis in hoo
ger beroep is gekomen bij het Gerechtshof 
te Arnhem, daarbij als grieven onder meer 
aanvoerende: 

I. Ten onrechte overweegt de President, 
dat Burgemeester en "\Vethouders de be
voegdheid missen een ingevolge art. 3 van 
de Verordening betreffende het verblijven 
binnen de gemeente Arnhem, gegeven ver
gunning in te trekken; 

Il. Ten onrechte heeft de President zijn 
beslissing afhanlrnlijk gesteld van de theo
retische vraag naar de mogelijkheid van 
Intrekking eener vergunning in het alge
meen en zonder meer. Dit immers is niet 



13 3 J ANUARI 1947 

de beslissende vraag. De vraag kan slechts 
zijn of het Intrekken van de woonvergun
ning voor het perceel Eusebiusbuitensin
gel 3 in de gegeven omstandigheden recht-
1natig "'as: 

dat het Hof deze grieven heeft verwor
pen na te hebben overwogen: 

"dat weliswaar - zooals de Gemeente 
aanvoert - een beschikking van een be
stuursorgaan in beginsel herroepelijk is, 
maar het Hof met den eersten rechter van 
oordeel Is, dat een woonvergunning zooals 
de hier verleende, niet weder kan worden 
ingetrokken en zulks op grond van de 
strekking der verordening en der vergun
ning; 

"dat toch de Gemeente In hare memorie 
van grieven als strekking der verordening 
heeft aangegeven het onder leiding der gP
meentelljke overheid zoo spoedig mogelijk 
terugvoeren der bevolking uit de evacua
tieballingschap, zoodat het verstrekken 
van een vergunning om een woning (we
der) te betrelcken - vooral ook in ver
band met de in den regel daarvoor te be
steden vrij aanzienlijke moeite en kosten 
- een definitief karakter draagt; 

"dat op dezen grond de aanwijzing van 
een andere woning vóór of tegelijk met de 
Intrekking der woonvergunning voor de 
eerste woning die intrekking niet kan 
rechtvaardigen daar zoodoende zou worden 
teruggekomen op de verleende vergunning, 
waarvan de aanwijzing van een bepaalde 
woning onverbrekelijk deel uitmaakt, zoo
dat een vraag naar het beleid van B. en 
W., zooals de 2e grief formuleert, niet aan 
de orde komt;" 

0. dat tegen 's Hofs uitspraak wordt op
gekomen met het navolgende middel van 
cassatie: 

S. of v. t. van de artt. 1, 2, 3, 4 en 5 der 
v erordening betreffende h et verblijven bin
nen de Gemeente Arnhem van 27 April 
1945, 1401 B. W., 48, 611 a R v., 209, 210 
Gemeentewet, doordat het Hof bij het be
streden arrest het vonnis van den Presi
dent heeft belcraclltigd daartoe overwegen
de zooals hierboven is weergegeven, zulks 
ten onrechte en ln strijd met de aange
haalde artikelen; 

omdat ten,ijl, gelijk ook het Hof terecht 
vooropstelt, in beginsel een vergunning als 
beschikking van een bestuursorgaan her
roepelijk is, daaraan niet wordt afgedaan 
door de strekking der onderhavige veror
dening betreffende het verblijven binnen 
de Gemeente Arnhem, daar deze strekking 
Is het mogelijk te maken dat de bevolking 
der Gemeente Arnhem (of een zoo groot 
mogelijk gedeelte daarvan) zoo spoedig 
mogelijk terug zal keeren en het leven in 
de Gemeente zal kunnen worden hervat, 
waartoe leiding en controle van de ge
meentelijke overheid noodig is, zoowel ter 
bepaling wie zullen kunnen terugkeeren en 
wanneer, als waar de teruggekeerden zul
len kunnen gaan en blijven wonen in ver
band met het meest economisch gebruik 
dat van de aanwezige gebouwen en lnrich-

tingen kan worden gemaakt, zoowel ten 
behoeve van de bevolking als van diensten 
en instellingen, en deze strekking mede
brengt, dat gedurende de herbevolking de 
gemeentelijke overheid ook ten aanzien van 
reeds teruggekeenlen leiding en toezicht 
op hun verblijf, en op het gebruik, dat van 
gebouwen en woningen wordt gemaakt en 
op de wijze waarop het leven in de Ge
meente zich herstelt, blijft houden, en de 
vergunningen, die ingevolge art. 3 der ver
ordening worden verleend, dienen en moe
ten dienen ter bereiking van dat doel, 

en er dan ook geen reden is om aan die 
vergunningen, en ook aan de hier verleen
de, In afwijking van h etgeen in het alge
meen ten aan zien van beschikkingen van 
bestuursorganen geldt, een definitief ka
rakter toe te kennen, ook a l zouden in den 
regel vrij aanzienlijke moeite en kosten 
worden besteed In verband met het betrek
ken van de op de woonver gunning ver
melde ,voning, 

en ook de door het Hof aangenomen 
strekking van de verordening niet de con
clusie rechtvaardigt, dat de vergunning 
een definitief karakter draagt en niet in
trelcbaar zou zijn; terwijl In ieder geval 
intrekking van de woonverguning voor de 
eerste woning met aanwijzing van een an
dere woning gelijktijdig of van te voren, 
hoedanige aanwijzing in cassatie a ls vast
staand moet worden aangenomen, n iet In 
s trijd is met de strekking hetzij van de 
verordening of van de vergunning en die 
intrekking dan ook rechtens mogelijk en 
toelaatbaar is en de in de tweede grief ge
formuleerde vraag wel degelijk door het 
Hof had moeten worden beschouwd; 

0. hieromtrent: 
dat de artt. 1- 3 van de desbetreffende 

verordening van de gemeente Arnhem lui
den: 

Art. 1. H et is verboden binnen de ge
meente Arnhem te wonen. Onder wonen 
wordt mede verstaan het houden van 
nachtverblijf. 

Art. 2. Het is verboden binnen de ge
meente Arnhem een bedrijf of beroep uit 
te oefenen of lcantoor te houden. 

Art. 3. De verbodsbepalingen van artt. 
1 en 2 gelden niet voor hem, die voorzien 
is van een vergunning van Burgemeester 
en Wethouders; 

dat, gelijk ook namens de Gemeente bij 
pleidooi is uiteengezet, deze verordening is 
In het leven geroepen teneinde de gemeen
telijke overheid een middel te verschaffen 
om den terugkeer binnen de Geme ente van 
de geëvacueerde bevolking te kunnen lei
den en daarover controle te kunnen uit
oefenen; 

dat dit ruedebrengt, dat het in deze ver
ordening gegeven verbod om binnen de 
Gemeente te wonen, alsmede de vergun
ning van Burg. en Wethouders, waardoor, 
volgens art. 3 dier verordening, dit verbod 
kan worden ter zijde gesteld, betreffen de 
h an deling van het terugkeeren door het 
weer binnen de Gemeente een woning be-



1947 3 JANUARI 14 

trekken en zich niet uitstrekken tot het, 
na geoorloofden terugkeer, blijven wonen 
in een binnen de G€meente betrokken wo. 
ning; dat dit laatste toch valt buiten het 
overheidstoezicht, h etwelk deze verorde
ning beoogt; 

dat de aard der voormelde woonvergun
ning, als een vergunning tot een bepaalde 
handeling, met zich brengt, dat intrekking 
daarvan slechts werking kan hebben zoo• 
lang de betrokken handeling nog niet heeft 
plaats gehad, en dat intrekking daarna ge. 
schied - derhalve nadat men zich mèt 
vergunning eenmaal binnen de G€meente 
heeft gevestigd - - op de geldigheid van dit 
gebeurde geen Invloed meer kan h ebben; 

dat hieruit tevens volgt, dat ook de aan 
zoodanige vergunning verbonden voorwaar
de om een aangegeven woning te betrek
ken, niet meer door intrekking der ver
gunning kan worden gewijzigd, zoodra de 
aangewezen woning betrokken is en der• 
h alve deze voorwaarde is vervuld; 

dat mitsdien het middel is ongegrond: 
Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt e ischeres In de kosten op de 

voorziening In cassatie gevallen, tot aan 
deze uitsp1·aak aan de zijde van verweer• 
ders begroot op nihil. 

Conclusie Adv .. Qen. Rombach. 

Post alia: 
De vraag, die naar aanleiding van het 

middel rnoet werden beantwoord, is deze: 
kan een krachtens art. 3 dier verordening 
door B. en W. verleende vergunning door 
hetzelfde college weer worden ingetrokken? 
Blijkens het laatste gedeelte der in het mid
del geformuleerde bezwaren meent de ad
vocaat van eischeres dat het geven van een 
ontkennend antwoord op die vraag nog niet 
beslissend zou zijn, doch In dat geval nog 
een verdere vraag zou rijzen te weten: of 
wellicht zoodanige Intrekking wel mogelijk 
zou zijn indien voor of bij die Intrekking 
t evens een andere woplng dan de door hem 
bewoonde aan den vergunninghouder ter 
bewoning zou worden aangewezen. H et Hof 
is aan deze tweede vraag voorbijgegaan. 
Het was, zooals wij zagen, van meening 
dat de aanwijzing van een bepaalde woning 
onverbrekelijk van de verleende vergun
ning deel uitmaakte zoodat die v raag, toen 
het Hof tot de beslissing kwam dat een 
eenmaal gegeven vergunning definitief was, 
n iet meer aan de orde kwam. 

In hoever feitelijk vaststond, dat bij de 
Intrekking inderdaad een andere woning is 
aangewezen, blijkt dan ook niet evenmin 
trouwens als blijkt dat bij het verleenen 
der vergunning de verplichting werd opge. 
l<'gd om in een bepaalde woning te wonen. 

In tegenstelling met het Hof ben Ik van 
m eening dat ook een antwoord op de hier
boven geformuleerde tweede vraag noodlg 
zal zijn. De verordening spreekt niet van 
aanwijzing van een bepaald perceel. Toch 
schijnt zoodanlge aanwijzing in de practijk 
te geschieden en waar dit het geval is 
geweest moet men m.i. zeggen, dat de ver-

gunning verleend is onder de voorwaarde 
dat een bepaald perceel zal worden betrok
ken. Dat dit mogelijk is, volgt uit den 
regel dat wie het meerdere kan geacht 
moet worden ook het mindere te kunnen. 
Wie een vergunning geheel kan weigeren, 
kan ooi, onder een voorwaarde de vergun
ning verleenen mits deze voorwaarde strekt 
tot bescherming Y!l,n hetzelfde belang, welks 
behartiging 111\'lt de verbodsbepaling beoogd 
wordt. De op te lossen vraag wordt dan 
niet alleen of de vergunning kan worden 
ingetrokken maar ook of bij nadere be
schikking de voorwaarde kan worden ge. 
steld van het betrekken van een bepaald 
perceel of wel in de reeds gegeven aanwij. 
zing van een b~paald perceel wijziging kan 
worden gebracht. 

Mijn antwoord op deze vragen luidt ont
kennend. Ik ga niet zoover met te beweren 
dat in het a lgemeen een politierechtelijke 
vergunning niet weder kan worden Inge. 
trokken, ofsch oon dit wel het stelsel is van 
sommige onder administra tieve wetten. Als 
voorbeeld noem ik de Rivierenwet S. 1908 
No. 339. Uit art. 9 dier wet moet worden 
afgeleid dat de volgens die wet verleende 
vergunningen alleen kunnen worden Inge. 
trokken indien de daaraan verbonden voor
waarden niet worden nageleefd. Dit is dan 
ook de reden dat die vergunningen in den 
regel allePn tot wederopzegging worden 
verleend. Ik zou meenen dat ook nog in een 
ander geval intrekking mogelijk is, n.l. in
dien en zoolang van de vergunning geen 
gebruik is gemaakt. Wanneer echter de
gene die een woonvergunning als de onder
havige heeft gekregen en daarvan gebruik 
heeft gemaakt, wanneer hij dus is gaan 
wonen in het hem aangewezen perceel of 
zelfstandig een perceel voor bewoning in 
gereedheid heeft gebracht, zulks in het 
vertrouweu op de hem zonder voorbehoud 
verlPeude vergunning, behoort deze ver
gunning als definitief gegeven te worden 
beschouwd en kan zij, zoolang eventueel 
daarbij gestelde voorwaarden worden nage. 
leefd, niet worden ingetrokken. Deze OP· 
vatting vinden wij o.a. in het bekende 
handboek over Duitsch administratief r echt 
van Otto Mayer deel I pag. 287 e.v. spe. 
ciaal pag. 302 e.v. Ook als men haar hul
digt behoeft de verzorging der moeilijke 
taak, waarvoor het Arnhemsche gemeente
bestuur in de tegenwoordige tijdsomstan 
digheden ongetwijfeld is geplaatst, nog niet 
in het gedrang te komen. Definitieve be• 
schikkingen omtrent het wonen, zegt zijn 
raadsman, kunnen in dit tijdsgewricht nog 
niet worden gegeven. Daarom had het voor 
de hand gelegen de vergunningen ook 
slechts tot wederopzegging te verleenen, 
opdat ook de burgers zouden weten waar 
ze aan toe waren. Bovendien kan in het 
groote belang, waarvoor het Gemeentebe
stuur te waken heeft, het belang namelijk 
dat de beschikbare perceelen op de meest 
nuttige wijze worden gebruikt, door middel 
van andere wettelijke voorschriften worden 
voorzien, zooals ook in deze zaak gebleken 
is. Het Rijk immers h eeft blijkens het ar-
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rest, tijdens dit proces het geheele perceel, 
waarom het gaat, ten behoeve van een 
rijksdienst gevorderd. 

Ik ben derhalve tot dezelfde conclusie 
gekomen als het Gerechtshof n.l. dat de 
eischeret1 niet het recht had de door haar 
aan verweerders verleende vergunning in 
te trekken of aan deze een andere woning 
binnen de gemeente aan te wijzen en m een 
op dien grond dat het middel ondeugdelijk 
Is. Mijn conclusie luidt: Verwerping van 
het beroep met veroordeeling van eischeres 
In de kosten. 

(N. J.) 

3 Januari 1947. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Besluit 10 Oct. 1945, S. F 221 art. 2; 
Zuiveringsbesluit 1945 art. 9). 

Wel houdt het bestreden besluit van 
den Minister een afwijking in van het 
advies der commissie, bedoeld in art. 5 
lid 4 van het Zuiveringsbesluit 1945 ten 
gunste van appellant, doch op grond 
van de bewoordingen van art. 9 van dat 
besluit moet worden aangenomen, dat 
ook in een 7,0odanig geval beroep kan 
worden ingesteld. 

H et bezwaar van appellant, dat het 
ontslag hl!m niet door den Ministe r zel
ven is m edegedeeld, houdt geen steek. 

Wel houdt het op grond van h et K. B. 
van 10 Oct. 1945 S. F 221 door den Mi
nister genomen ontslagbesluit een afwij
king in van h et advies der commissie, 
bedoeld in art. 5 lid 4 van het Zuive
ringsbesluit 1945 ten gunste van appel
lant, doch op grond van de bewoordin
gen van art. 9 moet worden aangeno
men, dat ook in een zoodanig geval be
roep kan worden Ingesteld. 

Het bezwaar van appellant, dat het 
ontslag hem niet door den Minister zel
ven is medegedeeld, houdt geen steek. 

Wij WlLHELMIN A, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door X, oud-burgemeester van de gemeenten 
JJ en Z, tegen het besluit van den Minister 
van Blnnenlandsche Zaken van 18 Mei 1946, 
no. 2881, afdeel!ng B.B. Kabinet, Bureau Be
stuurszaken, waarbij hem, met toepassing 
van het Koninklijk besluit van 10 October 
1945, Staatsblad no. F 221, ontslag als bur
gemeester en als ambtenaar van den bur
gerlijken stand w erd verleend, zonder toe
kenning van het praedieaat eervol, met toe
kenning van wachtgeld; 

D ~n Raad van State, Afdeellng voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 December 1946, no. 565; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binncnlandsche Zaken van 24 December 
1946, no. 6935, Afdeellng Binnenlandsch Be
stuur, Kabinet, Bureau Bestuurszaken; 

0. dat bij bovengenoemd besluit door On
zen Minister van Binnenlandsche Zaken na 
ingewonnen advies van de Commissie van 
Advies, bedoeld In artikel 5, vierde lld, van 

het Zuiveringsbesluit 1946, met Ingang van 
18 Mei 1946 aan X a ls burgemeester en als 
ambtenaar van den burgerlijken stand der 
gemeenten IJ en z, ontslag is verleend, als 
bedoeld In art. 1, sub b, van Ons besluit van 
10 October 1945, Staatsblad no. F 221, en 
hem een wachtgeld is toegekend, als be
doeld in art. 3, tweede lid, van Ons evenge
noemd besluit, zulks gelet op art. 2, eerste 
lid, van dit besluit en op g rond van de over
weging, dat deze burgemeester is te kort ge
schoten in het betrachten van de juiste hou
ding in verband met de bezetting en mits
dien niet in zijn ambt kan worden gehand
haafd; 

dat van dit besluit de appellant In beroep 
Is gekom en, onder m eer aanvoerende, dat 
naar zijn bescheiden oordeel de Minister het 
besluit F 221 op h em onjuist heeft toegepast 
en de bevoegdheid mist, hem op d en in de 
beslissing aangegeven grond ontslag te ver
Jeenen; dat t och de Minister h em ontslag 
heeft verleend op grond van de overweging, 
dat hij t e kort is geschoten In het betrachten 
van de juiste houding In verband met de be
zetting, daarbij ten onrechte aanhalende art. 
2, eerste lid, van het Koninklijk besluit van 
10 October 1945, Staatsblad No. F 221, h et
welk de bevoegdheid aan den Minister tot 
ontslag alleen geeft in het geval de houding 
van den betrokkene In verband met de be
zetting zoodanig Is geweest, dat hij In zijn 
betrekking niet kan worden gehandhaafd; 
dat het niet alleen voor h em , doch ook prin
cipieel verschillend is, of een betrokkene op 
den eersten of op den laat.'lten grond ont
slag wordt verleend: dat echter ook blijkens 
de considerans en art. 1 van h et evenge
noemd besluit een onderscheid moet worden 
gemaakt tusschen de gronden vermeld in 
het Zuiveringsbesluit 194 5, en die, voorko
mende In het onderhavige besluit F 221; dat 
Immers ae ratio van dit laatstgenoemde be
sluit blijkens deszelfs considerans is, h et 
Koninklijk Besluit van 12 Mei 1945 Staats
blad [,' 70 te vervangen, voor zoover het be
treft h <.'t nemen van maatregelen, doch m et 
overneming van deszelfs ratio, dat h et al
leen geldt het geval, dat een betrokkene het 
voor ht>t verdere vervullen van dat ambt 
noodige algemeene vertrouwen h eeft verlo
ren, welke ratio haar formuleerlng heeft ge
kregen In art. 1 van h et besluit F 221. In 
fine; dat, daar mitsdien op hem noch het 
7,uiveringsbesluit 1945 toepasselijk Is, noch 
het besluit F 221 te zijnen aanzien werd uit
gevoerd, naar zijn besch eiden oordeel hem 
alleen ontslag zoude kunnen worden ver
leend door een besluit van de Kroon in den 
zin van art. 66 der gemeentewet, en de liti
gieuse Mlnisterieele beslissing a ls niet ver
bindend moet worden beschouwd; dat, voor 
het geval onv'c'rhoopt geoordeeld m ocht wor
den. dat hij, appellant, het recht van be
zwaar tegen de onderhavige beslissing 
RleC'hts zon kunnen ontleenen aan art. 2, eer
ste lid, van he t K oninklijk besluit F 221, In 
welk geval het recht van beroep slechts 
wordt t oegek~nd, indien de Ministerieele be
slissing afwijkt van het In het Zuiverlngs-
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besluit 1940 in art. 5, sub 4, bedoelde advies, 
het h em vergund zij op te merken, dat art. 
5, eerste lid, uitgaat van de gedachte, dat het 
ontslag den verzoeker moet worden mede
gedeeld bij Ministerieel schrijven, hetgeen in 
casu niet is geschied, hebbende hij, appel
lant, van dit Ministerieel besluit slechts ken
nis gekregen uit een missive van den H eer 
waarnemend Commissaris der provincie 
Utrecht, zonder dat daaruit blijkt, dat h et 
des Ministers bedoeling is geweest, den Com
missaris tot die kennisgeving te machtigen; 
dat, indien echter zijn standpunt mocht wor
den gedeeld, zoodat zijn ontslag op grond 
van art. 66 der gemeentewet zou moeten 
plaats vinden, hij eerbiedig opmerkt, dat 
hij een zoodanig besluit ernstig zoude be
treuren; dat hij toch gedurende zijn 30-ja
r igen ambtsduur als burgemeester der ge
meenten IJ en Z zijn beste krachten aan de 
behar tiging der hem toevertrouwde belan
gen heeft gewijd en het hem onaannemelijk 
voorkomt, dat zijn houding gedurende den 
b ezettingstijd, gekenmerkt door het oprech
te streven de belangen van Staat en ge
m eenten naar beste weten te dienen, aanlei
ding kan en mag zijn, om zijn verdiensten 
met een ongevraagd ontslag te besluiten; 
dat hij verzoekt. om zoo noodlg het voor
noemde Ministerieele besluit Inzake zijn ont
slag onverbindend te verklaren, en h em in 
aansluiting op zijn vroegere benoemingen te 
h erbenoemen als burgemeester van IJ en Z; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van den appellant in zijn beroep; 

dat blijkens de overgelegde stukken het 
bij het bestreden besluit aan den appellant 
verleende ontslag door Onzen Minister is 
verleend in afwUking van het advies der 
commissie, bedoeld in art. 5, lid 4, van het 
Zuiveringsbesluit 1945 en aan den appellant 
derhalve op grond van artikel 9, lid 1, van 
dit besluit, juncto het bepaalde in art. 2, lid 
1, van Ons voornoemd besluit van 10 Octo
ber 1945 van deze beslissing beroep op Ons 
openstaat; 

dat immers weliswaar het bestreden be
sluit een a fwijking van het vorenbedoeld ad
vies ten gunste van den appellant inhoudt, 
doch dat op grond van de voor geen tweeër
lei uitlegging vatbare bewoordingen van 
voornoemd art. 9 moet worden aangenomen, 
dat ook in een zoodanig geval beroep kan 
worden ingesteld; 

dat derhalve de appellant In zijn beroep 
ontvankelijk m oet worden geacht; 

0. ten aanzien van het beroep zelf: 
dat de appellant in de eerste plaats be

zwaar maakt tegen den grond, waarop het 
bestreden besluit berust, doch dat dit be
zwaar niet opgaat, aangezien de in het be
sluit vermelde overweging duidelijk inhoudt, 
dat de houding van den betrokkene in ver
band met de bezetting zoodanig is geweest, 
dat hij in zijn betrekking niet kan worden 
geh andhaafd: 

dat evenmin steek houdt het bezwaar van 
den appellant, dat het ontslag hem niet door 
Onzen Minister zelven Is m edegedeeld, aan
gezien deze elsch niet uit de door hem aan-

gevoerde wettelijke bepaling, noch uit eenig 
ander voorschrift voortvloeit; 

dat voorts op grond van de overgelegde 
stukken moet worden geoordeeld, dat de 
h ouding van den appellant in verband met 
de bezetting zoodanig is geweest, dat hij in 
zijn betrekking n iet kan worden gehand
haafd en dat appellant, hoewel door de van 
zijnentwege gevoerde verdediging op som
mige feiten een ander licht mag zijn ge
worpen, er niet in Is geslaagd om in het al
gemeen de ongegrondheid van de t egen hem 
gerezen bedenkingen aan te toonen; 

dat mitsdien Onzen Minister terecht heeft 
besloten aan den appellant ontslag te ver
leencn, als bedoeld in art. 1, sub b, van Ons 
besluit van 10 October 1945, Staatsblad no. 
F 221, zulks met toekenning van een wacht
geld, als bedoeld in art. 3, lid 2, van dit be
sluit; 

Gezien deze Onze besluiten; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast, enz. 
(A.B.) 

13 Januari 1947. KONU-.TJ:<LIJK BESLUIT. 
Lager Onderwijswet 1920 art. 17, j 0

• 

artt. 19 en 23). 
Een stilzwijgende goedkeuring door 

Ged. Staten ingevolge art. 231 der ge
meentewet j 0

• art. 23 lid 2 der L.0.-wet 
1920 moet worden gelijkgesteld met een 
daadwerkelijk besluit tot goedkeuring, 
zoodat daarvan beroep op de Kroon 
openstaat op grond van art. 7 der L. 0.
wet 1920. 

Wel was een regeling ingevolge art. 19 
al. 4 nog niet tot stand gekomen op den 
dag, waarop h et besluit tot opheffing is 
genomen, doch dit behoefde aan de goed
keuring door Ged. Staten niet in den 
weg te staan, aangezien de regeling al 
reeds in wording was en het bestuur der 
naburige gem eente zich bereid ver
klaard had aan het totstandkom en der 
regeling mede te werken, t erwijl boven 
dien binnen drie maanden door den 
Ra.ad dier gemeente de door de andere 
gemeente vastgestelde regeling is aan
vaard. Terecht is derhalve door Ged. 
Staten geen goedkeuring aan h et besluit 
tot opheffing der school o nthouden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, Ingesteld 

door J ac. van D idden c.s . t e Stein tegen een 
schrijven van Gedeputeerde Staten van Lim
burg, van 26 April 1946, le afdeeling, No. B. 
4138, waarbij mededeeling wordt gedaan, dat 
ingevolge art. 231 der gemeentewet goed
keuring wordt geacht te zijn verleend aan 
het besluit van den Raad der gemeente 
Stein van 23 November 1945 tot opheffing 
der openbare lagere school, gelegen aan de 
Kelderstraat aldaar, met Ingang van een 
door burgemeester en wethouders nader te 
bepalen datum; 
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Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 December 1946, No. 564; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 Januari 1947, No. 42252, afdeeling Lager
Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Stein in zijn 
vergadering van 23 November 1945 besloot 
met ingang van een door burgemeester en 
wethouders nader te bepalen datum de open
bare lagere school aan de Kelderstraat al
daar op te heffen, op de overwegingen dat 
bij besluit van den Raad dezer gemeente van 
23 November 1945 ingevolge artikel 72 der 
Lager Onderwijswet 1920 medewerking 
werd verleend tot de stichting van een bij
zondere lagere school voor jongens; dat blij
kens de bij de aanvrage voor medewerking 
overgelegde lijst van handteekeningen van 
ouders, die voor hun kinderen bijzonder 
Roomsch Katholiek onderwijs verlangen, 
kan worden verwacht, dat alle of althans na
genoeg alle leerlingen der openbare lagere 
school deze bijzondere school zullen bezoe
ken; dat de gelegenheid werd gegeven aan 
de ouders van leerplichtige kinderen om 
eventueel hun verlangen kenbaar te maken 
voor het ontvangen van openbaar onderwijs 
voor die kinderen; dat voor 10 leerplichtige 
kinderen openbaar onderwijs wordt ver
langd; dat met de gemeente Sittard een re
geling werd aangegaan als bedoeld in art. 19, 
vierde lid, der Lager Onderwijswet 1920; 

dat Jac. van Didden c.s. zich tot Gedepu
teerde Staten van Limburg wendden met 
hun schrijven van 17 December 1945, waar
in zij hun bezwaren tegen h et genoemde be
s luit uiteenzetten en aan het college ver
zochten hun goedk euring aan h et besluit te 
onthouden; 

dat onder dagteekening van 26 April 1946 
Gedeputeerde Staten van Limburg aan de 
appellanten een antwoord zonden, waarin 
zij mededeelden, dat hun coUege de in het 
bezwaarschrift geopperde bezwaren niet ge
grond acht; dat uit het ter zake ingestelde 
onderzoek is gebleken, dat door de gemeen
ten Stein en Sittard eene regeling is getrof
fen, krachtens welke de kinderen uit de ge
meente Stein tot de openbare school voor 
gewoon lager onderwijs te Sittard worden 
toegelaten en dat in die school ook inderdaad 
voldoende ruimte beschikbaar is om de be
doelde kinderen alsnog op te nemen; dat 
door middel van de evenbedoelde regeling 
Yolgens de bestaande jurisprudentie voor de 
gemeente Stein is voldaan aan de in art. 19, 
le lid, der Lager Onderwijswet 1920 opge
legde verplichting; dat hun overigens ge
bleken is, dat diverse onderteekenaren van 
het bezwaarschrift niet zoozeer openbaar 
onderwijs voor de betrokken kinderen wen
sch en, dan wel bijzonder Christelijk onder
wijs en dat door eene normale busverbin
ding met de gemeente Geleen de kinderen 
thans de aldaar gevestigde Christelijke bij
zondere lagere school kunnen bezoeken; dat 
het bestreden raadsbesluit tenslotte moet 
geacht worden krachtens het bepaalde in 

L . 1947 

art. 23 der Lager Onderwijswet 1920 j 0
• art. 

231 der gemeentewet inmiddels reeds te zijn 
goedgekeurd; 

dat de appellanten in beroep aanvoeren, 
dat door het besluit "tot opheffing van de 
openbare lagere school aan de Kelderstraat" 
hunne belangen ten zeerste werden aange
tast, aangezien zij voor hun leerplichtige 
kinderen openbaar onderwijs begeerden en 
niet het bijzonder Roomsch-Katholiek on
derwijs; dat zij zich daarom met een be
zwaarschrift tot Gedeputeerde Staten heb
ben gewend, doch dat dit coUege binnen den 
wcttelijken termijn geen besluit heeft ge
nomen, zoodat in verband met art. 231 der 
gemeentewet het besluit van den gemeente
raad geacht wordt te zijn goedgekeurd; dat 
echter b eroep op de Kroon vovr hen blijft 
openstaan volgens het Koninklijk besluit 
van 7 Juli 1938, No. 10; dat zij e r op wijzen, 
dat er op 23 Nov. 1945 geen regeling met 
Sittard bestond, als bedoeld in art. 19, v ierde 
lid, der Lager Onderwijswet 1920; dat het 
tenminste J anuari 1946 zou worden eer de 
raad van Sittard bijeenkwam en er dus van 
een gemeenschappelijke regeling dier ma
terie sprake kon wezen; dat zij zich ook nu 
nog steUen op het standpunt, dat zij geen 
breuk willen toebrengen aan de, sedert on
heugelijke tijden bestaande gewoonte, dat in 
Stein op de school Roomsch en on-Roomsch, 
samen, onderwijs genoten, en aldus van 
klein kind aan ieder het besef erva n kreeg, 
dat men in zijn geh eele leven elkander noo
dig heeft; dat zij daarom onverkort vast
houden aan den wensch, dat de school in 
Stein een openbare school blijve; dat zij 
meanen, dat de, bij einde 1945 vergeleken, 
ongetwijfeld verbeterde, autobus-verbindin
gen onmogelijk hun principieele bezwaren 
te niet doen; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van de appellanten in hun beroep: 

dat ingevolge art. 231 der gemeentewet, in 
deze toepasselijk verklaard door art. 23, lid 
2, der Lager-Onderwijswet 1920, Gedepu
teerde Staten van Limburg geacht moeten 
worden h et besluit van den raad der ge
m eent e Stein tot opheffing van de openbare 
lagere school aldaar, te hebben goedgekeurd, 
en een dergelijke, stilzwijgende goedkeuring 
moet worden gelijkgesteld met een daadwer
kelijk besluit tot goedk euring, zoodat daar
van aan de appellanten beroep op Ons open
staat op ;;-rond van art. 17 der L ager Onder
wijswet 1V20; 

dat mitsdien de appellanten, die hun be
roep hebben ingediend binnen dertig dagen 
nadat door Gedeputeerde Staten aan hen 
van de goedkeuring mededeeling is gedaan, 
in hun beroep ontvankelijk zijn; 

0. ten aanzien van de h oofdzaak: dat blij
kens de ingewonnen ambtsberichten de op
heffing van de openbare lagere school in de 
gemeen te Stein niet in strijd is met het be
paalde in art. 19 der Lager Onderwijswet 
1920, vermits door den raad der gemeente 
Stein met dien van de gemeente Sittard een 
regeling is aangegaan betreffende toelating 
van de kinderen uit de gemeente Stein op 

2 
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de openbare school t e Sittard; 
dat weliswaar deze regeling nog niet was 

tot stand gekom en op den dag, waarop door 
den raad het besluit tot opheffing is geno
men, en dus ten onrechte in dit besluit 
wordt overwogen, dat "met de gemeente 
Sittard een regeling werd aangegaan a ls be
doeld in art. 19, vierde lid, der Lager-Onder
wijswet 1no", doch dat dit aan goedkeuring 
door Gedeputeerde Staten niet in den weg 
behoefde te staan, aangezien de regeling a l 
reeds in wording was, en naar de appellan
t en zelf stellen, het gemeentebestuur van 
Sittard zich bereid had verklaard aan h et 
totstandkomen van de regeling m ede te 
werken, terwijl bovendien binnen den tijd 
van drie maanden door den gemeenteraad 
van Sittard de door de gem eente Stein o p 23 
November 1945 vastgestelde regeling is aan 
vaard; 

dat derhalve door Gedeputeerde Staten te
r echt geen goedkeuring aan het besluit van 
den raad der gemeente Stein tot opheffing 
van de openbare lagere school is onthouden; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevon den en verstaan: 
het ber oep ongegrond te verklaren . 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

W etenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 

14 Januari 1941. ARREST van den H oogen 
Raad. (Sv. artt . 341, 423; T abaksdistri
butiebeschikking 1942 I; Wet 5 April 
1946 G 87, art. 2). 

Vernietiging van een vonnis (i.c. van 
den Econ. Politierechter) en terugwij
zing van de zaak naar denzelfden rech
ter kan door het Gerechtshof alleen ge
schieden in het in art. 423 Sv. genoemde 
geval, dat die rechter de hoofdzaak niet 
h eeft beslist en dus niet - zooals hier -
in h et geval dat de Politierechter op 3 
April 1946 een veroordeelend vonnis 
heeft uitgesproken, uiteraard zonder in
achtneming van de nadien, doch vóór 
's H ofs arrest van 6 Juni 1946 afgekon
digde en met terugwerkende kracht in 
werking getreden Wet van 5 April 1946, 
Stbl. G 87. 

Art. 2 dezer Wet kan geen andere be
teekenis hebben dan dat met ingang van 
17 April 1946 de fictie geldt, dat de vol
gens art. 1 van de wede rom in werking 
getreden distributievoorschriften, ter
zelfdertijd, dat hun schorsing ingevolge 
art. 15 van het B esluit Bezettingsmaat
regelen (E 93) zou intreden, weder om in 
werking zijn getreden en dat dus de 
strafrechter na laatstgenoemden datum 
moet aannemen, dat die voorschriften 
na de bevrijding nooit geschorst zijn ge 
weest. 

Overtreding van de Tabaksdistribu
tiebeschikking 1942 I op 7 Maart 1946. 
Deze beschikking was voorloopig ge
handhaafd bij de Alg. Verord. Distribu
tiemaatregelen (verord. chef staf M. G. 

12 Sept. 1944 no. 12), welke met ingang 
van 4 Maart 1946 heeft opgehouden te 
gelden . t engevolge waarvan die beschik
king in verband met het Besluit Bezet
tingsmaatregelen voorloopig was ge
schorst. Wel is die beschikking krach
tens de wet van 5 April 1946 (Stbld. G 
87) wederom in werking getreden met 
terugwerking tot 20 Sept. 1944, maar 
deze fictie kan niet tengevolge h ebben, 
dat req. op 7 Maart 1916 wist, wat de 
wetgever op 5 April d.a.v. zou bepalen. 
Zijn verklaring " ik wist, dat dit alles 
verboden was" mist dus h et karakter 
van een opgav e van feiten of omstan
digheden, hem uit eigen wetenschap be
kend, en heeft dus geen voor het bewijs 
bruikbaren inhoud. 

Op het beroep van J. F. M., requirant 
van cassatie tegen een arrest van het Ge
rechtshof te Amsterdam van 6 Juni 1946, 
bevestigende in hooger beroep, behoudens 
na te noemen uitzondering, een mondeling 
vonnis van den Politierechter voor de be
rechting van economische delicten bij de 
Arr.-Rechtbank te Utrecht van 3 April 
1946, waarbij requirant ter zake van "een 
bij of krachtens de Distributiewet 1939 
vastgesteld voorschrift o f opgelegde ver
plichting opzettelijk niet nakomen, meer 
malen gepleegd", met aanhaling van de 
artt. 1, 3, 4 Tabakdistributiebeschikking 
1942 I, 1 Tabak- en tabaksproductenbe
schikking 1940 no. 1, 18 Distributiewet 
1939, 1 Besluit berechting economische de
licten, 10, 27, 57 Sr., is veroordeeld tot ge
vangenisstraf voor den tijd van zes weken, 
met aftrek van de preventieve h echtenis 
tot 18 April 1946, met verbeurdverklaring 
van de in beslag genomen sigaretten, h eb
bende het Hof h et vonnis ten aanzie n van 
de hoofdstraf vernietigd en m et aanhaling 
alsnog van de Wet van 5 April 1946 S. G 
87, den requirant veroordeeld tot een ge
vangenisstraf voor den tijd van vier maan
den met bepaling, dat de tijd door den ver
oordeelde tot den dag der uitspraak in voor
loopige hechtenis doorgebra cht bij de uit
voering dezer straf geheel in mindering 
zal worden gebrach t. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

mens den requirant voorgesteld bij schrif
tuur, luidende: 

I. ,.S., althans v. t. van art. 1 Sr., art. 
359 Sv. in verband met de artt. 358, 350, 
423 Sv.;" 

IL "S., a lthans v. t. van art. 8 Besluit 
Bijz. Staat van Beleg D 60, artt. 1 en 15 
Besluit Bezettingsmaatregelen E 93;" 

Geboord den Adv.-Gen. Holsteijn, namens 
de n Proc.-Gen., in zijne conclusie, strek
kende t ot enz. ; 

0. dat bij het in zooverre bevestigde von
nis is b ewezen verklaard, dat requirant op 
7 Maart 1946 
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I. te Putte of Bergen-op-Zoom - in 
ieder geval in Nederland - opzettelijk in 
str ijd met de Tabakdistributiebeschikking 
1942 I, van een of meer onbekend gebleven 
personen een of meer hoeveelheden s iga
retten heeft in ontvangst genomen, zulks 
zonder afgifte van de daarvoor vereischte 
distributiebescheiden; 

II. te Utrecht of elders in Nederland, 
telkens opzettelijk in strijd met de Tabak
distributiebeschikking 1942 I aan een of 
m eer onbekend gebleven personen heeft 
afgeleverd telkens een of meer hoeveelhe
den sigaretten, zulks t elkens zonder in ont
vangst n emen van de daarvoor vereischte 
distributiebescheiden; 

0. ten aanzien van het eerste middel, 
dat dit blijkens de toelichting hierop 

berust, dat het Hof het vonnis van den 
Politierechter had behooren te vernietigen 
en de zaak had moeten terugwijzen naar de 
eerste instantie ten einde opnieuw recht t e 
doen met inachtneming van de inmiddels 
afgekondigde Wet van 6 April 1946 S. no. G 
87, daar tijdens de berechting door den Po
litier echter (3 April 1946) de Tabakdistri
butiebeschikking 1942 I, op grond waarvan 
deze R echter zijn vonnis h eeft gewezen, 
sedert 4 Maart 1946 n ie t gold doordat de 
,,Algemeene Verordening Distributiemaat
regelen" van den Chef Staf Militair Gezag 
(No. 12) haar rechtskracht, ingevolge art. 
8, vijfde lid, van het Besluit op den bijzon
deren Staat van Beleg (D 60), had verloren 
door de opheffing van den bijzonderen 
staat van beleg met ingang van 4 Maart 
1946; 

dat echter vernietiging van een vonnis 
en terugwijzing van de zaak naar denzelf
den rechter, die dat vonnis in eersten aan
leg heeft gewezen, door het Gerechtshof al
leen kan geschieden in het in art. 423, 2e 
lid genoemde geval, dat die rechter d e 
hoofdzaak niet heeft beslist, welk geval 
hier niet aanwezig is; 

dat voorts het Hof bij zijn uitspraak re
kening had te houden met de wet v an 5 
April 1946 Stbl. G 87 en het voorschrift van 
art. 2 van deze op 17 April 1946 in werking 
getreden wet, dat die wet terugwerkt tot 
het tijdstip van de inwerkingtreding van 
het Besluit bezettingsmaatregelen - zijnde 
20 September 1944 - geen andere beteeke
nis kan h ebben, da n dat met ingang van 
17 April 1946 de fictie geldt, dat de volgens 
art. 1 van die wet wederom in werking ge
treden distributievoorschriften waartoe ook 
de Tabakdistributiebeschikking 1942 I be
hoort, terzelfder tijd, dat hun schorsing in
gevolge art. 15 van voormeld Besluit Be
zettingsmaatregelen zou intreden, wederom 
in werking zijn getreden en dat dus de 
strafrechter n a laatstgenoemden datum 
moet aannemen, dat die voorschriften na 
de bevrijding nooit geschorst zijn geweest; 

dat dus dit middel faalt; 
0. ambtshalve: 
dat de bewezenverklaring in h et vonnis 

onder meer steunt op een verklaring van 
den requirant ter terechtzitting luidende: 
"Op 7 Ma.art 1946 heb ik te Putte of Bergen 

op Zoom van een onbekenden man een hoe
veelheid sigaretten gekocht en in ontvangst 
genomen, zulks zonder afgifte van de daar
voor vereischte distributiebescheiden. Dien
zelfden dag heb ik te Utrecht aan verschil
lende onbekende personen telkens een hoe
veelheid s igaretten verkocht en afgeleverd, 
zulks telkens zonder in ontvangst nemen 
van de daarvoor vereischte distributiebe
scheiden. Ik wist dat dit alles verboden 
was"; 

dat de Tabakdistributiebeschikking 1942 
I, waarbij de in deze verklaring genoemde 
handelingen verboden worden, na de bevrij
ding van het Rijk in Europa voorloopig is 
gehandhaafd bij de Algemeene Verordening 
Distributiemaatregelen (verordening van 
den chef van den staf Militair Gezag van 
12 September 1944 no. 12, Publicatieblad 
van het Militair Gezag no. 1), maar deze 
verordening met ingang van 4 Maart 1946 
h eeft opgehouden te gelden, me t a ls gevolg, 
dat het eenige betreffende de werking van 
genoemde Distributiebeschikking toen be
staande voorschrift was art. 15 Besluit Be
zettingsmaatregelen (Stbl. E 93) bepalende, 
in verband met den verderen inhoud van 
dat Besluit, dat die Distributiebeschikking 
voorloopig wordt geschors t; 

dat nu wel ingevolge het bepaalde bij de 
Wet van 5 April 1946 Stbl. G 87 die distri-. 
butiebeschikking wederom in werking is 
getreden met terugwerking als hiervoren is 
vermeld, maar deze fictie niet tengevolge 
kan hebben dat requirant op 7 Maart 1946 
wist wat de wetgever op 5 April 1946 zou 
bepalen en dan ook niet aan zijn verkla
ring "Ik wist dat dit alles verboden was", 
h et karakter kan geven van een opgave 
van feiten of omstandigheden hem uit eigen 
wetenschap bekend en die verklaring dus 
niet een voor h e t b ewijs bruikbaren inhoud 
heeft; 

dat mitsdien het vonnis voor wat de be
wezenverklaring betreft, n iet behoorlijk met 
redenen is omkleed, wat ingevolge het be
paalde bij art. 359, 2e lid, juncto 358, 2e Jid, 
en 350 Sv. nietigheid tengevolge heeft; 

dat he t Hof door desondanks het vonnis 
in zooverre t e bevestigen dezelfde artikelen 
juncto artikel 415 van hetzelfde wetboek 
heeft geschonden en dus het bestreden ar
rest niet in stand kan blijven ; 

0. dat in die omstandigheden een onder
zoek omtrent het tweede middel achterwege 
kan worden gelaten; 

Vernietigt het bestreden arrest, en 
R echtdoende ingevolge art. 106 R. O.: 
Verwijst de zaak na.'1.r he t Gerechtshof te 

's-Gravenhage t en einde de zaak op het be
staande hooger beroep te berechten en af 
te doen. 

Wat het eerste middel betreft, gewezen 
overeenkomstig de con clusie van den Adv.
Generaal Holsteljn, die ambtshalve niets 
had aangevoerd en ten aanzien van het 
tweede middel a ldus bad geconcludeerd: 

Het tweede middel berust blijkens de 
toelichting hierop, da t uit geen der bewijs
middelen is komen vast te staan, dat requ; 
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rant 'de hem telastegelegde feiten meerma
len heeft gepleegd. 

Met dit middel kan ik mij niet vereeni
gen, omdat de Rechter blijkens de bewezen
verklaring heeft In het midden gelaten of 
verdachte van (resp. aan) een persoon dan 
wel van (aan) meer personen een hoeveel
h eid dan wel meer hoeveelheden sigaretten 
heeft in ontvangst genomen (resp. afge
leverd), terwijl het "telkens" in het bewe
zenverklaarde sub II grond vindt in de voor 
het bewijs gebruikte verklaring van ver
dachte, dat hij aan verschillende onbekende 
personen telkens een hoeveelheid sigaretten 
heeft verkocht en afgeleverd, zulk s telkens 
zonder in ontvangst nemen van de daar
voor vereischte distributiebescheiden, ter
wijl hij wist dat dit alles verboden was. Het 
in de qualificatie van het bewezenverklaar
de opnemen der woorden "meermalen ge
pleegd" wordt reeds gerechtvaardigd door 
een opzettelijk ongeoorloofd in ontvangst 
nemen van sigaretten en een opzettelijk on
geoorloofd afleveren van s igaretten. 

Mitsdien concludeer ik tot verwerping 
van het beroep. 

(N. J.) 

1
15 Jamiari 1941. ARREST van den Hoogen 

Raad. (Gemeentwet art. 277). 
Bad- en Zweminrichting; gelegenheid 

tot het gebruik van een luchtschommel. 
Zitten aan den oever van het natuurbad 
in leunstoelen; gelegenheid spijzen en 
dranken te nuttigen. Geen "vermake
lijkheid". 

Dç Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

X, tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te 
Roermond van 21 Juli 1944, betreffende een 
van haar geheven bedrag van f 206.70 we
gens vermakelijkheidsbelasting der ge
meente Reel en Panheel; 

0. dat art . 1 der Verordening op de hef
fing van een vermakelijkheidsbelasting in 
de gemeent e Heel en Panheel luidt als 
volgt: ,,.illr wordt in deze gemeente onder 
den naam van vermakelijkheidsbelasting, 
een belasting geheven op tooneelvertoonin
gen en andere vermakelijkheden", en vol
gens art. 2, lid 2, onder vermakelijkheden 
voor de toepassing van deze verordening 
worden verstaan, baden, zwemmen, roeien, 
zeilen, schaatsen, glijden en soortgelijke 
vermakelijicheden, alle spelen, bals, dans
partijen, concert en, zanguitvoeringen, mu
ziekuitvoeringen, waaronder wordt begre
pen muziek welke mechanisch of a utoma
tisch, - ook door middel van een radiotoe
stel wordt voortgebracht, café-chantants 
en in het algemeen alle tooneeluitvoeringen 
en andere vermakelijkheden, welke gegeven 
worden in lokalen of op plaatsen tot welke, 
h etzij a l dan niet tegen het betalen van 
entree toegang wordt gegeven voor het pu
bliek of een deel van het publiek, uitgezon
derd tooneeluitvoeringen en andere verma-

kelijkheden waarvoor standplaatsen van de 
gemeente gepacht zijn; 

dat belanghebbende exploiteert een bin
nen de genoemde gemeente gelegen bad- en 
zweminrichting, het natuurbad "de Heel
derpeel", en in 1930 ter zake van die ex
ploitatie voormeld belastingbedrag van 
haar is geheven; 

dat de Burgemeester dier gemeente, 
waarnemende de taak van den Gemeente
raad, blj beschikking van 14 October 1943 
de door belanghebbende tegen die heffing 
ingediende reclame heeft afgewezen en be
langhebbende zich vervolgens heeft gewend 
tot den Raad van Beroep; 

dat partijen vooreerst verdeeld waren 
over de vraag, of de heffing hierdoor werd 
gerechtvaardigd dat in genoemde inrichting 
onder meer gelegenheid werd gegeven tot 
roeien in roei booten en cano's; 

dat de Raad dit punt ten gunste van be
langhebbende heeft beslist op grond dat 
voor dit roeien afzonderlijk belasting was 
geheven; 

clat verder tusschen partijen hierover ge
schil bestond, of de inrichting ook nog om 
andere reàenen als een vermakelijkheid 
moest worden aangemerkt; 

dat de Burgemeester als zoodanige rede
nen a lleen heeft aangevoerd dat op het 
terrein der inrichting dranken en versna
peringen konden worden gebruikt en dat er 
gelegenheid was om te vertoeven op een 
gedeelte van den oever van het natuurbad, 
waar oenige stoelen en tafels waren ge
plaatst, en tot het gebruik van een lucht
schommel; 

dat belanghebbende hiertegenover heeft 
betoogd dat een en ander op zich zelf niet 
het karakter van een vermakelijkheid had 
en in elk geval in verhouding tot de h oofd
bestemming der inrichting, het baden en 
zwemmen, van ondergeschikte beteekenis 
Y.'aS; 

dat de Raad van Beroep, na te hebben 
vooropgesteld dat een inrichting waarin 
slechts gelegenheid wordt geboden tot ba
den en zwemmen en tot het koopen van 
spijzen en dranken niet is een vermakelijk
heid in den zin der wet, h eeft overwogen: 

"dat bij de exploitatie van het bad aan 
de bezoekers echter gelegenheid wordt ge
geven om gebruik te maken van een lucht
schommel en om op een terras, althans een 
afgescheiden gedeelte van den oever, waar
toe tegen betaling van entreegeld toegang 
wordt verleend zich te verpoozen door on
der het genot van spijzen en dranken en 
het gebruik van leunstoelen te genieten van 
het uitzicht op het water; 

"dat daarom het gemelde bad door de 
gemeente terecht tot de vermakelijkheden 
wordt gerekend, waarvan belasting wordt 
geheven;" 

waarna de Raad de beschikking van den 
Burgemeester heeft bevestigd; 

O. dal belanghebbende als middel van 
cassatie stelt: s. of v. t. van art. 277 der 
Gemeentewet, omdat het gebruiken van een 
primitieven luchtschommel als de hier be
doelde n iet is een vermakelijkheid, even-
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min als het onder gebruik van spijzen en 
dranken zitten op het zoogenaamde terras, 
dat in werkelijkheid niet meer is dan een 
onbevloerd stukje zand- en boschgrond, dat 
uitzicht geeft op het kinderbad, en a lthans 
de Raad van Beroep had moeten nagaan, 
of een en ander n iet van te ondergeschik
ten aard was om de inrichting onder de 
belasting te doen vallen; 

0. dienaangaande: 
dat een inrichting a ls deze waarvan het 

hoofdkenmerk is dat er gelegenheid wordt 
gegeven tot baden en tot h et beoefenen van 
de zwemsport, niet het karakter verkrijgt 
van een vermakelijkheid door het enkele 
feit dat aan de bezoekers tevens gelegen
heid wordt geboden tot het gebruik, hetzij 
tot vermaal,, hetzij tot het n emen van 
lichaamsbeweging, van een enkelen lucht
schommel, aangezien deze omstandigheid -
daargelaten of het gebru iken van zulk een 
schommel op zich zelf als een vermakelijlc
heid zou kunnen gelden - tegenover voor
meld hoofdkenmerk der inrichting van te 
ondergeschil<te beteekenis is; 

dat voorts het zitten aan den oever van 
het natuurbad, ook al is d it een ontspan
ning en a l wordt het nog v eraangenaamd, 
doordat men zich daarbij van leunstoelen 
Jmn bedienen en spijzen en dranken kan 
nuttigen, niet is een vermakelijkheid in 
den zin van art. 277 der Gemeentewet, 
ev enmin als trouwens in dien der voor
m elde gemeenteverordening; 

dat derhalve 's Raads uitspraak niet in 
stand kan blijvon; 

Vernietigt de bestreden uitspraak, als
mede de voormelde beschikking van den 
Burgemeester; 

Verstaat dat de onderhavige heffing t en 
onrechte is geschied. 

(N. J .) 

18 Januari 1941. KONINKLIJ K BESLIBT. 
(Wegenwet art. 4 le lid sub III ). 

Daargelaten de vraag of stationsvoor
pleinen behooren tot de stationsinrich
tingen en uit dien hoofde niet openbaar 
zijn, vormt in casu het stationsvoorplein 
een plaatselijke verbreeding van een 
omgelegden weg, waaraan door den 
rechthebbende de bestemming van 
openbaren weg moet geacht worden te 
zijn gegeven in den zin van art . 4 le lid 
sub IIT. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

i!oor de N. V. Nederlandsche Spoorwegen te 
Utrecht tegen het besluit van Ged. Staten 
van Friesland van 19 September 1945, No. 
39, 2e Afdeeling W., tot vaststelling van 
den wegenlegger der gemeente Sta ve ren; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, geh oord, adviezen 
van 18 September 1946, No. 35, en 27 No
vember 1946, No. 35/60; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Openbare Werken en Wederopbouw van 10 
Januari 1947, No. 712; 

0. dat Ged. Staten van Friesland bij be
s luit van 19 September 1945, no. 39, 2e af
deeling A., door den burgem eester van Sta
veren dd. 28 November 1944 opgemaak ten 
legger der Wegen dezer gemeente gewijzigd 
hebben vast gesteld, waarbij echter voor wat 
betreft den onder III vermelden weg, be
kend onder den naam De nieuwe weg Sta
veren-Warns, geen wijzigingen werden 
vastgesteld; 

dat van dit besluit de N.V. Nederlandsche 
Spoorwegen te Utrecht in beroep is geko
men, aanvoerende, dat ten onrechte is op
genom en in dezen legger onder III als on
derdeel van den nieuwen weg Staveren
Warns het voorplein van het station Sta
veren, ter breedte van 15 m en ter lengte 
van 86, 50 m; dat immers stationsvoorplei
nen behooren tot de stationsinrichtingen en 
derhalve niet voor openbaar verkeer zijn 
bestemd in den zin der Wegenwet; 

0. dat wat er zij van de stelling, dat sta
tionsvoorpleinen beh ooren tot de stations
inrichtingen en uit dien hoofde niet open
baar zijn, ten aanzien van dit geval blijkens 
de ingewonnen ambtsberichten en het nader 
op verzoek van de Afdeeling van den Raad 
van State, voor de Geschillen van Bestuu r, 
uitgebracht advies van den R ijkswaterstaat 
vaststaat, dat h et voorplein van het spoor 
wegstation Staveren een plaatselijke ver
breeding vormt van den om de spoorweg
haven loopenden weg, welke omstreeks 1880 
werd aangelegd tegelijk met deze haven, ter 
vervanging van het toen doorgraven ge
deelte van den bestaanden openbaren weg, 
die Staveren met de meer noordelijk gelegen 
gemeenten verbond; 

dat aan dezen omgelegden weg, welke t e
vens tot aan den in noordelijke richting 
loopenden spoorwegovergang een onderdeel 
vormt van den nieuwen weg Staveren
Warns. derhalve door den rech thebbende de 
bestemming van openbaren weg moet ge
acht worden te zijn gegeven ln den zin van 
het bepaalde in art. 4, eerste lid, onder III, 
1"• "\Vegenwet; 

dat voorts het eerste gedeelte van den 
nieuwen weg Staveren-Warns geenszins 
uitsluitend dienst doet als toegangsweg tot 
een spoorwegstation, zoodat h etgeen onder 
TTI in kolom XI van dezen legger hierom
trent is vermeld, dient te vervallen; 

Gezien de Wegenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Friesland, den bij dit 
besluit vastgestelden wegenlegger der ge
meente Staveren te wijzigen in dier voege, 
dat de in kolom XI m et betrekking tot het 
eerste en het tweede gedeelte van dezen weg 
gestelde aanmerkingen komen te vervallen. 

Onze Minister van Openbare Werken en 
W ederopbouw is belast enz. 

(A. B.) 
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!O Januari 1947. KONIJ\TKLIJK BESLUIT. 
(Wegenwet art. 37 j • . art. 4). 

Appellante, de N.V. Ned. Spoorwegen, 
is t en aanzien van den onderhavlgen 
weg, afgezien van den spoorwegover
gang, niet als belanghebbende in den zin 
van art. 37 aan t e merken , aangezien 
slechts die overgang op haar terrein is 
gelegen en niet gebleken is, dat de N.V. 
uit eenigerlei hoofde ook belang zou 
hebben bij den geheelen weg. 

N.B. H et overig deel van het IC.B., waar
bij beslist werd op beroepen tegen het op den 
legger brengen van een anderen weg, tcordt, 
als van feitelijkcn aard, kortheidshalve niet 
opgenomen. 

Wij Vl' LLHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door '\V.J. Hunneman te H eet en, W. A. H oo
gewind te Haarle H . Hauptmeljer t e Haarle, 
alsmede door de N.V. Nederlandsche Spoor
wegen t egen het besluit van den Commis
saris der provincie Overijssel, ter waarne
ming van de taak van Gedeputeerde Staten 
dier provincie van 2 Mei 1944, No. 2330/2957, 
Se afdeeling, tot vaststelling Ingevolge de 
Wegenwet van den legger van de wegen 
van de gemeente Hellendoorn; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 24 April 1946, No. 3 (1945), 24 Juli 1946, 
No. 3 (1945)/25 en 20 November 1946, No. 3 
(1945)/59; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Openbare Werken en Wederopbouw van 14 
Januari 1947, No. 708; 

0. dat de Commissaris der provincie Over
ijssel bij vorenvermeld besluit h eeft vastge
steld den legger van de wegen der gemeente 
H ellendoorn, daarbij onder andere overwe
gende, enz.; 

dat d e N.V. Nederlandsche Spoorwegen 
bezwaar maakt tegen de openbaarheid van 
weg no. 43 van he t ontwerp; dat de bedoel
de weg bij den aanleg van den spoorweg 
H ellendoorn-Neede Is aangelegd voor uit
weg van de doorsneden perceelen en sinds
dien steeds voor h et openbaar verkeer h eeft 
opengestaan; dat de bedoelde weg met uit
zondering van een klein gedeelte - den 
voormaligen spoorwegovergang - in e igen
dom toebehoort aan het Rijk (Dom einen); 
dat h et Rijk (Domeinen) tegen de open
baarheid geen bezwaren heeft ingebracht; 
dat uil een en ander mag worden afgeleid, 
dat aan den bedoelden weg indertijd de be
stemming van openbaren weg Is gegeven; 
dat deze weg mitsdien Ingevolge h e t bepaal
de in art. 4, lid 1, su b IJl der W egenwet als 
een openbare weg moe t worden aangemerkt 
en derhalve te recht op den legger is ge
bracht; 

dat van dit besluit W. J. Hunneman te 
H eeten, W. A. H oogewlnd te Haarle en H. 
Hauptmeijer te Haarle, alsmede de N.V. Ne
derlandsche Spoorwegen in beroep zijn ge
komen; 

dat enz.; 
dat d e N .V. Nederlandsche Spoorwegen 

aanvoert, dat zij bezwaar heeft tegen het 
plaatsen op den legger van het In weg no. 43 
gelegen gedeelte sintelverhardlng ter lengte 
van 46 m. zijnde dil v oormalige spoorweg
overgang. waarvoor zij als onderhoudsplich
tige is vermeld ; dat huns Inziens de weg, 
waaronder de voorma lige spoorwegover
gang, particulie r is ; dat volgens de beschrij
ving va n den locaalspoorweg Neede-Hel
lendoorn de parallelweg en de voormalige 
8poorwegovergang, bij aanleg van den 
spoorweg, gemaakt zijn als uitweg voor be
paalde perceelen, t en dienste van den land
bouw; dat de weg m et den voormaligen 
spoorwegovergang niet voorkomt op den 
bestaanden Jigger van wegen en voetpaden; 
dat, teneinde in verband met de invoering 
van de Wegenwet openbaarwording te voor 
komen, op 17 Juni 1931, dus tijdig voor het 
in werking treden dier wet en te r voldoe
ning aan art. 4 s ub 3 daarvan, borden 
.,Eigen W eg N.S." werden geplaatst en 
sindsdien aanwezig gehouden, zoowel bij 
den spoorweg-overgang als op den parallel
weg; dat de overweging van den Commis
saris der provincie, vermeld in het bestreden 
besluit, dat de weg met den voo rmallgen 
spoorwegovergang sedert den aanleg van 
den spoorweg steeds voor h et openbaar ver
keer h eeft opengestaan en thans a ls een 
openbare weg moet worden beschouwd, den 
vereischten g rond mist, gezien h et niet In 
den ligger van wegen en voetpaden vermeld 
geweest zijn van den weg en h et te juister 
tijd geplaatst en gedurende den ve re lschten 
termijn aanwezig geweest zijn van de bor
den "Eigen W eg N.S.": dat aan de omstan
digheid. dat h et Rijk geen bezwaar tegen 
he t opnemen van dezen weg in den legger 
heeft gemaakt, geen argument voor de 
openbaarheid van dien weg mag worden 
ontleend, aangezien de mogelijkheid toch 
bestaat, dat door verzuim h et maken van 
bezwaren achterwege blijft; 

0. t en aanzien van het beroep van de N. 
V. Nederlandsche Spoorwegen, dat deze ap
peUante in een, tot den Raad van State ge
richte na dere m emorie h eeft m edegedeeld, 
Jat zij behalve tegen het opnemen in den 
wegenlegger van den spoorwegovergang 
ook bezwaar h eeft tegen het op den legger 
voorkomen van den geh eelen weg no. 43, 
waarva n deze overgang een gedeelt e vormt; 

dat evenwel m oet worden geoordeeld. dat 
de appellante ten aanzien van dezen weg 
zelf, afgezien van d en genoemden spoor
wegovergang, nie t a ls belangh ebbende In 
den zin van art. 37 der Wegenwet Is aan te 
m erken, aangezien slechts de spoorweg
overgang op haar terre in is gelegen , en niet 
gebleken is, dat de N. V. N edcrlandsche 
Spoorwegen uit eenigerlei hoofde ook be
la ng zou h ebben bij den geh eelen weg no. 43 ; 

dat, m ede gelet op het feit, dat de appel
lante In haar beroepschrift slechts bezwaar 
maakt tegen het voorkomen In den legger 
van den spoorwegovergang, haar beroep 
geacht moet worden zich hiertoe te beper
k en; 

dat, wat nu deze m e t s intels verharden 
spoor wegovergang ter lengte van 46 m be-
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treft, blijkens de nader ingewonnen ambts
berichten en het uittreksel uit den beschrij
venden staat, behoorende bij de t er visie ge
legen hebbende stukken met betrekking tot 
den aanleg van de spoorlijn Neede-Hellen
doorn, vaststaat, dat deze overgan g Is be
doeld en aangelegd als particuliere overweg 
ten dienste van den landbouw. a ls uitweg 
van bepaalde perceelen, en dat op 17 Juni 
1931, dus langer dan een jaar voor het in
werkingtreden van de Wegenwet, de op
schriften "Eigen Weg N.S." ter plaatse 
aanwezig zijn geweest, hetgeen door den 
gemeentesecretaris D. Boontjes bevestigd 
wordt; 

dat deze overweg niet op den op 17 Juni 
1931 bestaanden legger der wegen voor
kwam, zoodat, aangezien ook van geen an
dere reden, om tot openbaarheid op dat tijd
stip t e besluiten, Is gebleken, de appellante 
a ls eigena res gerechtigd was de opschriften 
te plaatsen; 

dat 7.oodoende niet bewezen Is, dat deze 
overweg gedurende 30 achtereenvolgende 
jaren vóór het Inwerkingtreden van de W e
genwet voor een leder toegankelijk Is ge
weest, gelijk a ls ve re!schte voor openbaar
held is gesteld In het eerste lid, sub I, van 
art. 4 der Wegenwet, terwijl bovendien loo
pende dezen termijn van 30 jaren gedurende 
een tijdvak van m eer dan één jaar duidelijk 
ter plaatse is kenbaar gemaakt, dat de weg 
slechts t er bede voor een leder toegankelijk 
was, welk feit volgens h et 2e lid van ge
noemd artikel de niet-openbaarheid van 
den weg tot gevolg beeft; 

dat aangezien de overweg steeds is onder
houden door de appellante en v erder op de 
reeds vermelde gronden vaststaat, dat de 
weg niet gedu rende 10 achtereenvolgende 
jaren voor een ieder toegankelijk Is ge
weest, derhalve niet tot openbaarheid van 
den ovenveg kan worden besloten op g rond 
van het onder n van lid 1 van dit artikel 
bepaalde ; 

dat uit het feit, dat ten behoeve van be
paalde perceelen gebruik mag worden ge
maakt van den ovenveg, geenszins volgt, 
dat hieraan de bestemming van openbaren 
weg door de appellante, a ls eigenares zou 
zijn gegeven; 

dat juist door de aanwezigheid van de op
schriften "Eigen W eg N.S." duidelijk blijkt, 
dat de ovenveg slechts t er bede voor leder 
toegankelijk was; 

dat een dergelijke bestemming evenmin 
mag worden aangenomen op grond van de 
overweging, dat aan het overige gedeelte 
van den onder n o. 43 van den legger ge
brachten weg door de rechtsopvolgers van 
de appellante wel de bestemming van open
baren weg is verleend; 

dat derhalve evenmin op grond van het 
bepaalde onder III van lid 1 van art. 4 der 
·wegenwet tot openbaarheid van dezen over
weg mag worden besloten; 

dat deze overweg dus t en onrechte bij het 
bestreden besluit op den legger Is geplaatst; 

0. ten aanzien van de beroepen der ove
rige appellanten, dat enz.; 

Gezien de W egenwet; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
m et handhaving voor het overige van het 

bestreden besluit, den legger der wegen van 
de gem eente Hellendoorn In dier voege te 
wijzigen, dat: enz. 

Onze Minister van Openbare W erken en 
Wederopbouw Is belast enz. 

(A.B.) 

$0 Januari 1941. UITSPRAAK van de Bij
zondere Raad van Cassatie. (Sr. art. 42; 
Besluit Bezettingsmaatregelen E 93 art. 
17). 

Requ!rant, politie-ambtenaar, is ver
oordeeld ter zake van het misdrijf van 
art. 26 B.B.S., m eermalen gepleegd, be
staande In h et In opdracht van den Di
strictscommandant der Rijksveldwacht 
overleveren aan Du!tsche politie-officie
ren van een gezelschap Engelandvaar
ders en het opsporen van hun koffers 
met bezwarend bewijsmateriaal en een 
pistool, met doodelijk gevolg voor een 
der aangehoudenen. 

De Verordening van den Rijkscom
missaris no. 6/1940 betreffende het in
en uitreizen bevatte geen enkele bepa
ling, die aan de Nederlandsche politie 
eenige taak opdroeg. De verontschuldi
g!ngsgrond van art. 42 Sr. kan daaruit 
alleen worden afgeleid In verband met 
par. 5 Jid 1 van Verord. no. 3/1940, die 
de Nederlandsche politie ondergeschikt 
maakt aan de Du!tsche. 

Ofschoon belde verordeningen voorko
men op lijst B van het K. B. E 93, moet 
de vraag, or daaraan v oor den tijd van 
de bezetting een!ge rechtswerking moet 
worden toegekend en, zoo ja, welke, door 
den rechter in elk bijzonder geval naar 
haar eigen rechtswaarde worden beoor
deeld. 

Verord. no. 3/1940 overschreed èn wat 
betrert haar meest !undamenteele bepa
lingen, o.a. aanmatiging van a lle grond
wettelijke en wettelijke rechten van Ko
ning en Regeering, èn wat betreft de 
onderschikking van de Nederlandsche 
politie aan de Duitsche in zóó ruimen 
omvang de door het volkenrecht aan 
den bezetter gestelde grenzen, dat zij als 
algemeen richtsnoer ter beoordeellng 
van de strafbaarheid van gedragingen 
van Nederlanders tijdens de bezetting 
niet in aanmerking komt. 

Verord. no. 6/1940 was uit volkenrech
telijk oogpunt toelaatbaar, doch deze 
omstandig heid heeft haar geenszins ge
maakt tot Nederlandsch recht. Zij was 
een zuiver Duitsch militair verbod, dat 
van nature alleen door Duitsche bezet
tingsorganen behoorde te worden ge
handhaafd en In geen enkel opzicht a ls 
een Nederlandsche wet kon worden ge
q ualif!ceerd. De latere plaatsing van de
ze verordening op lijst B van het K. B. 
E 93 heeft daarin geen wijziging ge
bracht. 
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Op het beroep van G. V. thans in bewa
ring in de Strafgevangenis te Scheveningen, 
requirant van cassatie tegen een sententie 
van het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwar
den, le Kamer te Leeuwarden van den 17en 
September 1946, waarbij hij werd schuldig 
verklaard aan: a. het voortgezet misdrijf 
van: .,Gedurende den tijd van den huidigen 
oorlog opzettelijk een a nder blootstellen aan 
vrijheidsberooving door of vanwege den 
vijand, terwijl het telt den dood tengevolge 
h eeft gehad", b. het voortgezet misdrijf van 
.,Gedurende den tijd van den huldigen oor
log opzettelijk een ander blootstellen aan 
v rijheidsberooving door of vanwege den vij
and terwijl het feit vrijheidsberooving van 
langer dan een maand tengevolge heeft ge
had, twee maal gepleegd", en met toepas
sing van de artt. 9, 10, 27, 56, 57 en 91 Sr. 
en 1, 2, 23. 26 en 28 B.B.S., werd veroordeeld 
t ot een gevangenisstraf voor den tijd van 
één jaar, met bepaling dat de veroordeelde 
die straf geh eel in een Rijkswerkinrichting 
zal ondergaan , en met bepaling dat de tijd 
door den veroordeelde tot op den dag dezer 
uitspraak in voorloopige hechtenis doorge
bracht, bij de uitvoering der hem opgelegde 
gevangenisstraf In mindering zal worden 
gebracht. Gepleit door l\fr. Dr. P. B. Wind, 
advocaat te Leeuwarden. 

D e Bijzondere Raad van Cassatie, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schotten; 
Gehoord den requirant omtrent zijn per

soon en zijn persoonlijke omstandigheden; 
Gelet op de middelen van cassatie, voor

gesteld bij schriftuur, luidende: 
I. Enz.; 

II. S. althans v. t. van art. 26 B.B.S. en 
art. 43 Sr.; 
HL Enz.; 
Gehoord den Advocaat-Fiscaal namens 

den Procureur-Fiscaal enz. 
0. dat bij de bestreden sententie ten laste 

van requlrant is bewezen verklaard: .,dat 
h ij in de maand October 1940 te D elfstra
huizen, gemeente Haskerland, gedurende 
den tijd van den huldigen oorlog. a ls bedoeld 
In art. 26 van het Besluit Buitengewoon 
Strafrecht, welke onder meer door Dultsch
land tegen het Koninkrijk der Nederlanden 
werd gevoerd, te7,amen en In vereenlglng 
met T. R .. In zijn hoedanigheid van Rijks
veldwaC'hter, opzPtl<'IUk Lodewijk Anne 
Rinse J etze van Hamel, Johannes F loris 
Philippus Hers en Marion Geertruida Smit 
ondanks dat er niet het minste vermoeden 
bestond, dat voormelde personen zich aan 
eenig bli de Nederlandsche wet strafbaar 
gesteld feit hadden schuldli;- gemaakt. In 
opdracht van den Districtscommandant der 
Riiksveldwacht te Leeuwarden naar het ge
m eentehuis te Joure heeft overgebracht en 
a ldaar overgeleverd aan een aantal Dult
sche pol!t,e-officicren. en eenlgen tijd later, 
eveneens tezamen en In vereenlglng met T. 
H., opzettelijk met behulp van een motor
boot op het Tjeukemeer een onderzoek Is 
gaan instellen naar een aantal koffers, wel
k e de gearresteerde personen op dat meer 

zouden hebben achtergelaten en verborgen, 
toen die koffers, benevens een op één dier 
koffers liggend pistool, gevonden waren, 
deze koffers en dat pistool in de motorboot 
heeft geladen en toen de boot een vaartuig 
waarop zich Duitschers bevonden, passeer
de, deze koffers en dat pistool aan die 
Dultschers heeft afgegeven, h ebbende hij 
zoodoende opzettelijk blootgesteld van Ha
m el, Hers en Smit voornoemd aan vrijheids
berooving door of vanwege den vijand, welk 
feit den dood door executie van Lodewijk 
Anne Rinse Jetze van Hamel, en vrijheids
berooving van langer dan een maand van 
Johannes F loris Phillppus Hers en Marlon 
Geertruida. Smit tengevolge had, zulks 
terwijl verdachte het feit niet heeft ge
pleegd met het oogmerk om aan door Hare 
Majesteit de Koningin gegeven wettelijke 
voorschriften te beantwoorden ot om het 
a lgemeen belang te dienen"; 

0. ten aanzien van het tweede middel: 
dat blijkens de bewezenverklaring de over 

brenging van de gearresteerden naar het 
gemeentehuis te J oure In opdracht van den 
dlstricts-commandant der Rijksveldwacht te 
Leeuwarden en hunne overlevering te Joure 
aan een aantal Duitsche politie-officieren 
hebben plaats gehad "ondanks dat er niet 
het minste vermoeden bestond, dat (betrok
kenen) zich aan eenig bij de Nederlandsche 
wet strafbaar gesteld feit hadden schuldig 
gemaakt"; 

dat onder die omstandigheden de opdracht 
niet bevoegdelijk gegeven werd en door re
quirant ook niet te goeder trouw als bevoegd 
gegeven kon worden beschouwd. daar ook 
requirant moet hebben beseft, dat tot het 
overleveren van gearresteerden aan den vij
and voor een telt, dat niet naar eenige Ne
derlandsche wet strafbaar was, ook de dis
trictscommandant niet bevoegd was; 

dat requirant nu wel bij pleidooi de ver
ordening van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied van 6 Juni 
1940 "liber die Ein- und Ausreise" (verorde
nlngenblad no. 5/1940) h eeft ingeroepen om 
te betoogen, dat e r wèl een Nederlandsch 
wettelijk voorschrift bestond, op grond 
waarvan hij verplicht was te handelen, ge-
111k hij deed, al was hij zich het bestaan van 
dat voorschrift ook niet bewust; 

da~ hierbij gedoeld wordt op de bepaling, 
vervat in paragraaf 1 van genoemde ver
ordening, luidende: .,Die E inre lse in die be
setzten niederländischen Geblete und die 
Ausreise aus dlesen Gebleten s lnd gesperrt"; 

dat dit beroep echter op verschillende 
gronden faalt: 

dat toch vooreerst noch de aangehaalde 
paragraaf, noch eenlge andere bepaling van 
deze verordening, die op zich zelve ook geen 
strafbedrelglng Inhoudt, aan de Nederland
sche politie eenige taak opdroeg, zoodat, 
zelfs Indien zij a ls een Nederlandsche wet 
kon worden aangemerkt, daaruit niet de 
vcrontschuldiglngsgrond van art. 42 Sr. zou 
kunnen worden afgeleid; 

dat dit a lleen zou kunnen in verband m et 
de tweede zinsnede van lid 1 van paragraaf 
5 van een andere verordening van denzelt-
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den Rijkscommissaris van 29 Mei 1940 (Ver
orden ingenblad no. 3/1940), luidende: .,Die 
niederländische Polizeibehörden unterstehen 
der Aufsicht der deutschen Polizei und sind 
an deren Weisungen gebunden"; 

dat ook deze combinatie van bepalingen 
geen beroep op wettelijk voorschrift recht
vaardigt, al ware het alleen hierom, dat een 
Duitsche bepaling, die de Nederlandsche 
politie in zóó ruimen omvang aan de Duit
sche ondergesch ikt m aakte als in laatstge
noem de verordening, ook blijkens de daar
aan door de Du it sch ers zelven gegeven toe
passing, heeft plaats gehad, de door het vol
kenrecht aan den bezetter gestelde grenzen 
zooverr e overschreed, dat daaraan geen 
Nederlandsch ambtenaar een algemeenen 
rechtvaardigingsgrond van "wettelijk voor
schrift" kon ontleenen; 

dat nu weliswaar de besluitwetgever zoo
wel ten aanzien van de eerstgenoemde ver
ordening no. 6/1940 als ten aanzien van de 
laatstgenoemde no. 3/1940, blijkens plaat
s ing van beide op lijst B van het Besluit 
bezettingsmaatregelen, zich beperkt heeft 
tot de verkla ring, dat zij in het bevrijde 
gebied buiten werking traden, naar gelang 
het grondgebied van het Rijk in Europa 
door den vijand werd ontruimd, en ze der 
halve niet zelf met terugwerkende kracht 
nietig heeft verklaard; 

dat dit evenwel n iet insluit, dat aan de 
feitelijke werking van de bedoelde veror
deningen tijdens de bezetting - welke, als 
een eenvoudig historisch gegeven, zelfs door 
plaatsing op lijst A niet ongedaan kon wor
den gemaakt - door den besluitwetgever 
achteraf een a lgemeene, uitdrulckelijke of 
stilzwijgende, bekrachtiging a ls (Nederland
sche) rechtsnormen zou zijn verleend; 

dat deze stelling voor een reeks van op 
liiRt B voorkom ende bezettingsregelingen tot 
a llerlei onger ijmdheden zou leiden en dan 
ook als richtsnoer van wetsuitlegging niet 
te aanvaarden is; 

dat het eenige onderscheid tusschen de op 
lijst A en de op lijst B geplaatste bezettings
regelingen dan ook dit is, dat ten aanzien 
van de eerste reeds de wetgever zelf h eeft 
uitgemaakt, dat zij geacht moeten worden 
tijdens de bezetting geenerlei rechtskracht 
te hebben gehad, terwijl ten aanzien van de 
laatste - gelijk ook moet worden aangeno
men ten aanzien van de in de artt. 14 en 15 
van het Besluit b ezettingsmaatregelen be
doelde bezettingsregelingen - de vraag, of 
haar achteraf voor den tijd der bezetting 
eenige rechtswerking moet worden toege
kend en, zoo ja, welke, door den rechter in 
ell( bijzonder geval naar haar eigen rechts
waarde moet worden beoordeeld. in afwach
ting van mogelijke regeling door den wet
gever ; 

dat nu, uit dit oogpunt bezien, er een 
duidelijk onderscheid bestaa.t tusschen een · 
verordening als n o. 3/1940 en een a ls no. 
6/1940; 

dat de eerste in haar meest fundamen
teele bepalingen - aanmatiging van alle 
grondwettelijke en wettelijke rechten van 
Koning en Regeering, ook op den enkelen 

grond van wat "die Interessen des Gross
deutschen Reiches" vorderen - van de 
strekking van welker progressieve toepas
sing ieder Nederlander en ook de Regee
ring te Londen zich een duidelijk beeld 
heeft kunnen vormen, zoo wederrechtelijk 
was, dat zij als algemeen richtsnoer ter be
oordeeling van de strafbaarheid van ge
dragingen van Nederlanders tijdens de be
zetting niet in aanmerking komt; 

dat den bezetter daarentegen n iet de be
voegdheid kon worden ontzegd tot het u it
vaardigen van een verbod van inreizen in 
en uitreizen uit het bezette gebied zonder 
bijzondere vergunning, zooals in verorde
ning no. 6/1940 is neergelegd, maar dat deze 
volkenrechtelijke toelaatbaarheid op zich
zelve haar geenszins heeft gemaakt tot 
Nederlandsch recht, waarachter Neder
Jandsche politieambtenaren zich kunnen 
verschuilen t,ij een poging om hun optre
den tegen landgenooten, dat als zoodanig 
strafbaar was, te rechtvaardigen; 

dat immers de bedoelde verordening no. 
6/1940 een zu iver Duitsch militair ver bod 
was, welks handhaving van nature behoor
de tot de taak van de D uitsche bezettings
organen, en in geen enkel opzicht als een 
,.Nederlandsche wet" kon worden gequali
ficeerd; 

dat daarin, zooals hierboven reeds is be
slist, ook geen wijziging is gebracht door 
de latere plaatsing van deze verordening 
op lijst B van het Besluit bezettingsmaat
regeleu; 

dat dus ook het beroep op Duitsche be
zettingsverordeningen faalt; 

Verwerpt het beroep, met bepaling voor 
wat betreft den aftrek van de ondergane 
bewarin g· als voorschreven; 

Verstaat dat r equirant terstond in vrij
heid moet worden gesteld. 

Anders de conclusie van den Advocaat
Fisca,1.l Langemeyer. Deze merkt t. a. v. het 
m iddel II op: 

Ook m iddel II acht ik ongegrond. Uit 
requirants verklaring, dat hij geen straf
baar feit na,1.r Nederlandsch recht aanwe
zig heeft geacht volgt reeds dat hij de be
velen van den Districtscommandant n iet 
als bevoegdelijk gegeven kon beschouwen. 
Bovendien zou dat bevel hem reeds daarom 
niet kunnen disculpeeren, omdat h ij zelf 
dit bevel heeft uitgelokt, terwijl naar zijn 
eigen overtuiging geen g rond voor arresta
tie aanwezig was. 

Hij besluit zijn conclusie echter aldus: 
Thans moet ik de beteekenis voor deze 

zaak bespreken van hetgeen door den 
raadsman van V. naar voren is gebracht: 
het uitreisverbod van de Verordening 1940 
no. 6. Ik stel voorop, dat dit voorschrift 
dat overigens aan aJle verdachten in deze 
zaak onbekend blijkt te zijn geweest, ·voor 
hun strafbaarheid beteekenis kón hebben 
maar niet behoeft te hebben. Ik neem aan 
voor dit hier slechts zijdelings ter 7,ake 
doende, uiterst moeilijke vraagstuk te mo
gen verwijzen naar m ijn h eden vóór een 
week in zake B. genom en conclusie en in 
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deze zaak te mogen volstaan met de stel
ling dat de vraag, of vóór requirant het 
uitr eisverbod of het nationaal belang had 
m oet en overwegen, slechts beantwoord kan 
worden na een feitelijk onderzoek , dat niet 
heeft plaats gehad, zoodat Uw Raad daarin 
thans geen partij kan kiezen. Weliswaar 
toch wordt die afweging gedeeltelijk door 
algemeene rechtsoverwegingen bepaald, 
maar voor een deel ook door de kennis en 
de feitelijke positie van de betrokkenen. 

!'<u neem ik verder aan, dat in de telas
telegging met "vermoeden van een straf
baar feit" niet bedoeld is subjectief ver
moeden bij requlrant, maar objectieve re
den om te vermoeden. Vooral in de telaste
legging in zake Schmidt Crans komt dit 
duidelijk uit. De bewezenverklaring nu, dat 
zulk een objectieve grond ontbrak, kon uit 
de bewijsmiddelen nimmer worden geput. 
Immers voor een vermoeden was de Ver
ordening no. 6 in ieder geval grond genoeg. 
Dit zal tot vernietiging der sententie en 
verwijzing der zaak moeten leiden. 

Onder deze omstandigheden heeft het 
geen zin dat ik de strafmaat bespreek. 

Ik concludeer dat Uw Raad de sententie 
vernietige en de zaak verwijze naar het 
Bijzondere Gerechtshof te Arnhem teneinde 
haar op de bestaande telastelegging op
nieuw te berechten. 

(N. J.) 

20 Jannari 1941. UITSPRAAK van de Bij
zondere Raad van Cassatie. (Sr. artt. 40, 
42 en 43; Besluit bezetingsmaatregelen 
E 93 artt. 14, 16 en 17). 

Requirant, politie-ambtenaar, Is ver
oordeeld ter zake van het misdrijf van 
art. 26 B.B.S., meermalen gepleegd, be
staande in het arresteeren en overleve
ren aan handlangers van den vijand van 
twee personen, verdacht van diefstal uit 
onbewoonde woningen van N.S.B.ers, 
welke verdachten een paar dagen later 
bij wege van repressaille doodgeschoten 
zijn, en in het beslag nemen van niet 
ingeleverde radio-ontvangtoestellen en 
arresteeren van de houders. Beroep op 
wettelijk voorschrift, ambtelijk bevel en 
overmacht. 

De grondslag van het optreden van 
requirant tegen de plunderaars was 
Verord. no. 52/1940 van den Rijkscom
missaris betreffende de Duitsche rech
terlijke macht voor strafzaken, gewij
zigd bij Verord. no. 71/1942. Deze beide 
verordeningen komen voor op de aan 
het K. B. E 93 toegevoegde lijst A en 
worden derhalve geacht nimmer van 
kracht te zijn geweest. 

De opsporingsbevoegdheid van de Ne
derlandsche politie in Duitsche strafza
ken berustte volgens den bezetter niet 
op art. 141 Sv., maar op een beslissing 
van den "Hoogeren S.S. en Politieleider" 
van Augustus 1941, en de strafbaarheid 

van de n iet-inleveraars van radiotoe
stellen op Decreet no. 48/1943 van den 
Rijkscommissaris. Deze bezettingsrege
lingen zijn resp. krachtens art. 14 K. B. 
E 93 en krachtens haar plaatsing op de 
daarbij behoorende lijst B naar gelang 
van de ontruiming van het g rondge
bied van het Rijk in Europa door den 
vijand buiten werking getreden. 

De strekking van de in het K. B. E 93 
gemaakte onderscheiding tusschen de 
lijsten A en B is, dat ten aanzien van 
eerstbedoelde verordeningen de besluit
wetgever zelf eiken twijfel over haar ju
ridische non-existentie heeft willen af
snijden, terwijl hij zich t.a.v. de tweede 
rubriek heeft beperkt tot de verklaring, 
dat in elk geval van het tijdstip der be
vrijding af deze regelingen zelfs geen 
feitelijke werking meer zouden uitoefe
nen. 

De rechtswerking van elke op lijst B 
voorkomende bezettingsregeling moet 
naar haar eigen rechtswaarde door den 
rechter worden beoordeeld. 

De algemeene verbeu rdverklaring van 
radio-ontvangtoestellen, uitgesproken 
In de bijlage van Verord. no. 48/1943, is 
in lijnrechten strijd met de artt. 46 en 
53 L.O.R. en overschrijdt de in art. 43 
L.O.R. aan de verordenende bevoegd
h eld van den bezetter gestelde g rens. 
(Anders: con cl. 0. M.). 

Uit het overwogene t.a.v. het beroep 
op art. 42 Sr. volgt, dat de bevoegdheid 
van requirant's meerderen tot het ge
ven van een bijzonder bevel resp. tot h et 
uitvaardigen van een algemeene in
structie tot de bewezen verklaarde han
delingen h eeft ontbroken. 

Indien de door en namens requirant 
gegeven voorstelling van zaken (zie het 
arrest) In haar vollen omvang juist 
ware, zou het beroep op overmacht ge
grond kunnen zijn. 

Deze voorstelling gaat echter verder 
dan de opgaven van requlrant voor het 
Hof. Het antwoord op de vraag, of re
quirant tot het feit door overmacht is 
gedwongen, wordt in dit geval mede be
paald door factoren van feitelijken aard, 
in de beoordeeling waarvan de Raad 
zich n iet mag begeven. (Anders: concl. 
0. M.). 

Op het beroep van B. J. J. B., van beroep 
politie-ambtenaar, thans in bewaring ge
steld in de Strafgevangenis te Schevenin
gen, requirant van cassatie tegen een sen
tentie van het Dijzondere Gerechtshof te 
Amsterdam, 6e Kamer van den 18den Juli 
1946 waarbij hij werd schuldig verklaard 
aan: A. B. ,.Gedurende den tijd van den 
huidigen oorlog opzettelijk een ander bloot
stellen aan opsporing, vervolging, vrijhe ids
berooving of -beperking, eenige straf of 
eenigen maatregel door of vanwege den vij
and, diens helpers of een persoon als in 
art. 21 van het Besluit Buitengewoon Straf-
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recht bedoeld", tweemalen gepleegd", D. 
,.Gedurende den tijd van den huidigen oor
log opzettelijk een ander blootstellen aan 
opsporing, v ervolging, vrijhe idsberooving 
of -beperking, eenige straf of eenigen maat
r egel door of vanwege den vijand, diens h el
pers of een persoon a ls in art. 21 van h et 
Besluit Buitengewoon Strafrecht; welk feit 
den dooà t engevolge heeft gehad'' en m et 
toepassing van de artt. 9 en 28 Sr., 1, 2, 26 
en 28 van het B~sluit Buitengewoon Straf
r echt werd veroordeeld tot gevangenisstraf 
v oor d en tijd van vier jaren met bepaling, 
dat de t ijd door den veroordeelde voor de 
tenuitvoerlegging dezer uitspraak in voor
loopige hechtenis doorgebracht, b egrijpen
de het Hof hieronder ook den tijd, dien 
veroordeelde ingevolge art. 16 van h et Be
sluit op de Bijzondere Staat van Beleg c.q. 
art. 16 van het Besluit Politieke D elinqu en
ten 1945 (F. no. 244 Jo. F. 280) in bewaring 
is geweest, bij de uitvoerin g dezer stra f 
geheel zal wor den in mindering gebracht, 
en me t ontzetting van de rechten van h et 
k iezen en de verkiesbaarheid bij krachtens 
wettelijk voorschrift uitgeschreven verkie
zingen. van het recht tot he t bekleeden van 
ambten, alsmede van he t recht tot het die
n en bij de gewapende macht, alles voor den 
duur van het leven; gepleit door Mr. K. 
Th. 1\1. van Rijckevorsel, adv. te 's-Gra
venhage. 

Conclusie van den Adv.-Fiscaal Lange
m eyer : 

Naar ik vertrouw veroorlooft Uw Raad 
mij voor de voorgeschiedenis dezer zaak en 
de voorgedragen middelen t e verwijzen 
naar mijn conclusie genomen bij de vorige 
behandeling voor Uw college in eenigszins 
gewijzigde samens telling. 

Inmiddels zijn de stan dpunten van den 
geachten raadsman en van mij elkander 
genaderd al vallen ze n og n iet samen. De 
raadsrnan hecht geen beslissende beteeke
nis m eer aan de plaats ing van de zgn . .,ra
dioverordening" op lijst B, behoorende bij 
het Besluit Bezettingsmaatregelen (Stbl. E 
93), mijnerzijds zou ik niet langer de vol
kenrechtelijke ontoelaatbaarheid van die 
verordening willen staande houden. 

Ik ben verheugd over de wijziging van 
het stanäpunt va n den raadsman. Immers 
de stelling, dat een verordening van de 
bezettende macht door de plaatsing op lijs t 
B. in den vollen zin des woords Neder
landsch recht zou zijn geworden , komt mij 
volstrekt verwerpelljlt voor. T e beweren dat 
de Lon densch e wetgever op 17 September 
1944 de kracht van . Nederlandsch recht 
heeft verleend aan: de verplichting tot in
lever ing van metalen aan Landstand, Kul
tuurka mer, Artsenkamer en Arbeidsfront, 
aan de radioverordening en bovenal a'l.n de 
,.!l.rbeidsinzet" zou neerkomen op de be
wering, dat die wetgever toen een daad van 
hulp aan den vijand zou h ebben gepleegd. 

Jntusschen, het buiten discussie gerak en 
van deze meening maa.kt de.ze zaak a lleen 

maar moeilijker, maakt haar tot de juri
disch belangrijkste die nog voor Uw Raad 
is behandeld en dwingt ons, of wij willen 
of niet, af te dalen tot de meest fundamen
teele vragen van rechtsph ilosopJ-Î{e, 

De beslissende vraag is thans immers 
geworden : wat was hier tijdens de bezet 
ting geldend recht: de voorschriften van 
den Londensch en wetgever? die van den 
bezetter? W ellicht geen van beide t en volle? 
Of beide elk voor een deel ? 

E en punt kan hier a ls vaststaand wor
den aangenomen: Uw Raad h eeft reeds 
beslist, dat art. 43 van h et Landoorlog
reglement niet den bezetter wetgevende 
bevoegdheid verleent. Het is een meening 
die sterken steun vindt in h et geen bij h et 
tot stand komen van het voorschrift zich 
heeft a fgespeeld (Zie V . H. Rutgers in N ed. 
J u r . BI. 1941, blz. 749). 

Nu zou h et een oogenblik kunnen schij
n en of na deze beslissing s lechts één alter
natief overblijft, namelijk de bezettings
wetgeving te beschouwen als niet meer dan 
een fe it, zij het dan een feit dat zich aan 
de bevolking van he t bezette gebied wel 
zeer voelbaar opdrong. 

De consequentie zou zijn da t alle nale 
ving van de bezettingsregelingen - behal
ve dan waar deze toevallig m ochten zijn 
samengevallen met wat ook van Neder
landsch standpunt wenschelijk was - h ulp 
aan den vijand zou uitmaken, hulp aan den 
vijand, die alleen zijn strafbaarheid ver
liest, waar in con creto een druk op den da
der heef t gewerkt die deze redelijkerwijze 
niet kon of n iet moest weerstaan. 

TI< meen echter niet dat dit andere uiter
ste de eenig overblijvende mogelijke op
vattin g zijn zou. De sleutel tot h et vraag
stuk vindt men m.i. wanneer men bed enkt, 
dat ook de gewone n a tiona le wetgeving 
niet aan zichzelf het vermogen k a n ver
leenen ons rechtens en in ons geweten te 
binden. Zeker, wij beschouwen, en terecht, 
de vraag, àt zij ons bindt, als s tilzwijgend 
bevestigend beantwoord. Maar wanneer wij 
die vraag eens wél uitspreken, dan zien 
wij, dat de laatste grond van onze gebon
denheid geen andere zijn kan, dan deze: 
dat het van h ooge waarde is dat die wet
geving naar le tter en geest wordt nage
leefd, omdat a ldus orde en r echt te zamen 
in onze gemeenschap h et best worden be
naderd. 

Welnu, bedenkt m en dit, dan kàn aan 
voorschriften van bezettingswetgeving een 
dergelijke, zij het veel zwakkere, verplich
tende kracht toekom en. Ook tijdens een 
bezettin g - indien zij niet h eel kort duur t 
- kan een moderne sam enleving niet zon
der een voortdurend werkende wetgevin g, 
zeker niet bij een zoo sn elle wijziging van 
toestanàen als in deze oorlog. W aar dat 
zoo is, daar heeft ook bezetterswetgeving 
een zekere aanspraak op onze nalevin g, 
soms wegens onze e igen belangen die zij 
b eh artigt, (distributie) soms toch altijd nog 
om der wille van een zooveel mogelijk or
delijk en vreedzaam verloop van het leven 
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onder de bezet ting (nieuwe v erkeersregelin 
gen). Deze opvatting schijnt mij ook het 
m eest in den geest van het Landoorlog
reglement, dat bij zijn leidend beginsel om 
de burgerlijke bevolking zoo min mogelijk 
onder den oorlog te doen lijden, toch ook 
gewenscht zal hebben, dat een bezetter die 
zich binnen de grenzen van a rt. 43 houdt, 
daartegenover op een zekere gehoorzaam
heid kan rekenen en dus niet op terreur 
a ls eenige sanctie voor zijn bewind is aan
gewezen. 

lnt ussch en, ik zeide r eeds, deze "gelding" 
van he t bezettingsrecht is veel zwakker dan 
die van het gewone n a tionale recht. W aar 
dus h et eer ste het laatste n iet eerbiedigt 
"sauf empêchement absolu", daar is die 
inbreuk juridisch ijdel en s luit h et n a tio
nale recht alle "gelding", alle verplicht en
de kracht van het bezettingsrech t uit. 

Er is echter nog een derde factor in het 
spel:de wetgeving van de uitgeweken na
tionale regeering. Ook zij staat in sommige 
opzichten bij de normale nationale w etge
ving ten achter: zij zal meestal formeel 
onregelmatig tot stand komen, de regeering 
kan den toestand niet a ltijd voldoende be
oordeelen, zij kan,vooral, aan haar wil geen 
kracht bijzetten en tenslotte: haar regelin
gen zullen in het bezette gebied nie t a ltijd 
bekend worden. Een zeer s terke aanspraak 
op gezag staat echter daar tegenover: Deze 
wetgeving is de levensuiting van de om 
haar bestaan worstelende na tionale ge
m eenschap. Waar dus de wetgeving van de 
uitgewek en regeering en van den bezetter 
botsen, daar zal in den regel de verplich
t ende kracht aan de eerste zijn. Intussch en 
h e t kan anders zijn, met name als de rege
ling van de uitgeweken regeering onbe
kend blijft. 

Dit alles beteek ent dus - wa nneer m en, 
zooals ik tot hiertoe nog steeds doe, van 
het Besluit Bezettin gsmaatregelen afziet 
- ,Jat in bezettingstijd de eenvoudige bur
ger geplaatst wordt voor de h em wel zeer 
weinig liggende taak om tusschen moge
lijkerwijze strijdige n ormen - waaronder 
er ook nog ongeschreven e kunnen zijn -
t e lüezen. Waar die keuze t e moeilijk voor 
h em is, daar bewaart ontbrek en van schuld 
h em voor straf, lig t de keuze binnen zijn 
verm ogen dan lmn hij bij onjuiste k euze 
strafbaar zijn. 

In hoèver grijpt nu de plaatsing van een 
bezettingsregeling op lijst B. in die k euze 
in? Ik be toogde reeds: n iet a ldus dat dien
tengevolge de bezettingsregeling met terug
werkende kracht gewoon Nederla ndsch recht 
wordt. H et eigenlijke oogmerk van den Lon
donschen wetgever is m. i. geweest ten 
aanzien van de v erordeningen van lijst B. 
te bepalen , na welk tijdstip ze zeker geen 
kracht m eer hadden en in het midden la
ten, wat hun kracht was vóór dat tijds tip . 
W el echter zal men moeten aannemen, dat 
de Londensche wetgever die regelin gen, die 
z. i. geen Nederlander anders dan in nood 
had behooren na te leven niet op lijst B . 
zou h ebben geplaats t maar op lijs t A. De 

consequentie is dus deze: de enkele nale
vin;. van een op lijst B. geplaatste veror
dening levert niet r eeds enkel omdat h e t 
een vijande lijke verordening betreft, hulp 
aan den vijand op. W a nneer echter ófwel 
duidelijk is da t in con creto de naleving 
overwegend in het belang van den vijand 
is, of wanneer die naleving in strijd komt 
met nog andere Nederlandsche n ormen, 
dan herneemt art. 102 Sr., respectievelijk 
die andere Nederlandsche n ormen hun 
r echten. 

Hiermede kom ik toe aan het geval van 
B. Hij had de k euze t usschen toepassing 
der radioverordening respectievelijk een 
dienstvoorschrift van de Utrech tsche politie 
en toepassing van den regel die destijds 
hoewel als geschreven regel hier nog niet 
bekend als ongeschreven r egel zeker gold: 
geen landgenoot aan den vijand overleve
ren. Welke van deze r egels praevaleerde, 
kon voor geen goed Nederla nder twijfel
achtig zijn. B. koos verkeerd. Daarmede 
staat zijn strafbare overtreding van art. 26 
B.B.S. vast; de vraag k a n nog slechts zijn: 
b estond voor hem een strafuitsluitings
grond ? 

Op een wettelijk voorschrift kan hij zich 
niet beroepen: ik be toogde j uist dat de 
radioverordening tegenover het verbod 
neergelegd in art. 26 B.B.S. baar kracht 
verloor. 

Om dezelfde redenen zouden bevelen, 
voorzoover h em al bevelen gegeven moch
ten zijn, niet bevoegdelijk zijn gegeven. 

E venmin kan 'hij ze te goeder trouw voor 
bevoegdelljk gegeven hebben gehouden: een 
meening die geen goed N ederlander zou 
hebben - namelijk dat dienstvoorschrift en, 
zooals requirant meent, a lles beslisten -
is geen goede trouw. 

Blijft <ie mogelijkheid van overmacht. 
R equirant - of eigenlijk meer zijn raads 
man - h eeft gewezen op de risico's die 
voor r equirant bestaan zouden hebben ; had 
h ij anders gehandeld dan hij deed. Dit is 
echtet· op zichzelf n og n iet het geval van 
art. 40 Sr. Daartoe is n oodig dat de over
macht h et is geweest waardoor de schuldige 
is gedron gen . Dit nu kan ik aannemen 
voor het geval a. Hier is niet ongeloof
waardig requirants voorstelling van zaken, 
dat de huiszoeking zou zijn uitgebleven 
i ndien niet re qui nu1ts chef Keijser daartoe 
opdracht had gegeven. 

In de gevallen b. en d. daarentegen wa 
ren e r m isschien omstandigh eden, die re
quirant tot zijn vergrijpen hadden kunnen 
dringen, indien h ij geaarzeld bad, maar 
blijkt tevens uit zijn e igen verklaringen op 
deze zitting, clat hij in het minst niet h eeft 
geaarzeld, integendeel met h et enkele be
staan van "instructies" de zaak beslist 
heeft geacht. In h et geval b. h eeft hij zich 
zelfs onnoodig alle kans benom en om Kip
persluis te sparen door vrijwillig den N.S. 
B.er K. op zijn huiszoeking m ede te nem en. 

v\'at nu de strafmaat aangaat: ongetwij
feld heeft requirant voor een groot deel 
gefaald uit d~mbeid, maar toch ook door 
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een groote zwakheid van vaderlandsch en 
menschelijk gevoel. Hij heeft ruim 1 ½ jaar 
doorgebracht in voorloopige bewaring, wat 
altijd zwaarder moet worden geacht dan 
een straf waarvan het einde is te zien. Hij 
heeft zijn betrekking verloren, zij het met 
een k lein pensioen, op een leeftijd en onder 
omstandigheden waarbij hij niet Jicht een 
andere zal krijgen. 

Zijn vergrijp echter eischt straf en zijn 
volkomen gemis aan schuldbesef verzet 
zich voor mijn gevoel tegen een straf ge
h eel gelijk aan de preventieve bewaring, 
die requirant waarschijnlijk onjuist zou in
terprcteeren. 

Ik concludeer dat Uw Raad de sententie 
vernietige, requirant ten aanzien van het 
onder a. bewezen verklaarde ontsla van 
rechtsvervolging en hem ter zake van het 
sub b. en d. bewezen verklaarde veroor
deele tot een gevangenisstraf voor den tijd 
van twee jaren onder aftrek van den tijd 
in voorloopige bewaring doorgebracht, met 
handhaving van de bijkomende straffen. 

De Bijzondere Raad van Cassatie, enz.; 
Geboord het verslag van den Raadsheer 

Veegens; 
Gehoord den requirant omtrent zijn per

soon en zijn persoonlijke omstandigheden; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

m ens den requirant voorgedragen, luidende: 
P rimair: S. van de artt. 40, 42 en 43 Sr., art. 
141 Sv. in v erband met de artt. 52 tot en met 
62 en 94 tot en met 99 Sv., art. 17 Besluit 
bezettingsmaatregelen en de daarbij behoo
rende lijst "B", par. 3, 4 en 5 Decreet 1/1940, 
par. 5 Verordening 3/1940, par. 3 en 5 Veror
dening -1/1940, artt. 1, 2, 5, 7, 9 en 10 der bij 
Decreet 48/1~43 behoorende Beschikking, 
art. 26 Besluit Buitengewoon Strafrecht. 
a r tt. 350, 351, 352, 358 en 359 Sv. en art. 13 
der Verordening 1/1943; doordat het Hof er 
geen rekening mee heeft gehouden, dat, in
gevolge de door den vijand totstandgebrach
te bezettingswetgeving, die door den Neder
lanclschen wetgever in het Besluit bezet
tingsmaatregelen is getoetst en door plaat
sing op voormelde lijst "B" is bekrachtigd 
voor den tijd der bezetting: 1. de Nederland
sehe politie naar wettelijk b ekrachtigd be
zettingsrecht ondergeschikt was aan de vij
andelijke politie en wettelijk verplicht was 
de bevelen of instructies (.,Weisungen") der 
vijandelijke politie op te volgen; 2. voor
melde Beschikking 48/1943 naar wettelijk 
bekrachtigd bezettingsrecht wettelijke rege
len en strafbare feiten inhield; zoodat het 
opsporen der bij Beschikking 48/1943 straf
baar gestelde feiten, het doen van huiszoe
löng dienaangaande het aanhouden en in 
verzekering stellen van verdachten en het 
inbeslagnemen der niet-ingeleverde radio
toestellen, kortom de aan requirant telaste
gelegde feiten sub A en B, behoorden tot de 
wettelijke taak der onder de bevelen der 
vijandelijl<e politie staande Nederlandsche 
politie en mitsdien deze feiten niet weder
rechtelijk, dus nie t strafbaar zijn; terwijl 
het bij ontdekking op h eeterdaad aanhou-

den van verdachten van diefstal uit een 
leegstaande woning en het "overgeven" van 
die verdachten aan de Afdeeling der Neder
landsche politie, die door de bevoegde vij
andelijke politie daar toe was aangewezen, 
kortom het aan requirant telastegelegde 
feit sub D, evenzeer behoorde tot de w ette
lijke taak der onder de bevelen der vijande
lijke politie staande Nederlandsche politie 
en mitsdien dit feit evenmin wederrechte
lijk, dus evenmin strafbaar is; 

waarbij nog komt dat het Besluit bezet
tingsmaatregelen is totstandgekomen en af
gekondigd na het Besluit Buitengewoon 
Strafrecht, waaruit volgt dat art. 26 Besluit 
Buitengewoon Strafrecht niet geldt voor re
quirant, die a ls Nederlandsch politie-ambte
naar de bewezen verklaarde feiten h eeft 
verricht geheel overeenkomstig zijn wette
lijke taak en mitsdien in de rechtmatige uit
oefening zijner bediening; 

Subsidiair: V. t. der Wet, doordat de door 
het Hof opgelegde straf niet beantwoordt 
aan de omstandigheden waaronder de door 
het Hof bewezen verklaarde feiten zijn be
gaan en evenmin aan de persoon en de per
soonlijke omstandigheden van requirant; 
doordat het Hof e r geen rekening mee heeft 
gehouden. dat requirant die feiten heeft be
gaan in de stellige over tuiging, dat hij als 
Nederlandsch politie-ambtenaar onderge
schikt was aan de vijandelijke politie en 
verplicht was de bevelen der vijandelijke 
politie op te volgen; en in de stellige over
tuiging dat het opsporen van de bij Be
schikking 48/194 3 strafbaar gestelde feiten 
bel>oorde tot de wettelijke taak der Neder
landsche politie: 

0. dat bij de bestreden sententie ten laste 
van requirant is bewezen verklaard: A . .,dat 
hij te Utrecht omstreeks l\Ici 1943, als Ne
derlander in den zin van art. 83 Sr., opzet
telijk, gedurende den tijd van den op 10 Mei 
1940 aangevangen oorlog van Duitschland 
tegen Nederland, bij zekeren Oostdijk twee 
radiotoestellen heeft in beslag genomen, 
Oostdijk h eeft gearresteerd en vervolgens 
Oostdijk (met de inbeslaggenomen radio
toestellen) beeft overgegeYen aan het 
H oofdbureau van Politie t e Utrecht, op ver
denking zich te hebben schuldig gemaakt 
aan overtreding van de Duitsche verorde
ning d.d. 15 Mei 1943 betreffende de ver
beurdverklaring van radiotoestellen en al
dus: opzettelijk Oostdijk voornoemd heeft 
blootgesteld aan opsporing, vervolging, vrij
heidsberooving, althans vrijheidsbeperking, 
en/of eenige andere straf of maatregel, een 
en ander door of vanwege den vijand, al
thans diens h elpers, althans een of meer 
personen als bedoeld in a rt. 21 van het Be
sluit Buitengewoon Strafrecht, welk feit 
vrijheidsberooving van een maand van Oost
dijk voornoemd tengtlvolge heeft gehad: 

B . dat hij te Utrecht omstreeks Juni 
1943, enz. (hetzelfde fe it als onder A, t .a.v. 
een ander persoon, Red.) : 

D. dat hij te Utrecht in Maart 1945, als 
Nederlander in den zin van art. 83 Sr ., op
zettelijk gedurende den tij_p van den op 10 
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Mei 1940 aangevangen oorlog van Dultsch
land tegen Nederland, de gebroeders Brink
hof heeft aangehouden en vervolgens deze 
belde personen op verdenking van zich te 
h ebben schuldig gemaakt aan diefstal (on
der m eer van radiotoestellen) uit onbewoon
de N.S.B.woningcn, heeft overgegeven aan 
de zgn. Politieke (bijzondere) Recherche van 
de Utrechtsche P olitie en a ldus opzettelijk 
de gebroeders Brinkhof heeft blootgesteld 
aan opsporing, vervolging, vrijheidsbcroo
vlng, althans vrijheldsheperklng, althans 
eon of andere straf of maatregel, een en 
ander door of vanwege den vijand, althans 
diens helpers, althans een or m eer personen 
als bedoeld in art. 21 van het Besluit Bui
tengewoon Strafrecht, welk feit den dood 
van de gebroeders Brinkhof tengevolge 
heeft gehad" : 

0. dat het primaire middel een beroep op 
d rie verschillende stra!uitslultingsgronden 
Inhoudt, die de Raad in na t e m elden volg
orde zal behandelen, te weten in de eerste 
plaats op handelen ter uitvoering van wet
telijke voorschriften (art. 42 Sr.), In de 
tweede plaats op handelen ter uitvoering 
van bevoegd gegeven ambtelijke bevelen 
(art. 43 Sr.) en In de derde plaats op over
macht (art. 40 Sr.); 

dat de n og aan het slot van dit middel 
voorkomende stelling, als zoude art. 26 Be
sluit Buitengewoon Strafrecht voor requl
rant als politieambtenaar niet gelden, bij 
pleidooi Is in~etrokken: 

0. ten aanzien van den eersten grond en 
ambtshalve: 

dat voorar behoort te worden onderzocht, 
or een bezettingsregeling kan worden aan
gewezen, die - volgens het gezag, dat haar 
h eeft uitgevaardigd - bevat een algemeen 
verbindend voorschrift, waaraan requlrant 
zijn bevoegdheid tot het bewezenverklaarde 
optreden kon ontleenen; 

dat naar aanleiding van het In het middel 
en bij pleidooi gedane beroep op art. 141 Sv. 
moet worden vooropgesteld, dat de bevoegd
heid van de Nederlandsche politie in Duit
sch e strafzaken volgens den bezetter niet 
op genoemd artikel berustte; 

dat toch In een beschikking van den 
.,Hoogcren S.S.- en Politieleider", opgeno
men in een aanschrijving van den Secreta
ris-~ner-aal van het Departement van Ju
stitie van 26 Augustus 1941. gericht aan de 
P rocureurs-Generaal, rungeerende geweste
lijke Directeuren van Politie, de Dultsche 
Politie o.m. bevoegd wordt verklaard voor 
de "vervolging" van strafbare feiten, welke 
volgens Verordening no. 52/1940 voor Dult
sche rechters behandeld moeten worden; 

dat bij die beschikking aan de Nederland
sche politie m ede een taak wordt opgedra
gen voor het geval "uitstel schadelijk mocht 
zijn", bestaande In het doen van de n ood
zakelijke stappen en het onmiddellijk In 
kennis stellen van de Dultsche politie van 
de getroffen maatregelen, onder toezending 
van de stukken hierover; 

.dat nu verder moet worden onderschei
den tusschen h ~t bewezen verklaarde onder 

A en B, bestaande in het verrichten van op
sporingshandelingen ter zake van overtre
ding van Decreet no. 48/1943 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsch e 
g~bied in twee gevallen en het bewezen ver
klaarde onder D, bestaande in het verrich
ten van opsporin gshandelingen ter zake van 
diefstal (onder meer van radiotoestellen) 
uit onbewoonde woningen van N.S.B.ers; 

dat het, wat betreft het bewezen verklaar
de onder A en B, opmerking verdient, dat 
de bepalingen omtrent het politie-standrecht 
(artt. 62-70) van de Verorden ing Openbare 
Orde 1943, no. 1/1943, krachtens het uit
drukkelijke voorbehoud. toegevoegd aan de 
vermelding V;\n deze verordening op lijst B, 
behoorende bij h e t Besluit Bezettingsmaat
regelen, Stbl. E S3, geacht worden nimmer 
van kracht te zijn geweest, waaruit zou vol
gen dat de beschikking van den Commissa
ris-Generaal voor de Openbare Veilig heid 
betreffende h et verbeurdverklaren van 
radio-ontvangtoestellen van 13 Mei 1943 ook 
volgens den Nederlandschen bcsluitwetge
ver van lederen r echtsgrond ontbloot is ge
weest; 

dat deze beschikking echter op grond van 
het Decreet no. 48/1943 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied b<?trefrende de opheffing van het po
litie-standrecht van kracht is gebleven en 
daarbij tevens is bepaald, dat delicten, be
gaan in strijd met (onder meer) voornoem
de beschikking, behooren tot de bevoegdheid 
van de Dultsche r echterlijke macht in strar-
1,aken; 

dat de hooger genoemde beschikking van 
den "H oogeren S.S.- en Politieleider" van 
Augustus 1941 krachtens artikel 14 van het 
Koninklijk Besluit E 93 en het Decreet no. 
48/1943 van den Rijkscommissaris krach
tens zijn plaatsing op lijst B. behoorende bij 
genoemd besluit, bulten werking zijn getre
den naar gelang het grondgebied van h et 
Rijk In Europa door den v ijand werd ont
ruimd; 

dat de bij h et primaire middel In zijn eer 
sten grond aan de orde gestelde vraag, wel
ke rechtsgevolgen hieraan moeten worden 
verbonden, derhalve voor het bewezen ver
klaarde onder A en B kan worden onder
zocht; 

dat het beroep op artik el 13 van Verorde
ning no. 1/1943 onvercenigbaar Is met de be
wezenverklaring, blijkens welke requlrant 
krachtens de Dultsche verordening van 15 
Met 1943 (lees: het Decreet no. 48/1943) is 
opgetreden, en dus verder bulten beschou
wing moet blijven; 

dat de zaak, wat betreft het bewezen ver
klaarde onder D, anders ligt; 

dat toch de grondslag voor het overgeven 
van de gearrestee rde gebroeders Brinkhof 
door rcqulrant aan de zgn. Politieke (bij
zondere) Recherche van de Utrechtschc po
litie - die, naar In de bestreden sententie 
wordt overwogen, slechts beoogde handlan
gersdiensten aan den vijand te verleenen -
geen andere kan zijn geweest dan de Ver
ordening no. 52/1940 van den Rljkscommls-
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saris voor het bezette Nederlandsche ge
bied betreffende de Duitsche rechterlijke 
m acht voor strafzaken, gewijzigd bij Veror
dening no. 71/1942, t ekst opnieuw gepubli
ceerd bij Bek endmaking no. 72/1942; 

dat toch die rechterlijke macht, ingevolge 
par. 2 lid 2 cijfer 4 van die Verordening, on
geacht het sw.atsburgerschap van den dader 
of de deelnemers, uitsluitend bevoegd was, 
wanneer de daad (onder meer) bleek te zijn 
plundering in op bevel ontruimd gebied of 
in vrijwillig (te weten: in verband met den 
oorlog) ontruimde gebouwen of ruimten; 

dat nu de beide Verordeningen en de Be
kendmaking, zoo juist genoemd, alle voor
komen op de aan het Koninklijk Besluit E 
93 toegevoegde lijst A en derhalve worden 
geacht nimmer van kracht te zijn geweest ; 

dat andere bezettingsregelingen, die naar 
hun uiterlijk het bewezen verklaarde onder 
D rechtvaardigen, in het middel niet wor
den aangehaald en den Raad ook niet 
ambtshalve bekend zijn; 

dat het beroep van requirant op het be
paalde in art .42 Sr. in zoover reeds op dezen 
grond faalt; 

O. alsnu verder met betrekking tot het 
aan de orde zijnde beroep op niet-strafbaar
heid van h et bewezen verklaarde onder A 
en B: 

dat de eerste grond van h e t primaire mid
del, blijkens de bij de eerste behandeling van 
deze zaak namens requirant gegeven toe
lichting, uitgaat van de stelling, dat de ge
h eele door den vijand tot stand gebrachte 
bezettingswetgeving, voor zoover zij is ge
plaatst op de bij a r t. 1 7 van het Besluit Be
zettingsmaatregelen behoorende lijst B, door 
den Nederlandschen besluitwetgever voor 
den tijd van de bezetting zou zijn bekrach 
tigd ; 

dat de raads ma n van requirant, blijkens 
het door hem bij de tweede behandeling van 
deze zaak gehouden pleidooi, zijn stelli ng in 
zoover heeft gewijzigd, dat plaatsing op lijst 
B zou beteekenen een erkenning door den 
N ederla ndschen wet~ver, dat a lle bezet
tingsregelingen in kwestie rechtsplichten 
schiepen tegenover de bezettende overheid, 
doch niet t egenover de eigen Nederlandsche 
ove1·heid; 

dat de Raad deze stelling in haar alge
meenheid noch in den oorspronkelijken noch 
in den gewijzig den vorm kan aanvaarden; 

da t het vooreerst onaannemelijk is, dat 
de Nederlandsche wetgever achteraf zijn 
zegel zou hebben gehecht aan de talrijke 
decreten, verordeningen en beschikkingen 
van den vijand, die kennelijk als strijdmid
delen t egen het vaderla n d bedoeld waren, 
maar niettemin op lijst B voorkomen ; 

dat juist de verbeu rdverklaring van radio
ontvangtoestellen een duidelijk voorbeeld Is 
van een r egeling met dit karakter, die de be
zetter eerst heeft getroffen, nadat de wet
tige R egeerin g door middel van de radio aan 
ambtenaren en bevolking aanwijzingen had 
gegeven om trent hun gedragslijn t egenover 
bepaalde vijandelijke maatregelen; 

dat h et voorts met de nationale waardig
h e id in strijd zou zijn geweest, na a floop van 
den oorlog. wettelijke bekrachtiging te ge
ven aan Duitsche regelingen en h andelin
gen, die op tal van punten klaarblijkelijk 
in strijd m et het volkenrecht waren, en 
daardoor m ede t e werken aan een verderen 
afbraak van de internationale rech tsorde 
ten nadeele van eigen land en volk; 

dat het dan ook onger ijmd zou zijn te v er 
onderstellen, dat de Nederlandsche wetge
ver achteraf oorlogsdaden en/of openlijke 
inbreuken op het volken recht van den vij
a n d tot Nederlandsch recht heeft willen 
stempelen, zoola ng zulks niet u it een on 
dubbelzinnigen tel{st blijk t ; 

dat de stelling van r equirant hare on
h oudbaarheid wellicht nog het best bewijst 
door de onaann emelijkheid der consequen
ties, welke eruit zouden voortvloeien, daar 
zij o.a. medebrengt, dat Seyss Inquart vol
gens een achteraf gevolgde erkenning van 
den Nederlandschen wetgever ingevolge 
par. 1 lid 2 van Verordening no. 3/1940 be
voegd zou zijn geweest tot het uitvaardigen 
van verordeningen u itsluitend op grond, dat 
.,de belangen van het Groot-Duitsche Rijk" 
dit eischten; 

dat het vorenstaande voor het gebied, 
waarover de rechtsmacht van den Raad en 
de Bijzondere Gerechtshoven zich uitstrekt, 
wordt versterkt door de overweging, dat de 
besluitwetgever het Besluit Buitengewoon 
Strafrecht heeft uitgevaardigd, t en einde de 
strafbaarheid van talrijke gedurende den 
tijd van den huldigen oorlog begane feiten 
in overeenstemming te brengen met hun 
strafwaardigheid, waarbij hij zelfs het be
roep op h et bepaalde in art. 1 Sr. heeft uit
gesloten; 

dat hiermede niet valt overeen te br engen 
een w etsuitlegging, krachtens welke dezelf
de besluit wetgever door een lateren maat
r egel, houdende legalisatie van bezetting-sre
gellngen, die hij van den dag der bevrijding 
af ophief, stilzwijgend de werkingsfee r van 
den strafuitsluitingsgrond van art. 42 Sr. 
belangrijk zou h ebben verruimd; 

da t h et Besluit Bezettingsmaatregelen 
weliswaar onderscheid maakt tusschen be
zettingsregelingen, die worden geacht nim
mer van kracht t e zijn geweest (lijst A) en 
die, welke buiten werking t r eden naar ge
lang het grondgebied van het Rijk in Euro
pa door den vijand wordt ontruimd (lijst B), 
maar dat de tekst van dit Besluit geenszins 
n oopt tot aanvaarding van de na m ens requi
rant voorgedragen leer; 

dat de strekking van de in genoemd Be
sluit toegepaste onderscheiding in het lich t 
van h et vorenstaande dan ook geen andere 
kan zijn dan deze, dat t en aanzien van eerst
bedoelde verordeningen de besluitwetgever 
zelf eiken twijfel over baar juridische non
existentie, van den aanvan g van haar 
schijnbestaan als rechtsregelen af, h eeft 
willen afsnijden, terwijl hij zich ten aanzien 
van de tweede rubriek h eeft beperkt tot de 
verklaring, dat in elk geval van het tijds tip 
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der bevrijding af deze regelingen zelfs geen 
feitelijke werking meer zouden uitoefenen; 

dat derhalve naar 's Raads oordeel de 
1>laatsing van het Decreet van Seijss In
quart no. 48/1943 op meergenoemde lijst B 
- mede omvattende de als bijlage daaraan 
toegevoegde beschikking van Rauter van 
13 Mei 1:l43 - op zich zelf dit decreet niet 
heeft bekleed met volledige rechtskracht 
naar Nederlandsch recht voor den tijd van 
zijn afkondiging tot het einde van de be
zetting; 

dat de rechtswerking van elke op lijst B 
voorkomende bezettingsregeling naar haar 
eigen rechtswaarde door den rechter moet 
worden beoordeeld, zoolang daaromtrent 
niet bij wettelijk voorschrift een nadere 
voorziening is getroffen; 

dat het nu geen twijfel lijdt, dat een mas
sale verbeurdverklaring van particulier 
eigendom op bezet gebied een zuivere oor
logshandeling is, die, a ls in lijnrechten 
strijd met het tweede lid van art. 46 van 
het Landoorlog1·eglement, den bezetter ver
boden is; 

dat de juistheid van deze opvatting voor 
de onderhavige voorwerpen van eigendom 
wordt bevestigd door het tweede lid van 
art. 53 van genoemd Reglement; 

dat in dat voorschrift immers - aange
nomen al, dat radio-ontvangtoestellen zou
den zijn begrepen onder "tous les moyens 
affectes sur terre, sur mer et dans les a irs 
à la transmission des nouvelles" - de be
voegdheid van do bezettende macht ten 
opzichte van zoodanige verbindingsmidde
len, toebehoorende aan bijzondere personen. 
wordt be-perkt tot een recht van inbeslag
neming onder gehoudenheid tot teruggave 
en schadeloosstelling, te regelen bij den 
vrede; 

dat in deze gevolgtrekking geen wijziging 
wordt gebracht, doordat de vijand zijn on
rechtmatige oorlogshandeling in den vorm 
van rechtsregelen heeft gegoten; 

dat daarbij toch de in art. 43 van meer
genoemd Reglement aan zijn verordenende 
bevoegdheid gestelde grens, dat zij slechts 
mag worden uitgeoefend tot herstel of ter 
verzekering van de (normale) openbare 
orde en het (normale) openbare leven in 
h et bezette gebied, is overschreden; 

dat de eerste opgeworpen strafuitslui
tingsgrond derhalve faalt, ook in den be
perkten zin, waarin requirants raadsman 
h em nader heeft voorgedragen; 

dat tengevolge van deze beslissing de 
Raad n iet be,hoeft te treden in een onder
zoek naar de rechtswaarde van hooger
genoemde beschikking van Rauter van 
Augustus 1941; 

0. ten aanzien van een tweeden straf
uitsluitingsgrond, het beroep op bevoegd 
gegeven ambtelijke bevelen, en ambtshalve; 

dat in de bestreden sententie wordt over
wogen, dat van een last ten aanzien van 
het onder B te laste gelegde niet is geble
ken, zoodat het middel in zoover feitelijken 
grondslag mist; 

dat - wat er zij van de gronden, waar-

op het Hof het hier bedoelde verweer, voor 
zoove.· de strafbaarheid van het onder A 
en D bewezen verklaarde daarbij werd be
twist, heeft verworpen - uit het overwo
gene ten aanzien van àen eersten strafuit
s luitinl\'sgrond volgt, dat zoowel de be
voegdhilid van den kapitein van politie 
Keijzer tot het geven van een bijzonder bP
vel aan requirant tot het verrichten van 
de onder A bewezen verklaarde handelin
gen als de bevoegdheid van den Politie
president van Groningen tot het uitvaardi
gen van een algemeene instructie aan zijn 
onderhebbende ambtenaren tot de onder D 
bewezen verklaarde overlevering van ar
restanten, verdacht van diefstal in leeg
staande woningen van N.S.B.ers, aan de 
z.g.n. Politieke Recherche, heeft. ontbro
ken; 

dat requirant blijkens de mondelinge toe
lichting van het midde! zich niet beroept 
op het bepaalde in het tweede lid van art. 
43 Sr. en zulks ook niet voor het eerst in 
cassatie kan <.toen, omdat, zooals de fe iten 
hier liggen, het oordeel over de vraag, of 
de onbevoegd gegeven ambtelijke bevelen 
door requirant te goeder trouw als bevoegd 
gegeven werden beschouwd, mede wordt 
bepaald door factoren van feitelijken aard; 

dat de tweede grond dus evenmin tot 
cassatie kan leiden; 

0. ten aanzien van den derden strafuit
s luitingsgrond, het beroep op overmacht; 

dat ook bij de behandeling van <lit ver
weer onderscheid m oet worden gemaakt 
tusschen het bewezen verklaarde onder A, 
Ben D; 

dat, indien de door en namens requirant 
ter terechtzitting van den Raad gegeven 
voorstelling van zaken - te weten dat hem 
door den N.S.B.-gezinden kapitein van po
litie K. zou zijn gelast terstond huiszoeking 
te gaan doen bij den in de bewezenverkla
ring onder A genoemden Oostdijk In tegen
woordigheid van den bij het geven van dat 
bevel aanwezigen N .S.B.-gezinden radio
technicus K. - in haar vollen omvang juist 
ware, het beroep op overmacht gegrond 
zou kunnen zijn; 

dat deze voorstelling echter verder gaat 
dan de opgaven van requirant ter terecht
zitting van het Hof, waarin de Raad een 
beroep op overmacht n iet vermag te lezen, 
zoodat het Hof geen vormverzuim heeft 
begaan door na te, laten daarover bepaalde
Jijl{ een met redenen omkleede beslissing te 
geven; 

dat het antwoord op de v raag van ma
terieel strafrecht, of requirant tot het on
der A bewezen verklaarde feit door over
macht is gedrongen, zooals de omstandig
heden hier liggen, mede wordt bepaald door 
factoren van feitelijken aa.rd, in de beoor
deeling wrui.rvan de Ra.'1.d zich niet mag 
begeven; 

dat door of namens requirant nöch voor 
het Hof nóch voor den Raad iets is aange
voerd, waaruit zou volgen, dat hij tot het 
begaan van het bewezenverklaarde onder 
B en D is bewogen door zoodanige recht
streeksche en onontkoombare inwerking 
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van vijandelijke of landverraderlijke ele
menten. dat van overmacht in den zin der 
wet sprake kan zijn; 

dat derhalve ook de derde aangevoerde 
grond requirant niet kan baten; 

O. ten aanzien van het subsidiaire mid
<lel : 

dat de Raad met het Hof van oordeel Is, 
dat eenerzijds het overleveren van landge
nooten aan de h andlangers van den vijand 
in hooge mate strafwaardig is, niet h et 
minst om de daaruit voortvloeiende gevol
gen - al is het oorzakelijk verband tus
schen de arrestatie van de gebroeders 
Brinkbof en bun dood door 's-vijands band 
tamelijk verwijderd geweest -, maar dat 
anderzijds de politieambtenaar gedurende 
de bezetting onder zulke moeilijke omstan
digheden hun dienst hebben moeten ver
richten, dat men hun de gemaakte fouten 
niet al te zwaar moet aanrekenen; 

dat bij de behandeling ter terechtzitting 
van den Raad nader is bevestigd, dat de 
misdrijven, waaraan requirant zich heeft 
schuldig gemaalct, niet zoozeer zijn voort
gekomen uit een verkeerde politieke in
stelling nis wel uit een onjuist plichtsbesef, 
en voorts is gebleken. dat hij in verschil
lende gevallen la ndgcnooten, die met den 
bezetter in moeilijkheden waren geraakt of 
dre igden te geraken, h eeft geholpen met 
de daaraan verbonden gevaren voor zich 
zelf; 

dat de Raad hierin aanleiding heeft ge
vonden den duur van de opgelegde gevan
genisstraf en van de uitgesproken ontzet
ting van de beide kiesrechten t e verkorten, 
zooals hierna zal worden vermeld; 

Vernietigt de bestreden sententie, doch 
alleen voor wat betreft den duur van de 
opgelegde hoofdstraf en van na te melden 
bijkomende straf; 

R echtdoende krachtens a rt. 105 R. O.: 
Veroordeelt requirant tot gevangenis

straf voor den tijd van twee jaren, met be
paling dat de tijd door hem sinds 7 Mei 
1945 in bewaring doorgebracht, bij de uit
voering van dit arrest gel)eel in mindering 
zal worden gebracht; 

Bepaalt den duur van de uitgesproken 
ontzetting van het recht tot het k iezen en 
de verkiesbaarheid bij krachtens wettelijk 
voorschrift uitgeschreven verkiezingen op 
tien jaren ; 

Verwe1pt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

1!1 Januari 1947. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 1, 2e lid; Besluit Bezet
tingsmaatregelen art. 15; Alg. Verord. 
Distributiemaatregelen Chef M. G. No. 
12; Wet 5 April 1946, G 87). 

Al bestond bij den noodwetgever de 
opvatting, dat de tijdens de bezetting 
door of vanwege den vijand uitgevaar
digde bezettingsmaatregelen betreffen
de de distributie van goederen in het al
gemeen voorloopig moesten worden ge
handhaafd, deze opvatting is in het Be-
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sluit Bezettingsmaatregelen (E 93) a l
leen verwezenlijkt ten aanzien van de in 
h et Verordeningenblad voor het bezette 
Ned. gebied bekend gemaakte distribu
tiemaatregelen. In dat besluit is immers 
voor de op andere wijze bekend gemaak
te bezettingsmaatregelen geen voorzie
ning getroffen; voor deze geldt dus het 
bepaalde bij art. 15 van dat Besluit. Zij 
zijn dus geschorst, voor zoover zij niet 
op andere wijze na 5 Mei 1945 voorloopig 
zijn gehandhaafd. 

D e Algem een e Verordening Distribu
tiemaatregelen Chef M. G. (no. 12) ver
meldt in haar considerans, dat gelet was 

op de desbetreffende bepalingen o.m. van 
het Besluit verordeningen van den be
zetter. waarmede kennelijk is bedoeld 
h et Besluit Bezettingsmaatregelen (E 
93), en waaruit moet worden afgeleid, 
dat dit Besluit aan den Chef M. G. be
kend was, toen hij die Verordening vast
stelde, waarvan de bedoeling was t.a.v. 
de in art. 1 daarvan genoemde bezet
tingsmaatregelen "anders te bepalen" in 
den zin van art. 15, le lid, van het Be
sluit Bezettingsmaatregelen. De be
woordingen van dit artikel zijn slechts 
begrijpelijk, indien wordt aangenomen, 
dat bedoeld is rekening te houden met 
de omstandigheid, dat in het in bijzon
deren staat van beleg verkeerende deel 
van het Rijk in Europa nog een mili
taire wetgever aanwezig was, bevoegd 
om binnen de grenzen getrokken bij het 
Besluit op den bijzonderen staat van be
leg, voor dat gebied algemeen geldende 
voorschriften t e geven. 

Het ware juister geweest, indien deze 
Alg. Verord. n iet eerder dan het Besluit 
Bezettingsmaatregelen in werk ing was 
getreden, maar de a ls voormeld uitge
sproken bedoeling moet in de gegeven 
omstandigheden m eer gewicht in de 
schaal leggen dan het zoo geringe ver
schil in zake het tijdstip van inwerking
treding. 

Art. 26, 7e lid, van het Besluit op den 
bijzonderen staat van beleg hield onder 
m eer in, dat, Indien een verordening in
gevolge het bepaalde bij art. 8, 5e lid, 
h eeft opgehouden te gelden, het be
paalde bij art. 1, 2e lid Sr. te dier zake 
buiten toepassing blijft. Dit voorschrift 
maakte wel deel uit van een besluit, dat 
met ingang van 4 Maart 1946 heeft op
gehouden te werken, maar e r moet toch 
rekening m ede gehouden worden, aan
gezien de duidelijke strekking ervan is 
een voorziening t e geven juist voor het 
geval, dat genoemd Besluit heeft op
gehouden te werken. 

Art. 1, 2e lid Sr. zou trouwens toch 
buiten toepassing moeten blijven, aan
gezien hier van een verandering van 
wetgeving als daarbij bedoeld geen spra
ke kan zijn, nu niet alleen de strafbepa
lingen van b et Besluit Berechting Econ. 
Delicten zijn blijven bestaan, maar bo-

3 
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vendien de wet van 5 April 1946, Stbl. 
G 87, is uitgevaardigd, waardoor m et 
ingang van 17 April 1946 de fictie geldt, 
dat de bij art. 1 van die Wet bedoelde 
distributievoorschriften terzelfder tijd, 
dat hun schorsing ingevolge art. 15 van 
het Besluit Bezettingsmaatregelen zou 
intreden, wederom in werking zijn ge
treden , en dat dus de strafrechter na 
laatstgenoemden datum moet aanne
men, dat die voorschriften na de bevrij
ding nooit geschorst zijn geweest. 

Op het beroep van A. v. d. P., directeur 
van de N.V. Unilever Verkoop Centrale, 
requirant van cassatie tegen een arrest van 
het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 10 
Juli 1946 (N. J. 1946, No. 602, Red.), waar
bij in hooger beroep, met vernietiging van 
een vonnis van den E conomischen Politie
rechter bij de Arr.-Rechtbank te Rotterdam 
van 13 Mei 1946 (N. J. 1946, No. 412, Red.), 
requirant ter zake van "een bij of k rach
tens de Distributiewet 1939 vastgesteld 
voorschrift opzettelijk niet nakomen, meer
malen gepleegd" en "opzettelijk handelen 
in strijd met een bij of krachtens net Voed
selvoorzieningsbesluit gesteld v erbod of 
vastgesteld voorschrift", met aanhaling van 
de artt. 4 Boter- en Vetdistributiebeschik
king 1940 II, 4 Boter- en Vetdistributiebe
schikking 1943 I, 3 en 4 Vleeschdistributie
beschikking 1942 I, 5 en 18 Distributiewet 
1939, 2 en 5 Voedselvoorzienlngsbesluit, 4 
Verordening Delictsomschrijving Economi
sch e Delicten (Verordening no. 61 Chef 
Staf Militair Gezag van 17 Jan. 1945 P.B. 
no. 16/1945) 21 Besluit Bezettingsmaatrege
len Stbl. E 93, 1 Besluit Berechting E cono
misch e Delicten Stbl. E 135, 1, 27, 57 en 91 
Sr., 2 Besluit staking executie van straffen 
S. E 96, zooals gewijzigd bij Besluit hervat
ting executie van straffen Stbl. F 46, is 
veroordeeld tot een gevangenisstraf voor 
den tijd van twee jaren en drie maanden, 
met algeheelen aftrek van den tijd door den 
veroordeelde voor de tenuitvoerlegging der 
uitspraak in voorloopige hechtenis doorge
bracht; (Gepleit door Mr. G. de Grooth, 
advocaat te Rotterdam). 

De Hooge Ra<'.rl, enz. ; 
Gehoord h et verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

m ens den requirant voorgesteld bij pleidooi, 
luidende: 

I. S., althans v. t. van de artt. 1, le lid 
en !J1 Sr. in verband met de artt. 15, 16, 17, 
18 en 21 van het K. B. van 17 Sept. 1944, 
houdende vaststelling van het Besluit Be
zettingsmaatregelen, doordien het Hof op 
grond van de "kennelijke bedoeling" van 
den wetgever, welke zou blijken uit het 
feit van de handhaving van een aantal met 
name in het arrest genoemde bezettings
regelen, heeft geoordeeld dat de in de in
leidende dagvaarding genoemde bezettings
regelen - ook al ware daaromtrent geen 
andere geldige voorziening getroffen - on
danks de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige 

bepaling van art. 15 moeten geacht worden 
te zijn gehandhaafd en mitsdien requirant 
heeft strafbaar geoordeeld en gestraft mede 
voor overtredingen na 5 Mei 1945 gepleegd. 

II. S., althans v. t. van de artt. 1, 2 en 
4 A. B., artt. 1,, 2 en 3 van de wet van 26 
April 1852, S. 92, houdende regeling der 
afkondiging van algemeene maatregelen 
van inwendig bestuur van den Staat en 
art. 8 van het K. B. van 11 September 1943, 
houdende vaststelling van het Besluit op 
den bijzonderen staat van beleg, 

doordien het Hof, hoewel de verordening 
Chef Militair Gezag nr. 12 blijkens haar 
text in werking trad op 19 September 1944 
en het K. B. E 93, blijkens den datum van 
uitgifte in verband met het in art. 33 van 
het Besluit, bepaalde op 20 September 1944 
nochtans beslist, dat de Verordening Chef 
Militair Gezag als de aan he t K. B. E 93 
posterieure regeling is aan te merken en 
mede op dien grond den requirant heeft 
strafbrurr geoordeeld en hem straf heeft 
opgelegd, mede terzake v'an overtredingen 
na 5 Mei 1945 gepleegd. 

III. S., althans v. t. van art. 5 van de 
Wet van 15 Mei 1829, S. 28, art. 1 en art. 91 
Sr. in verband met art. 15 van het K . B. 
E 93 (19 September 1944), door den requi
rant s t rafbaar te achten en hem straf op 
te leggen ter zake van overtreding van de 
in de inleidende dagvaarding genoemde be
zettingsmaatregelen, ook voorzoover ge
pleegd na 5 Mei 1945, ten onrechte: 

aangezien de verordening van het Mili
tair Gezag nr. 12, ,,handhavende" de op 19 
September 1944 nog geldende distributif,
r egelingen van gebruiks- en verbruiksgoe
deren, zoo deze a l rechtskracht en effec t 
zou kunnen hebben uitoefenen, door de 
latere wet en wel door de bepaling van art. 
15 van het K. B. E 93, van haar werking 
werd, beroofd. 

IV. S., althans v. t. van artt. 9 van het 
K. B. van 11 September 1943 S. D 60 in 
verband met art. 1 en art. 91 Sr. en de artt. 
15, 16, 17, 18, 21 en 28 en 29 van h et K. B. 
van 17 September 1944 S. E 93, doordien 
het H of ervan uitgaande - ten onrechte -
zooals in het 2e cassatiemiddel wordt be
toogd - dat de Verordening Militair Geza"' 
nr. 12 zou zijn een verordening, posterieu; 
aan het K. B. E 93 heeft overwogen en be
s list, dat het Militair Gezag, in zijn ge
noemde verordening h andha vende de dis 
tributie regelingen van gebruiks- en ver
bruiksgoederen, tijdens de bezetting tot 
stand gekom en, rechtsgeldig en bindend 
bedoelde r egelingen heeft gehandhaafd en 
mitsdien requirant h eeft strafbaar geoor
deeld en s traf heeft opgelegd m ede voor nn. 
5 Mei 1945 gepleegde overtredingen, 

ten onrechte: 
a. daar het Militair Gezag zoodanige 

bevoegdheid niet kan ontleenen aan art. 9 
van het K. B. D 60; 

b. omdat h et art. 29 jcto 28 van bedoeld 
K. B. D 60 het Militair Gezag s lechts de 
bevoegdheid toekent tot handhaving van 
met name aangeduide bezettingsmaatrege
len door deze in de ingevolge de artt. 16. 
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17 en 18 van het K. B. E 93 opgestelde !ij::1-
ten op te nemen. 

V. S., althans v. t. van de in middel IV 
aangehaalde wetsartikelen, doordien h~t 
Hof beslist, dat het Militair Gezag bevoegd 
zou zijn afwijkende regelen te stellen ten 
aanzien van het bepaalde in art. 15 van 
het K. B. E 93 op den enkelen grond, dat 
ten aanzien van zoodanige afwijkende be
palingen een voorbehoud wordt gemaakt, 
ten onrechte: 

omdat zoodanig voorbehoud, zonder dat 
met name de autoriteit genoemd wordt, die 
tot afwijking bevoegd is, slechts de autori
teit, die het voorbehoud maa.kte of een 
hoogere a utoriteit tot het maken van af
wijkingen bevoegd is te achten. 

VI. S., althans v. t. van de in de mid
delen I- V aangehaalde wetsbepalingen In 
verband met art. 2 van het Voedselvoorzie
ningsbesluit, doordien het Hof den requi
rant tot cassatie strafbaar heeft geoordeeld 
en hem straf heeft opgelegd, mede voor na 
de bevrijding van Rotterdam door hem ge
pleegde overtreding van genoemd art. 2 
Voedselvoorzieningsbesluit, ten onrechte, 
omdat door de sinds 20 September 1944 in
getreden schorsing van de Boter- en Vet
distributiebeschikking 1943 I aan requirant 
tot cassatie geen verwijt kan worden ge
maakt van een gebr ek aan zorg ten aan
zien van de naleving van die - immers 
geschorste - distributiebeschikking. 

VII. S., a lthans v. t. van art. 1 2e lid en 
art. 91 Sr. in verband met de artt. 2 en 5 
A. B., art. 15 in verband met de artt. 16, 
17 en 18 van het K. B. E 93; artt. 1 en 2 
van het K. B. E 96, art. 8 5e lid K. B. 
E 60, doordien het Hof oordeelt, dat de 
schorsing van de Distributiebeschikkingen. 
als gevolg van het bepaalde in art. 15 E 93 
ingetreden op 20 September 1944, althani< 
op 4 Maart 1946, niet in den weg kan staan 
aan een veroordeeling ter zake van over
treding der geschorste bepalingen, gepleegd 
vóór 5 Mei 1945, noch ook voor zoodanige, 
gepleegd vóór 19 September 1944, datum 
van afkondiging en in werking treding van 
de Verordening Chef Militair Gezag nr. 12, 
ten onrechte, 

omdat bedoelde schorsing, effect krijgen
de op 20 September 1944, althans ten aan
zien van de daaronder vallende schorsing 
van Distributiemaatregelen werking ver-• 
kregen hebbende op 4 Maart 1946, inge
volge art. 1 2e lid Sr., overtredingen, vóór 
5 Mei 1945 gepleegd, althans overtredingen 
vóór 19 September 1944 gepleegd, straffe
loos deed worden, hebbende het Hof ten 
onrechte den requirant tot cassatie mede 
strafbaar geoordeeld voor overtredingen, 
vóór G Mei 1945 en voor zoodanige, vóór 19 
Septembtlr 1944 en ter zake den requirant 
t ot straf heeft veroordeeld. 

Gehoord den Advocaat-Generaal Jhr. van 
Asch van vvijck, namens den Procurem·
Generaal, in zijne conclusie, strekkende tot 
enz.; 

0. dat bij het bestreden arrest met quali
ficatiP. en strafoplegging als voormeld ten 
laste van requirant is bewezen verklaard, 

(enz.; men zie N. J. 1946, No. 602, R ed.); 
0. dat het Hof de strafbaarverklaring 

van de bewezenverklaarde feiten aldus 
heeft toegelicht (enz.; men zie N. J. 1946, 
No. 602, Red.); 

0. wat het eerste middel betreft: 
dat al mag uit hetgeen het Hof aanvoert 

omtrent den inhoud van de bij het Besluit 
Bezettingsmaatregelen (E 93) behoorende 
lijst C worden afgeleid, dat bij den nood
wetgever de opvatting bestond, dat de tij
dens de bezetting door of vanwege den vij
and uitgevaardigde bezettingsmaatregelen 
betreffende de distributie van goederen in 
het a lgemeen voorloopig moesten worden 
gehandhaafd, deze opvatting in voormeld 
besluit alleen is verwezenlijkt ten aanzien 
van de in het Verordeningenblad voor het 
bezette Nederlandsche gebied bekend ge
maakte distributiemaatregelen; 

dat toch in dat besluit voor de op andere 
wijze bekend gemaakte bezettingsmaatre
gelen geen voorziening is getroffen en voor 
deze dus geldt het bepaalde bij art. 15, le 
lid van dat besluit, dat voor zoover niet 
anders wordt bE:paald, de werking van de 
bezettingsmaatregelen waaromtrent in o[ 
uit hoofde van dat besluit geen voorziening 
is getroffen, voorloopig wordt geschorst; 

dat het middel dus in zooverre gegrond 
is, maar de conclusie, dat het Hof ten on
rechte requirant h eeft strafbaar geoordeeld 
en gestraft - mede voor overtredingen n a 
5 Mei 1945 gepleegd, niet opgaat, indien oi:, 
andere wijze de in het arrest aangehaalde 
distributiebeschikkingen na 5 Mei 1945 
voorloopig zijn gehandhaafd; 

0. dat de middelen II tot en met VI alle 
bestrijden de in het arrest gehuldigde op
vatting, dat, indien de juist genoemde dis
tributiebeschikkingen niet als door het Be
sluit Bezettingsmaatregelen voorloopig ge
handhaafd zouden mogen worden aange
merkt dan die voorloopige h andhaving zou 
zijn geschied bij de Algemeene Verordening 
Distributiemaatregelen (Verordening van 
den Chef van den Staf Militair Gezag van 
12 September 1944, no. 12 in werking ge
treden terstond na haar afkondiging op 1~ 
September 1944 in het Publicatieblad van 
het Militair Gezag); 

0. hieromtrent: 
dat de voormelde verordening van het 

Militair Gezag blijkens art. 3 gold voor het 
geheele in bijzonderen staat van beleg ver
keerende grondgebied in Europa en in art. 
1 bepaalde, dat de tijdens de vijandelijke 
bezetting van het Rijk in Europa door of 
vanwege den bezetter uitgevaardigde ver
ordeningen en bepalingen op het gebied 
van de distributie van gebruiks- en ver
bruiksartikelen (electriciteit daaronder be
grepen), behoudens eenige hier niet van 
belang zijnde uitzonderingen, voorloop1g 
werden gehandhaafd; 

dat die verordening in haar considerans 
vermeldde, dat gelet was op de desbetref
fende bepaling<ln van het Besluit op den 
bijzonderen staat van beleg en het Besluit 
verordeningen van den bezetter; 

dat met dit laatste Besluit kennelijk Is 
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bedoeld h e t Besluit Bezettingsmaatregelen 
en uit voormelden inhoud va n de conside
rans dan ook moet worden afgeleid, dat de 
voordracht van 5 September 1944, waarbij 
laatstgenoemd besluit door de gezamenlijke 
Ministers aan de K oningin ter vaststelling 
werd voorgedragen aan den Chef Militair 
Gezag, toen bij zijn meergenoemde veror
dening vaststelde, bekend was en dat de 
bedoeling van die verordening was ten 
aanzien van de in a r t. 1 daarvan genoemde 
bezettingsmaatregelen "anders te bepalen" 
in den zin van art. 15 le lid van meerge
noemd besluit; 

dat h et Militair Gezag tot voormeld "an
ders bepalen" bevoegd was ingevolge h et 
bepaalde bij a r t. 9 2e lid van h et Besluit o p 
den bijzonder en staat van beleg (D 60), nu 
h et Besluit E 93 niet valt onder een der 
categorieën van a lgemeen verbindende 
voorschriften genoemd in het 4e lid van 
voormeld art. 9, n och daarin overeenkom
stig het bepaalde bij dat lid s ub e, de uit
oefening van de bevoegdheid van art. 9 2e 
lid . bepaaldelijk wordt uitgesloten; 

dat zelfs de bewoordingen van a rt. 15 van 
h et B esluit bezettingsmaatregelen, dat de 
werking van de bezettingsregelen, waar
omtrent in of uit hoofde van dat besluit 
geen voorziening is getr offen, voorloopig 
wordt gesch orst, voorzoover niet anders 
wo rdt bepaald, slechts begrijpelijk zijn, in
dien wordt aangenomen, dat bedoeld is re
kening te h ouden met de omstandigh eid, 
dat in he.t in bijzonderen staat van beleg 
verkeerende deel van het R ijk in Europa 
nog een militaire wetgever aanwezig was, 
bevoegd om binnen de grenzen getrokken 
bij het Besluit op den bijzonderen staat 
van beleg, voor dat gebied a lgem een gel
dende voorschriften te geven en voormeld 
voorbehoud juist is gesteld om de rechts
kracht van eeu door dezen wetgever ten 
aanzien van h et voorloopig handhaven van 
bezettingsmaatregelen eventueel vast te 
stelle n verordening buiten twijfel te stel
len; 

dat het juister ware geweest indien de 
Algemeene Verordening Distributiemaat
regelen nie t eerder dan h et B esluit Bezet
tingsmaa.tregelen in werking was getreden. 
m aar de als voormeld uitgesprok en bedoe 
ling in de gegeven omstandigheden meer 
gewich t in de s c haal moet leggen dan h et 
zoo gerin ge verschil in zak e het tijdstip 
van inwerkingtreding; 

dat derhalve geen der middelen II tot en 
me t V I tot cassatie kan le iden; 

0. wat be tre rt h et zevende middel: 
dat op 5 Mei 1945 (dag der b evrijding) 

voor Rotterdam en h et verdere westen van 
Nederland ten aanzien van feiten als de 
bewezenverklaarde, deze verandering van 
wetgeving b eeft plaats gevonde n, dat de 
daartegen s traf bedreigende bepalingen 
van het E conomisch sanctiebesluit buiten 
werking zijn getreden e n daarop van toe
passing zijn geworden de daartegen straf 
bedreigende, maar voor verdachte toch 
gunstiger bepalinge n van het Besluit Be
rechting Economisch e Delicten (E 135); 

dat toen t evens daar in werking zijn ge
treden h e t Besluit B ezettingsmaatregelen 
en de Algemeene Verorde ning Distributie
maatregelen, beide hiervoren meer ge
n oemd en dus voorloopig zijn gehandhaafd 
de in h et bestreden arrest aangehaalde 
distributiemaatregelen; 

dat m et ingang van 4 Maart 1946 het 
Besluit o p den bijzonderen staat van beleg 
h eeft opgehouden t e werken, mitsdien toen 
die bijzondere staat va n beleg is opgeheven 
en ingevolge het bepaalde bij art. 8, 5e lid 
van dat Besluit tevens de nog niet inge
trokken verordeningen van het Militair 
Gezag, waaronder de Algemee ne Verorde
ning distributiemaatregele n hebben opge 
h ouden te gelden; 

dat dus toen aan de bij die verordening 
bepaalde voorloopige handhaving van de 
in het arrest aangehaalde distributiemaat
regelen een einde is gekom en; 

dat art. 26, 7e lid van h et Besluit op den 
bijzonderen staat van beleg voorts onder 
meer inhield, dat indien een verordening 
ingevolge h et bepaalde bij art. 8, 5e lid, 
heeft opgeho uden te gelden, het bepaalde 
bij art . 1, 2e lid, Sr. te dier zake buiten toe
passing blijft ; 

dat dit voorschrift wel deel uitmaakte 
van een besluit, da t m et ingang van •l 
Maart 1946 h eeft opgehouden te w erker., 
maar desniettegenstaande er mede reke
ning moet worden gehouden, aan gezien de 
duidelijke strekking ervan is een voorzie
ning te geven juist voor het geval, dat be
doeld besluit h eeft opgehouden te w erk en· 

dat bovendien a l ware door voormeld 
voorschrift de toepassing van het b epaa lde 
bij art. 1, 2e lid Sr. hier nie t uitgesloten, 
dat bepaalde toch buiten toepassing zou 
moeten blijven, aangezien hier van een ver
andering van wetgeving a ls daarbij bedoeld 
geen sprake kan zijn, nu n iet a lleen ,le 
hiervoren bedoelde strafbepalingen van het 
Besluit Berechting E conomische Delicten 
zijn blijven bestaan, maar bovendien bij de 
wet van 5 April 1946 Stbl. (G R e·d.) 87, in 
a rt. 1 Is bepaald, dat de tijdens de vijande
lijke bezetting van het Rijk in Europa op 
het gE>bied van de distributie van gebruiks 
en verbruiksartikelen (electrici teit daar
onder begrepen) uitgevaardigde r egele n. 
welke ingevolge h et bepaalde in art. 15 van 
het Besluit bezettin gsmaatregelen (S. E 93) 
voorloopig zijn gesch orst, - behoude ns hiër 
niet ter zake zijnde uitzonderingen - . we
derom in werking treden en in art. 2, dat 
die wet in werking treedt met ingang van 
den dag na d ien harer afkondigin g - wel
ke op 16 April 1946 h eeft plaats geh ad -
e n tE>rugwerkt tot h et tijdstip van de in
werkingtreding van het Besluit bezettings
maatregelen, - zijnde 20 Sept. 1944 -; 

<.lat toch dit laatste voorschrift geen an
dere beteekenis kan h ebben, dan dat me t 
ingang van 17 April 1946 de fictie geldt, 
dat de bedoel<le distributievoorschrifte n 
terzelfder tijd, dat hun schorsing ingevolg'! 
art. 15 van h et besluit E 93 zou intreden, 
w ederom in werking zijn getreden en do.t 
dus de strafrechter n a genoemden datum 
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moet aannemen, dat die voorschriften na 
de bevrijding nooit geschorst zijn geweest; 

dat dus ook dit middel faalt; 
0. dat derha lve geen der middelen tot 

cassatie kan leiden; 
Verwerpt het beroep. 

Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Generaal Jhr. v. Asch v. Wijck, 
die èet volgenuc had betoogd: 

Post alia: 
Wat nu de eerste zes middelen betreft, 

over de kwestie van het na de b evrijdin~ 
geluen van distributiebepalingen is ree<is 
veel gesproken. Aan Uw Raad nu het laat
ste woord. Pro het geldend zijn: Bijz. Pol. 
Rechter Haarlem 3 Augustus 1945 N. J. no. 
697; Rechtbank Haarlem 3 Augustus 1945 
N. J. No. 698; Bijz. Pol. Rechter 's-Graven
ha,;e 16 Januari 1946 N. J. No. 110; Hof 
Amsterdum 7 Januari 1946 N. J. No. 121; 
Bijz. Pol. Rechter Rotterdam 13 Mei 1916 
N. J. No. 412 (het in deze zaak gewezen 
vonnis); Hof •s-Gravenbage 10 Juli 19•16 
N. J. No. 602 (het in deze zaak gewezen 
arrest); contra: Hof Amsterdam 30 Aug. 
1945 N. J. No. 699 en, wat het niet geldend 
zijn na 4 Maart 1946 betreft Rechtbank 
Rotterdam 10 April 1946 N. J. No. 216. 

De aan den rechter tot taak gestelde 
rechtsvinding, Is in dit geval, zooals in zoo
veel gevallen tegenwoordig niet gemakke
lijk, gezien de vaak blijkbaar niet voldoen
de doordachte regelingen, die dan, al of 
niet schijnbaar. met elkaar in strijd zijn. 
VandJJ.ar de, om ons tot de onderhavige 
kwestie te bepalen, soms zoo verschlllenclt 
rechterlijke uitspraken, en, waar de beslis
singen zelf gelijk zijn, zoo verschillende 
motivf-eringen. 

In de zaak van requirant hebben Politie
rechter en Hof komende tot het aannemen 
van het geldend zijn van de distributievoor
schriften een verschillende redeneering ge
volgd, terwijl de raadsman van requirant 
in zijn met zorg opgestelde Memorie van 
Cassatie en pleidooi tot een geheel tegen
overgestelde slotsom komt. Het wil mjj 
voorkomen dat het Gerechtshof terecht 
heeft beslist het gelden van de distributie
voorschriften in kwestie ook na de bevrij
ding en dat een juiste redeneering tot die 
slotsom heeft geleld. 

De Londensche wetgeving heeft In het 
Besluit Bezettingsmaatregelen (E 93) in 
art. 15 bepaald dat, voorzoover niet anders 
wordt bepaald, de werking van bezettings
maatregelen waaromtrent In of uit hoofde 
van dit besluit geen voorziening is getrof
fen, voorlooplg wordt geschorst. Art. 16, 17 
en 18 met de daarbij behoorende lijsten A, 
B en C treffen voorzieningen ten aanzien 
van in het Verordeningenblad voor het be
zette Ncderlandsche gebied opgenomen be
zettingsmaatregelen. De d istributieregelin
gen in kwestie zijn niet in het verordenin
genblad opgenomen, maar wel in de Staats
courant. Het Hof overweegt nu, onder ver
wijzing naar Besluit Berechting E conomi
sche Delicten E 135, de mogelijkheid om 
uit de tendens van de lijsten A, B en C een 

argument te putten dat art. 15 E 93 niet 
de distributieregelingen in kwestie kan be
treffen. Maar het Hof laat dit verder voor 
wat het is, bespreekt daarna de Verorde
ning Chef Staf Militair Gezag No. 12 van 
12 September 1944, neemt aan de mogelijk
heid dat, ook al zou die verordening moe
ten worden beschouwd a ls anterieur aan 
het meergenoemd art. 15 E 93, ze de 
schorsende werking van art. 15 ten aa.n
zien van de distributieregelingen zou kun
nen wegnemen, om ten slotte tot de m. i. 
juiste overweging te komen dat de Mili
taire Verordening als posterieur aan E 93 
moet worden beschouwd. Ik acht deze op
vatting juist. De Militaire Algemeene Ver
ordening Distributiemaatregelen" moge ge
dateerd zijn 12 September 1944 en uitgege
ven zijn in het Publicatieblad van het Mi
litair Gezag van 19 September 1944, terwijl 
Besluit E 93 gedateerd Is 17 September 1944 
en geplaatst is in het Staatsblad E 93 uit
gegeven 20 September 1944, dus wat die 
data betreft posterieur zijn aan de Mili
taire Verordening, de verwijzing in de Mili
taire Verordening naar het "Besluit Ver
ordeningen van den bezetter" dus i<enlijk 
naar Besluit E 93, is m. i. een duidelijke 
aanwijzing dat de Militaire Verordening in 
wezen is een regeling gebaseerd op die van 
art. 16 van E 93. Indien wij bedenken den 
tijd waarin dit Besluit en deze Verordening 
het licht zagen (het heetst van den strijd 
in West Europa) en het gevestigd zijn van 
den wetgever van E 93 te Londen en van 
die van de Militaire Verordening vermoe
delijk op het vasteland in West-Europa 
(dus op gescheiden plaatsen), dan lijkt mij 
een zoo halstarrig vasthouden aan betrek
kelijk zoo gering verschil in data t e for
malistisch nu uit de bewoordingen zoo dui
delijk h e t tegendeel blijkt. Wat in normale 
tijden een duidelijk en zeker richtsnoer kan 
en moet zijn betreffende wat anterieur en 
posterieur is, behoeft dit in het heetst van 
het krijgsgewoel niet te zijn. Door die ver
ordening Militair Gezag nu werden de tij
dens de vijandelijke bezetting van het Rijk 
In Europa door of vanwege den bezetter 
uitgevaardigde verordeningen en bepalin
gen (met hun uitvoeringsbepalingen) op 
het gebied van de distributie van gebruiks
en verbruiksartikelen enz.), en ongeacht 
de wijze waarop zij zijn afgekondigd of be
kend gemaakt, voorlooplg gehandhaafd, 
behoudens bepaalde hier niet ter zake 
doende uitzonderingen. De voorloopige 
schorsing van art. 16 E 93 heeft dus m. i. in 
ieder geval niet gewerkt vóór 4 Maart 1946. 
Requirant betoog-1: nog in zijn vierde mid
del dat het Militair Gezag niet op g rond 
van D 60 (Besluit Bezettingsmaatregelen) 
de bevoegdheid tot het uitvaardigen van 
de bedoelde Verordening had en in zijn 
vijfde middel dat art. 15 E 93 (,.voor zoo
ver niet anders wordt bepaald") geen af
wijking toelaat dan door de kroon c.q. den 
gewonen wetgever. Beide stellingen acht 
ik ongegrond. Art. 9 lid 2 van D 60 geeft 
h et Militair Gezag de bevoegdheid (en lid 
1 staat daaraan niet in den weg) bij ver-
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ordening de bepalingen van wetten, alge
meene maatregelen van bestuur, Kon. Be
sluiten, algemeene regelen Inhoudende, en 
andere a lgemeen verbindende voorschrif
ten, tijdelijk buiten toepassing te laten. De 
bevoegdheid wordt In lid 4 van dat artikel 
weer beperkt, maar onder die beperkingen 
Is E 93 niet te rangschikken, en evenmin 
dwingen, zooals requlrant zou willen, daar
toe art. 28 j•. 29 van E 93. Requirant, die 
blijkbaar "algemeene regelen Inhoudende" 
doet slaan niet alleen op "Kon. Besluiten" 
maar ook op "Wetten" en "Alg. Maatrege
len van Bestuur" (m. 1. ten onrechte), be
toogt nog dat art. 15 E 93 niet onder de In 
art. 9 lid 2 D "60 bedoelde voorschriften 
valt, omdat een dergelijk voorschrift als 
art. 15 E 93 geen norm Inhoudt, doch 
slechts een eenmalige beslissing. Dit is m.l. 
niet juist; art. 15 E 93 houdt deze alge
meene regel in dat men zich voorloopig 
niet aan den vroeger gestelden regel be
hoeft te houden, maar bovendien het Is In 
leder geval een "algemeen verbindend 
voorschrift" en dat Is de eenlge vereiscbte 
die dit artikel stelt (,.en andere algemeen 
verbindende voorschriften"). En wat het 
hierboven reeds genoemde vijfde middel 
betreft, een beperking als requirant wil, is 
m. 1. in art. 16 E 93 niet te lezen; het "an
ders bepalen" kan m. 1. door iedere andere 
daartoe bevoegde autoriteit en het Militair 
Gezag was daartoe, zooals Ik betoogde, 
krachtens art. 9 D 60 bevoegd. 

l\Iet wat Ik hierboven opmerkte is ook 
het zesde middel reeds besproken ; ik ach t 
dit eveneens ongegrond. 

Het zevende middel is bij pleidooi onder 
meer a ldus toegelicht: .,Het zevende middel 
stelt de vraag aan de orde, of de rechts
veranderende immers normen opheffende 
wettelijke bepalin g van E 93 is aan te mer
ken als een verandering van wetgeving In 
den zin van art. 1 lid 2 W. v. S. Vooraf 
moge worden opgemerkt dat deze vraag 
r elevant blijft, ook al zou men met h et Hof 
aannemen, dat de Verord. no. 12 tot op den 
e inddatum van haar gelding ( 4 Maart 
1946) de distributieregelen rechtsgeldig 
heeft gehandhaafd. Immers in deze suppo
s itie zou de schorsende werking van art 
15 E 93 op 4 Maart t.a.v. deze distributie
regelen zijn ingetreden, en zou vanaf dat 
oogenblik tot 16 April 1946 (G 87) straffe
loosheid voor overtreding dier voorschrif
ten hebben bestaan. Die alsdan op 4 l\'[aart 
1946 ingetreden schorsing zou weliswaar 
krachtens de bepaling van art. 26 al. 7 van 
D 60 niet verhinderen strafbaarheid van 
tijdens de gelding der Verord. No. 12 ge
pleegde overtreding, maar zou straffeloos
heid van vóór de bevrijding gepleegde 
overtredingen veroorzaken, als inderdaad 
de schorsing zou opleveren verandering 
van wetgeving in den zin van art. 1, 2e lid 
W . v. S.'' Levert nu de schorsing van art. 
15 E 93 inderdaad de bedoelde verandering 
van wetgeving op, zooals requirant stelt? 
Ik kan hierin niet met hem meegaan. M. i. 
p leit reeds voldoende tegen zijn opvatting 
dat art. 15 E 93 s lechts spreekt van een 

voorlooplge schorsing. Requ irant doet nu 
wel een uitvoerig gemotiveerd beroep op 
E 96 (Besluit Staking executie straffen) 
van den zelfdcn datum, als zou dit zijn 
stelling ondersteunen, maar ook hierin kan 
ik niet met hem meegaan. Toen op 4 l\Iaart 
1946 de voorloopige schorsing bevolen door 
art. 15 E 93 kon gaan werken, ja zelfs 
voordat art. 15 E 93 en de Militaire Ver
ordening no. 12 te Rotterdam (waar de be
wezen verklaarde feiten zijn gepleegd) gel
ding konden krijgen, was E 96 reeds der
mate gewijzigd bij F 46 (Besluit Hervat
ting Executie straffen 12 April 1945) dat 
allesbehalve gesproken kan worden van 
een veranderd inzicht van den wetgever 
omtrent de strafwaardigheid van de be
wezen verklaarde feiten, integendeel. M. 1. 
is er dan ook van een verandering In de 
wetgeving, als in art. 1 lid 2 W . v. S. be
doeld, geen sprake, en het middel acht ik 
dan ook ongegrond. 

Bij de bespreking van de m iddelen heb 
ik de Wet van 5 April 1946 G 87 volkomen 
buiten beschouwing gelaten omdat, welke 
de waarde van de terugwerkende kracht 
dier Wet ook moge zijn, d it, nu de bewezen 
verklaarde feiten alle zijn gepleegd vóór 4 
Maart 1946, voor deze zaak van geen be
lang is en de rechter niet gebonden is aan 
de bij de totstandkoming dier wet geu ite 
meening van den wetgever omtrent de a l 
of niet geldigheid van vroegere distributie
voorschriften en van de bedoelde militaire 
verordening. 

(N. J.) 

25 Janttari 1941. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 a rt. 55 b is). 

Het Is met den eisch , dat bij het bepa
len van het bedrag der vergoeding geen 
andere maatstaf wordt gebruikt dan die 
der .,redelijke behoeften van een nor
male school in de gemeente" n iet In 
strijd, dat rekening wordt gehouden met 
door den hoofdinspecteur opgestelde be
rekeningen van algemeene geldigheid, 
mits deze niet, zonder met de plaatse
lijke omstandigheden rekening te hou
den, automatisch in ieder geval afzon
derlijk worden toegepast. In casu kan 
de vermindering op billijkheidsgronden 
door Ged. Staten van de door den hoofd
Inspecteur gevonden bedragen n iet an
ders worden verstaan dan a ls de door 
de wet geëischte aanpassing van die be
dragen bU de redelUke (d.w.z. billijke) 
behoeften In een bepaalde gemeente. 
Het doet daarbU niet ter 7,ake, dat het 
schoolbestuur heeft nagelaten een vcr
hooging van het bedrag te vragen. 

Wij WILHEL:\JINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door burgemeester en wethouders van Beek 
(N.-Br.) tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant van 26 Juni 1916, 
G. nr. 413, 4e afdeeling, waarbij de bedragen. 
die voor het jaar 1946 In de gemeente neek 
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(N.Br.) overeenkomstig artikel 101, 5e lid, 
juncto artikel 55 bis, le lid, der Lager On
derwijswet 1920, zullen worden beschikbaar 
gesteld, voor het lager onderwijs en het 
voortgezet gewoon lager onderwijs zijn be
paald op onderscheidenlijk f 10.50 en f 11.25 
per lee rling; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 December 1946, No. 517; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen van 
21 J anuari 1947, No. 194, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat bet bestreden besluit van Gedepu
teerde Staten van Noord -Brabant steunt op 
de overwegingen dat de gem eenteraad van 
B eek (N.Br.) niet vóór 16 Maart 1946 de be
dragen heeft vastgesteld, bedoeld in artikel 
101, 5e lid, der Lager-Onderwijswet 1920, 
voor wat betreft het lager onderwijs en het 
voor tgezet gewoon lager onder.vijs voor het 
jaar 1946; dat mitsdien ingevolge artikel 101, 
5e lid, juncto artikel 55 bis, 2e lid, der Lager 
Onderwijswet 1920 de gemeenteraad geacht 
wordt op dien datum voorgeschreven bedra
gen te h ebben vastgesteld op die, welke gol
den voor h et voorafgaande kalenderjaar; dat 
in de genoemde gem eente voor dat kalen
derjaar de bedragen, als bovenbedoeld, zijn 
vastgesteld op onderscheidenlijk f 7.68 en 
f 9.25; dat de Hoofdinspecteur van h et La
ger Onderwijs in de le Hoofdinspectie te Nij
megen, de bedragen van f 7.68 en f 9.25 te 
laag achtend, binnen den t ermijn, aan gege
ven in artikel 101, 5e lid, juncto artikel 55 
bis, 3e lid, der Lager-Onderwijswet 1920, 
verzocht heeft die bedragen voor het jaar 
194 6 t e verhoogen; dat blijkens van den On
d erwijsraad en van de Onderwijsinspectie 
verkregen inlichtingen naar een door deze 
Inspectie opgezette berekening de bedragen 
per leerling voor h et jaar 1946 billijkheids
haJve waren t e bepalen op f 10.50 en f 11.25 
onderscheidenlijk voor lager onderwijs en 
voor voortgezet gewoon Jager onderwijs, 
welke bedragen hunnerzijds aannemelijk 
worden geacht; 

dat van dit besluit burgemeester en wet
houders der gemeente Beek (N.Br.), daartoe 
ingevolge artikel 212, derde lid, der gemeen
tewet bijzonder gemachtigd bij besluit van 
den raad dier gemeente van 10 Juli 1946, in 
beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat door 
Geèeputeerde Staten bedragen zijn vastge
steld in afwijking van de bij raadsbesluit 
van 5 Maart 1946, tegelijk met het vaststel
len der gem eentebegrooting voor het dienst
jaar 1946, bepaalde bedragen, zijnde voor 
het bijzonder gewoon lager onderwijs en 
voor het bijzonder voortgeiet lager onder
wijs onderscheidenlijk f 7.68 en f 9.25 per 
leerling; dat wegens de bijzondere tijdsom
standigheden h e t genoemde raadsbesluit, 
niettegenstaande tijdig voorbereid, niet 
vóór 1 :Maart 1946 kon worden genomen en 
mitsdien overeenkomstig het tweede lid van 
artikel 55 bis, der Lager-Onderwijswet 1920 
moet worden aangenomen, dat het bedrag 
per leerling voor het jaar 1946 gelijk zal zijn 
aan dat van het voorafgaande kalender jaar; 

dat de bij besluit van 5 Maart 1946 bepaalde 
bedragen inderdaad geliJ"k zijn aan die, welke 
voor het jaar 1945 beschikbaar werden ge
steld; dat de Hoofdinspecteur van het lager 
onderwijs in de l e H oofdinspectie te Nijme
gen, de bedragen van f 7.68 en f 9.25 te laag 
achtend, binnen den daartoe gestelden ter
mijn aan Gedeputeerde Staten verzocht 
heeft die bedragen voor het jaar 1946 te ver
hoogen; dat de Hoofdinspect eur voornoemd 
ter motiveering van zijn zienswijze aan Ge
deputeerde Staten van Noord-Brabant een 
berekening heeft voorgelegd van h et naar 
zijne meening juiste bedrag per leerling voor 
1946, welk bedrag - de cijfers zijn hun niet 
precies bekend -- ongeveer h et dubbele 
vormt van dat, hetwelk door den raad bij 
zijn besluit van 5 Maart 1946 werd bepaald, 
onderscheidenlijk v oor het bijzonder gewoon 
lag·er onderwijs en voor het bijzonder voor t
gezet Jager onderwijs; dat de H oofdinspec
teur voornoemd, inziende, dat deze verhoo
g ing van h et bedrag per leerling als te In
g rijpend m oet worden aangemerkt, tevens 
voorstelde bij wijze van overgang - als 
overbrugging dus voor het naar zijne mee
ning b oog-er liggend juist bedrag per leer
ling In volgende jaren - h et bedrag te b e
palen op f 10.50 en f 11.25 naar de hierbo
ven gegeven onderscheidin g; dat de bestre
den beslissing van Gedeputeerde Staten zich 
niet verdraagt m et het bepaalde in den laat
sten volzin van het bepaalde in artikel 55 
bis. derde lid, der Lager-Onderwijswet 1920; 
dat immers niet van bet eekenis is de vraag, 
of de kosten voor de gemeente plotseling te 
st erk s t ijgen, doch slechts a ls maatstaf mag 
worden genomen de vraag, of het beschik
baar gestelde bedrag voldoende is om in de 
redelijke behoeften van een normale school 
in de gemeente t e voorzien; dat in den ge
dachtengang van voornoemden Hoofdin
specteur, gevolgd door Gedeputeerde Sta
ten, immers slechts het b edrag der einduit
komst - derhalve het ongeveer dubbele be
drag per leerling - als voldoende is aan te 
merl<en om in de redelijke behoeften der 
school t e voorzien; dat derhalve, nu dit be
drag niet is aangehouden en de methode van 
een geleidelijken overgang naar h et bere
kende juiste bedrag is gevolgd, een onjuiste 
toepassin !(" is gegeven aan artik el 55 bis, der
de l id. der Lager-Onderwijswet 1920; dat het 
hesluit van Gedeputeerde Staten ook moet 
worden !!'ewraakt op grond van de omstan
digh eid, dat de door den raad vastgestelde 
bedragen per leerling voldoende zijn, om in 
de redelijke behoeften der scholen te voor
zien: dat bij hun schrijven aan Gedeputeer
de Staten, dd. 12 April 1946. No. 872. reeds 
werd aangetoond. dat het voor h et lager on
derwijs gevoteerde bedrag ad f 7.68 per leer 
ling sinds 1942 steeds jaarlijks beschikbaar 
werd gesteld en over de jaren 1942 t/m 1945 
de v ergoeding de werkelijke uitgaven met 
respectievelijk f 168.11, f 182.18, f 1668.59 en 
f 1012.75 overtrof, waaruit valt te concludee
ren. dat het per leerling beschikbaar ge
stelde bedrag ruimschoots voldoende m oet 
worden geacht; dat het bestuur de r belde 
In de gemeente aanwezige bijzondere lagere 
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scholen zelfs heeft getracht een modus te 
vinden om uit de Ingevolge artikel 55 bis 
beschikbaar gestelde bedragen uitgaven te 
bestrijden, welke normaliter volgens artikel 
72 en volgende der Lager-Onderwijswet 
1920 moeten worden gedaan; dat het be
trokk en schoolbestuur zelf gedurende de bo
vengenoemde periode nimmer op verhoo
ginl!' van het beschikbaar gestelde bedrag 
heeft aangedrongen; dat het genoemde be
drag derhalve ongetwijfeld voldoende moet 
worden geacht voor de redelijke behoeften 
van een normale school in de gem eente 
Beek (N.Br.) en de Hoofdinspecteur, noch 
het schoolbestuur, noch Gedeputeerde Sta
ten het tegendeel daarvan hebben aange
toond; dat zij zich derhalve met de boven
genoemde verhoogde bedragen niet kunnen 
vereenigen: eenerzijds op grond van ver
keerde toepassing van artikel 55 bis, derde 
lid. der Lager-Onderwijswet 1920 en ander
zijds op g-rond van het voldeonde zijn van 
de beschikbaar gestelde bedragen; 

0. dat door de appellanten in de eerste 
plaats de beslissing in strijd wordt geacht 
met artikel 55 bis, derde lid. der meerge
noemde wet, omdat b illijkh eidshalve de ver
goeding op lagere bedragen is vastgesteld 
dan volgens de in de eerste Hoofdinspectie 
geldende normen voldoende zouden zijn; 

dat vervolgens door de appellanten in de 
openbare vergadering der AfdePling van den 
Raad van State, voor de Geschillen van Be
stuur, waarin over deze zaak verslag is uit
gebracht, is betoogd, dat het vergoedingsbe
drag niet met gebruikmaking van algem een 
geldende normen kan worden bepaald, om
dat de kosten van de scholen te zeer naar 
plaats en omstandigheden wisselen; 

dat aan de appellanten moet worden toe
gegeven, dat het aangehaalde wetsvoor
schrift uitsluit, dat ter bepaling van het be
drag der vergoeding een andere maatstaf 
wordt gebruikt, dan die der "redelijke be
hoeften van een normale school in de ge
meente"; 

dat dit echter allerminst geschiedt, wan
neer rekening wordt gehouden met door den 
Hoofdinspecteur van het Lager Onderwijs 
opgestelde berekeningen van zekere alge
m eene geldigheid, mits deze niet, zonder met 
de plaatselijke omstandigheden rekening te 
houden, automatisch in ieder geval afzon
derllik worden toegepast; 

dat in casu de vermindering op billijk
h cld!.'g ronden van de door den H oofdinspec
t eur gevonden bedragen niet anders kan 
worden verstaan dan als de door de wet ge
elschte aanpassing van die bedragen bij de 
redelijlce (dat wil zeggen billijke) behoeften 
in een bepaalde gem eente; 

dat door de appellanten niet Is aangetoond, 
dat de plaatselijke omstandigheden zoodanig 
zijn. dat de door Gedeputeerde Staten vast
gestelde maatstaf onjuist, want te hoog 
m oet worden geacht ; 

dat de ver wijzing naar de vorige jaren 
niet opgaat, aangezien In deze jaren de om
standigheden geheel anders waren, zoodat 
zij zich niet voor vergelijking leenen; 

dat ook niet ter zake doet, dat h et school-

bestuur heeft nagelaten een verhooging van 
het bedrag te vragen, aangezien het n iet de 
vraag is welk bedrag door het schoolbestuur 
voldoende wordt geacht, al zal de meening 
van het schoolbestuur in den regel niet zon
der beteekenis zijn; 

dat op grond van het voorgaande moet 
worden aangenomen, dat de bedragen door 
Gedeputeerde Staten op de juiste wijze zijn 
vastgesteld; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen Is belast, enz. 
(A. B.) 

25 Januari 1947. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72 j 0 • art. 
77). 

De omstandigheid, dat de meerderheid 
van dP kinderen, die de te s tichten 
school zullen bezoeken, op een afstand 
van minder dan 4 K.M. van een gelijk
soortige bijzondere school in de gemeen
te woonachtig zouden zijn, levert krach
tens de wet geen grond op tot weigering 
der gevraagde medewerking. 

Er kan geen enkel bezwaar tegen be
staan, dat het overleg bedoeld in art. 77 
le lid reeds plaats vindt, vóórdat door 
den gem eenteraad een besluit tot het 
verlcenen van medewerking genomen 
is. Het is dan ook niet met de wet in 
strijd dat, zoo dit overleg tot overeen
s t emming leidde, de Raad aan het be
sluit, bedoeld in art. 75 l e lid een be
schikking verbindt nopens den vorm, 
waarin de gevraagde m edewerking zal 
worden verleend. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door H. Vink en zes andere ingezetenen van 
Meteren (gemeente Geldermalsen) tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland van 2 Juli 1946. No. 191, tot on
gegrondverklaring van h et beroep van H. 
Vink en vier andere ingezetenen van Me
teren (gemeente Geldermalsen) tegen het 
besluit van den raad dier gemeente van 15 
Maart 1946, waarbij overeenkomstig art. 72 
der Lager Onderwijswet 1920 aan den Ker
keraad der Nederduitsch Hervormde Ge
m eente te Meteren m edewerking is verleend 
voor de stichting van een bijzondere school 
voor gewoon lager onderwijs aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 December 1946, No. 518; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
21 Januari 1947, No. 196, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raa.d der gemeente Geldermalsen , 
beschikkende op de aanvrage van den Ker
keraad der Nederdu!tsch H ervormde Ge
m eente te Meteren om ingevolge art. 72 der 
Lager Onderwijswet 1920 de ben oodigde gel-
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den uit de gemeentekas te mogen ontvangen 
voor de stichting van een school voor ge
woon lager onderwijs, of voor dat doel de 
beschikking te mogen verkrijgen over een 
bestaand gebouw, in zijn openbare vergade
ring van 15 Maart 1946 besloot de aanvrage 
in te willigen door beschikbaarstelling van 
de voorste drie lokalen, gerekend van de 
noordzijde van de openbare lagere school te 
Meteren, welke worden afgescheiden van de 
overige lokalen; 

dat de gemeenteraad van Geldermalsen 
daarbij overwoog, dat aan de in art. 73 der 
Lager Onderwijswet 1920 omschreven ver 
eischten is voldaan; dat blijkens de overge
legde verklaring het meerendeel der leerlin
gen, dat de te stichten sch ool zal bezoeken, 
afkomstig is van de te Meteren aanwezige 
openbare lagere school ; dat op grond hier
van aan de laatstgenoemde school een st er 
ke daling van het aantal leerlingen kan 
worden verwacht; dat in verband hiermede 
in die school een aantal lokalen zullen vrij
komen, welke na afscheiding voor de te 
stichten bijzondere school ter beschikking 
kunnen worden gesteld; dat blijkens schrij
ven van den Inspecteur van het Lager On
derwijs in de inspectie Tiel van 7 Februari 
1946, No. 97, hiertegen naar diens oordeel 
geen bezwaren bestaan; dat zich niet voor
doet een der gevallen, bedoeld in art 75, der
de en vierde lid, der Lager Onderwijswet 
1920; 

dat, nadat H. Vink en vier andere inge
zetenen van Meteren, gem eente Gilldermal
sen, van dit besluit in beroep gekom en wa
ren bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
dit college bij zijn besluit van 2 Juli 1946 No. 
191, dit beroep ongegrond heeft verklaard, 
daarbij overwegende, dat de appellanten te
gen het raadsbesluit aanvoeren, dat art. 72 
df'r Lager Onderwijswet 1920 niet toelaat, 
•at een schoolbestuur aan het gem eentebe
stuur verzoekt een bestaand schoolgebouw 
ter beschikking te stellen, omdat deze vraag 
pas in de tweede plaats aan de orde komt bij 
het tusschen burgemeester en wethouders 
en het schoolbestuur te plegen overleg, en 
de bedoeling van den wetgever geen andere 
is geweest dan op grond van a rt. 72 een be
sluit ten principale te laten nemen; dat der
halve het raadsbesluit formeel onjuist is, 
hetgeen blijkt uit het verhandelde in de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal op 11 
M,,; 1928 omtrent de Ootmarsumsche school
zaak: dat de appellanten voorts van oordeel 
zijn, dat de bij de aanvraag overgelegde ver
klaring, bedoeld in art. 73, lid 1, onder a, der 
wet, niet aan de gestelde eischen voldoet , 
aangezien het mcerendeel van de circa 80 
kinderen, die de te stichten school zullen be
zoeken, op een afstand van minder dan 4 
km van de bijzondere lagere school te Gel
dermalsen woonachtig is en aldaar het ge
.venschte onderwijs kan ontvangen ; dat, 
wat het eerstbedoelde bezwaar betreft, -
nu de Kerkeraad in de eerste plaats ge
vraagd heeft om de voor de stichting eener 
school benoodigde gelden te mogen ontvan
gen - het den gemeenteraad niet tot een 

grief kan worden gemaakt, dat hij h et ver
zoek als een in overeenstemming met art. 
72 der wet ingediende aanvraag heeft be
schouwd; dat aan de appellanten in het al
gemeen kan worden toegegeven, dat de be
slissing, welke de raad op zulk een aanvraag 
heeft t e nemen, e r eene ten principale dient 
te zijn en dat de wijze, waarop de medewer
king zal worden verleend, geacht moet wor
den de uitvoering t e zijn van het beginsel
besluit; dat hiermede echter niets ten na
deele van het voorliggende raadsbesluit is 
beslist, aangezien deszelfs dictum bij een re
delijke uitlegging is te beschouwen, wat het 
eerste deel aangaat, als de principieele me
dewerking, waartegen op grond van art. 76, 
lid 2, der wet beroep bij Gedeputeerde Staten 
openstaat, en het tweede gedeelte a ls de toe
passing van art. 77, lid 2, ten aanzien waar
van de Minister zoo noodig het laatste woord 
heeft; dat de tweede grief van de appellan
ten op een onjuiste veronderstelling berust, 
omdat de vraag, of de toekomstige leerlin
gen der te stichten school al dan niet in de 
g·elegenheid zijn om een gelijksoortige bij
zondere school in een ander deel der ge
meente te bezoeken, volgens de wet geen 
punt van overweging bij 's raads beslissing 
kan uitmaken: dat geen der ingebrachte be
zwaren derhalve aanleiding vormt tot ver
nietiging van h et aangevallen besluit; 

dat van deze beslissing H. Vink en zes 
andere ingezetenen van Meteren, gemeente 
Geldermalsen, bij Ons in beroep zijn geko
men, aanvoerende, dat zij van meening blij
ven, dat art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 
niet toelaat, dat een schoolbestuur aan het 
gemeentebestuur verzoekt een bestaand 
schoolgebouw ter beschikking te stellen, ko
mende deze vraag pas aan de orde bij het 
overleg tusschen burgemeester en wethou
ders en het schoolbestuur; dat deze m eerring 
door Gildeputeerde Staten van Gelderland in 
hun besluit a ls juist wordt erkend in bun 
overweging: ,,dat de beslissing, welke de 
raad op zulk een aanvraag heeft te nemen, 
er eene ten principale dient te zijn en dat de 
wijze, waarop de medewerking ?..al worden 
verleend, geacht m oet worden de uitvoering 
te zijn van het beginselbesluit"; dat de over
weging van Gedeputeerde Staten, dat het 
besluit van den gemeenteraad uit twee ge
deelten bestaat, huns inziens niet gegrond Is, 
zijnde in het besluit, zoowel als in de over
wegingen, waarop het gegrond is, alleen 
sprake van inwilligen van de aanvrage door 
beschikbaarsteJiing van drie lokalen van de 
openbare lagere school te Meteren, zonder 
dat aan een beslissing ten principale ook 
maar één woord wordt gewijd; dat welis
waar op dit oogenblik de beperkende bepa
lingen van de wet van 4 Augustus 1933 
(Staatsblad no. 414) door toevallige omstan
digh eden niet geldend zijn, doch dat , Iettende 
<>P de noodzakelijkheid niet beslist dringen
de uitgaven tE. vermijden, toch verwacht
mag worden, dat de genoemde of soortge
lijke bepalingen binnenkort, allicht met 
terugwerkende kracht, zullen worden inge
voerd; dat zij op grond daarvan m een en, dat 
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ook thans rekening gehouden dient te wor
den met de vraag, or toekomstige leerlingen 
eener te s tichten school al dan niet In de ge
legenh eid zijn om een gelijksoortige bijzon
dere school op een afstand van minder dan 
4 km te bezoeken ; 

0. dat a rt. 17 der Lager Onderwijswet 
1920 beroep op Ons openstelt aan ieder, die 
belang h eeft bij de vernietiging or verbete
ri ng van een krachtens deze wet door Ge
deputeerde Staten genomen besluit; 

dat belang In dit artikel Is t e verstaan In 
den zin van eigen, persoonlijk belang; 

dat in het onderhavige geval van zooda
nlg belang ten aanzlèn van drie der appel
lanten, met name A. van Acquolj, M. F. 
Broekkamp Lamark en J. Lamark, niet is 
gebleken, zoodat deze appellanten In hun 
beroep niet-ontvankelijk zijn ; 

dat de overige appellanten als Ingezeten en 
van GPldermalsen bij Gedeputeerde Staten 
van Gelderland in be roep zijn gekomen en 
door dit College in h et ongelijk zijn gesteld, 
zoodat zij wel geacht kunnen worden bij de 
vernietiging van het bestreden besluit een 
persoonlijk belang t e hebben; 

O. wat de hoofdzaak betreft, dat Gedepu 
teerde Staten van Gelderland naar Ons oor 
deel te recht het bij hun college ingestelde 
beroep der Ingezetenen van Geldermalsen 
ongegrond h ebben verklaard; 

dat in h et bijzonder de omstandigheid, dat 
de meerderheid van de kinderen, die de t e 
stichten school zullen bezoeken, op een af
stand van m inder dan 4 km van een gelijk
soortige bijzondere school In de gemeente 
woonachtig zouden zijn, krachtens de wet 
geen grond oplevert tot weigering van de 
gevraagde medewerking; 

dat voorts, al 7,0U moeten worden aange
nom en , dat 25 % van de 95 onderteekenaars 
als zoodanig zijn afgevallen, h et minimum 
van 50 leerlingen, h etwelk voor een gemeen
te als Geldermalsen als elsch wordt gesteld, 
ruimschoots aanwezig Is; 

dat er ten s lotte geen enkel bezwaar tegen 
kan bestaan. dat het overleg, bedoeld In h et 
eerste lid van art. 77 der Lager Onderwijs
wet 1920, reeds plaats v indt, v oordat door 
den gemeen teraad een besluit tot het ver
leenen van medewerking genomen Is; 

dat h e t dan ook evenmin m et de wet In 
strijd is, Indien, zoo dit overleg tot overeen
stemming leidde, de gem eenteraad aan h et 
besluit. bedoeld In het eerste lid van a rt. 75 
der wet, een beschikking verbindt nopens 
den vorm, waarin de gevraagde m edewer
king verlPend zal worden; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
l e. de appellanten A. van Acquolj, M. F. 

Broekkamp Lama rk en J. Lamark niet-ont
vankelijk t e v erkla ren in hun beroep; 

2e. het door de overige appellanten In
gestelde be roep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen Is belast, enz. 

(A. B.) 

27 Jan11.ari 1947. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 58, 2e lid; Alg. Rijks
ambtenaren reglem ent art. 80). 

Plichtsverzuim, doordat belastingamb
tenaren, die vóór de bevrijding onderge
dok en en on tslagen, doch met ingan g 
van 1 J uli 1945 opnieuw aangesteld was, 
maar bij den P.0.D. bleef werken, bij 
h e rhaling niet beert voldaan aan de h em 
gegeven opdracht tot h et h ervatten van 
zijn werkzaamheden bij den belasting
dienst. 

Geen onevenredigheid tusschen het 
plichtsverzuim en de opgelegde strar van 
ontslag, uitvoerig gemotiveerd. 

Uitspraak In zake : 
J. V. te Winschoten, klager, 

t egen: 
den Ministe r van Financiën, verweerder . 

De Centrale Raad van Beroep, enz.; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 

0. dat de Minister van Financiën bij be
schikking van 17 Mei 1946, 

gelezen het bericht van den directeur van 
's Rljks belastingen en domeinen t e Gro nin
gen d.d. 7 Maart 1946, no. 1165, waaruit 
blijkt, dat de adjunctcommles J. V. t er In
spectie der Invoerrechten en accijnzen te 
,v1nschoten w eigert zijn werkzaamheden bij 
den belastingdienst te hervatten, niettegen
staande h em zulks bij de ministe rieele mis 
sives d.d. 29 Aug. 1945, n o. 43 en 16 Febr. 
1946, no. 65 uitdru kkelijk is opgedragen en 
hem bij laatstgenoemde missive bovendien 
Is m edegedeeld, dat Indien aan de opdracht 
niet werd voldaan zijn ontslag In overwe
ging zou worden genomen; 

O. dat de adjunct-commies J. V. voor
noemd bij ministerlecle missive d.d. 3 April 
1946, no. 227 tenslotte in de gelegenheid Is 
gesteld vóór 15 April 1946 eervol ontslag uit 
's Rijks dienst t e vragen, doch dat hij van 
deze gelegenheid geen gebr uik heeft ge
maakt; dat weliswaar van zijn echtgenoote 
een m ededeellng , gedatee rd 12 April 1946, Is 
ontvangen dat haar man voor dienstzaken 
op reis was en niet vóór 15 Apr il 1946 te be
reiken was, zoodat hij onmogelijk van de ge
boden gelegenh eid gebruik kon maken; dat 
echter op 11 :Mei d.a.v. van den adjunct
commies V. zelf nog steeds geen enkel be
richt te dier zake was ontvangen ; 

gelet op de artt. 80, 81, eerste lid, letter k , 
82, 83 en 84 van het Algemeen Rljksambte
na renreglement en op de artt. 46 en 48 van 
het Ambtenarenreglement Belastingdienst; 
heeft goedgevonden en verstaan den ad
junct-commies J. V. m et ingang van 1 Juni 
1946 uit 's Rljks dienst t e ontslaan; 

O. dat de Minister van F' lnanciën voorts, 
naar aanleiding van een door J. V. t egen 
v oormelde b eschikking gericht heroep
schrift en gelet op het advies d.d. 23 Aug. 
1946 van de {',0mmlssle van Advies voor den 
Dienst der Bela s tingen - waarbij is gead
viseerd het beroep ongegrond te v erklaren 
met bevestiging die r beschikking - bij be-
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s luit van 21 Sept. 1946 h et beroep ongegrond 
heeft verklaard en de beschikk ing heeft be 
vestigd; 

0. dat J. V. tegen dit besluit tijdig beroep 
heef t ingesteld en de gronden heeft aange
voerd, waarop hij den Raad heeft verzocht 
het ontslag nietig te verklaren; 

O. dat Mr . B. R. Wesseling als gemacb
tigde van den Minister van Financiën een 
contra-m emorie h eeft ingediend, waarbij hij 
heeft verzocht J. V . niet-ontvankelijk te 
verklaren in zijn beroep, althans het beroep 
ongegrond te verklaren en de aangevallen 
resolutie te han dhaven; 

In rechte : 
0 . dat voor de bij contra-memorie ver

zochte niet-ontvankelijk-verklaring van 
klager in zijn beroep geen grond is aange
voerd en de Raad ook geen grond aanwezig 
acht het beroep niet-ontvankelijk te ver
klaren; 

0. dat te dezen ingevolge art. 58, l e en 2e 
lid, der Ambtenarenwet 1929 moet worden 
onderzocht, a. of het aangevallen besluit 
van 21 Sept. 194 6 benevens de daarbij be
v estigde beschikking van 17 Mei 1946, waar
bij aan k lager de disciplinaire straf van ont
slag is opgelegd, in str ijd zijn met de toe
passelijke algemeen verbindende voorschrif
ten, b. of verweerder bij h et nemen van dat 
besluit en die beschikking van zijn bevoegd
h e id k e nnelijk een ander gebruik heeft ge
maakt dan tot de doeleinden waarvoor ze 
is gegeven, en, bij ontkennende beantwoor
ding dier vragen, c. of er t u sschen de op
gelegde straf en de gepleegde overtreding 
onevenredigheid bestaat; 

0. dienaangaande, dat klager , die adjunct
commies was ter Inspectie der invoerrech
ten en accijnzen te Winschoten, op 1 Mei 
l 943 is ondergedok en, naar aanleiding hier
van op 26 Mei 1943 is on tslagen, maar met 
ingang van 1 Juli 1945 opnieuw is aange
steld; 

dat hij tijdens de bezetting deel h eeft ge
n om en aan h e t ondergrondsche verzet e n 
na de bevrijding sedert 23 April 1945 als op
sporingsambtenaar werkzaam is geweest bij 
den Politieken Opsporingsdienst (hierna 
aangeduid als P.O.D.) te Winschoten; 

dat hij op of omstreeks 12 Juli 1945 in 
ke nnis is gesteld met een brief van den di
r ecteu r van 's Rijks belastinge n en domei
nen t e Gro ningen, waarbij deze - mede ge
let op het standpunt, door den Minister van 
Financiën ingen omen ten aanzien van de 
ambtenaren en arbeidscontractanten van 
de n belastingdienst, werkzaam voor het Mi
litair G ezag, den P.0.D. en soortgelijke in
stanties - mededeelde, dat alle ambtenaren 
en arbeidscontractanten zoo spoedig moge
lijk, doch uiterlijk 1 Augustus 1945 hun 
werkzaamheden bij den b elastingdienst vol
ledig dienden te hervatten, en dat alleen in 
zeer u itzonderlijlce gevallen hiervan zou 
kunnen worden afgeweken, in welke geval
len een gemotiveerd verzoek zoo spoedig 
mogelijk bij h em (directeur) moest worden 
ingediend ; 

dat de Inspec teur der Invoerrechten en 
accijnzen te W inschoten hem , klager, bij 
brief van 28 Juli 1945 heeft medegedeeld, 
dat zijn verzoek tot h et continueeren van 
zijn werkzaamheden bij den P.O.D. op 24 
Juli 1945 door den d irecteur werd doorge
zonden, doch dat gelet op het ten aanzien 
van soortgel ijke gevalle n door het Depar
t ement van Financiën ingenomen stand
punt, hij zijn werkzaamheden ter inspectie 
uiterlijk op 1 Augustus daaropvolgende 
diende te h e rvatten; 

dat klager daarna in de tweede h elft van 
Augustus 1945 zijn arbeid bij den be lasting 
dienst heeft hervat ; 

dat hem op 6 September 1945 is m edege
deeld de beslissing van den Minister van Fi
nanciën, dat aan zijn verzoek om voor on
bepaalden t ijd werkzaam te mogen blijven 
bij den P.O.D. niet kon worden voldaan e n 
hij zijn werkzaamheden bij de n belasting
dienst zoo spoedig mogelijk, doch u iterlijk 
1 October 1945, moest he rvatten (den Mi
nister was kennelijk n iet bekend, dat kla
ger zijn arbeid inmiddels reeds had hervat) ; 

dat klager v ervolgens op 10 Sept. 1945 zijn 
werk bij den belastingdienst h eert n eerge 
legd op g rond, dat hij zich ten achter ge
steld achtte bij een zijner collega's, w len 
was t oege,;itaan t ot 1 Januari 1946 bij den 
P.O.D. werkzaam te blijven; 

dat, toen hij op 16 Octobe r 1945 nog niet 
bij den belastingdienst was teruggekeerd, 
de Inspecteur hem op dezen datum schrifte
lijk ter verantwoording heert geroepen, in 
welke veran twoording d.d. 24 October 1945 
klager berichtte zijn arbeid niet te hebben 
her vat, omdat hij een schrijven had gericht 
aan den Minister -President (lees: den Mi
nisterraad) om voorloopig werkzaam te 
blijven gesteld bij den P.O.D.; 

dat de inspecteur hem daar na op 1 Febr. 
1946 wederom schrirtelijk heeft aangezegd 
zijn werk ter inspectie uiterlijk op 4 F ebr. 
daaropvolgende t e hervatten (bovenbedoel
de collega bad zijn arbeid bij den b elasting
dienst op 1 F eb r. 1946 he rvat); 

dat, toe n ook aan deze aanzegging geen 
gevolg was gegeven, hem op 19 Febr. 1946 
mededeeling is gedaan van een missive van 
den Minister van Financiën van 16 F ebr. 
1946, waarbij hem werd opgedragen zijn 
werkzaamheden onmiddellijk te h ervatten, 
onder toevoeging dat, indien aan deze op
dracht niet zou worden voldaan, zijn ont
slag in overweging zou worden geno m en; 

dat klage r bij brief van 27 Ji'ebr. 1946 de n 
inspecteur o.m. heeft be richt : dat hij op zijn 
adres aan de n Ministerraad nog geen ant
woord had ontvangen, dat het kantoorleven 
een nadeeligen invloed zou h ebben op zijn 
physiek gestel, dat hij op 27 Aug. 1945 een 
verzoek bad ingediend om bij de inspectie 
,.inlichtingen en opsporingen" te Amster
dam te werk t e worden gesteld. en dat hij 
bovendien bezwaar had op de inspectie te 
Winschoten t e w erken zoolang een bepaald 
lid van het personeel a ldaar was geplaatst; 

dat h em op 11 April 1946 kennis is gege-
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ven van een sch rijven van den Minister van 
Finan ciën, inhoudende: dat - aan gezien 
h ij b leef weigeren zijn werkzaamheden t e r 
inspectie te Winschoten t e h ervatten - bij 
n iet in den belas tingdienst kon worden g e
handhaafd; dat h ij in verband daarmede 
in de ge legenheid werd geste ld vóór 1 5 Apr il 
1946 eervol onts lag u it 's Rijks dienst te 
v ragen, g erekend t e zijn ing egaan 1 April 
194ti, en dat, indien hij niet bereid was een 
dergelijk verzoek in t e dienen, hem onge
vraagd ontslag zou worden verleen d; 

da t klagers echtgenoote op 12 April 1946 
op dien brief h eeft geantwoord, dat klager 
wegens a fwezig h eid voor dienstzaken vóór 
15 April 1946 va n de h em geboden gelegen
h eid geen gebruik kon ma k en; 

da t klager zelf op dien brief niet b eeft 
gereageerd en op h et Minister ie van Finan
ciën t ot 11 Mei 1 946 is gewacht a lvorens de 
maatregelen te nemen, welke tot klagers 
on tslag hebben geleid; 

0. dat de aan klager opgelegde straf, m et 
toepassing de r artike len 80 en 81 va n h et 
Algem een Rijksambtenarenreglem ent, is 
toegepast wegens plichtsverzuim , h ie rin b e
s taande, da t hij bij h erhaling niet h eeft vol
daan aan de h em gegeven opdracht tot h et 
he r vatten va n zijn werkzaamheden bij den 
belasting dien st; 

0 . dat klager in zijn klaagschrift evenwel 
heeft gesteld, da t het niet-hervatten van 
zij n werkzaamheden n iet h e t gevolg is va n 
plich ts ve rzuim, maar is voortgesproten uit 
de omstandigh eid, dat hij k ennelijk is ach 
te rgesteld bij a ndere a mbtenaren en zijn be
la ngen door het D epa rtem ent zijn veron
a chtzaamd; 

0. dat dit verweer echter geen steek houdt, 
aangezien , zelfs al zou hij m et recht kunnen 
klagen over t en ach terstelling bij a ndere 
ambtenaren en veronachtzaming va n zijn 
belangen (het welk de Raad t e dezen buiten 
beschouwing ka n laten en laat) , zulks hem 
geenszins een vrijbrief zou geven om zich 
aan den a rbeid, welken h ij a ls adjunc t -com
mies ter in spectie de r invoerrechten en ac
c ijnzen te Winschot en ve r plicht was t e ver
r ichten, e igenmachtig te onttrekken ; 

0 . dat verweerder dus bevoegd was k la 
ger wegens plichtsverzuim t e straffen met 
de in a rtikel 81, l e lid, aanh ef en onder k 
van het Algem een R ijksambtenarenregle
m ent gen oemde s traf van on tslag ; 

0 . dat ook overigens niet is geble k e n, dat 
b ij h et nemen van de beschikking van 17 
Mei J 946 of h et besluit van 21 Sept. 1946 
verweerde r heeft gehandeld in s trijd met 
eenig toepasselijk a lgem een verbindend 
voorschrift; 

0. dat er evenmin grond bestaat aan te 
n emen, dat v er weerder. die besch ikking en 
dat besluit n emende, van zijn bevoegdheid 
een a mbten aa r , die zich aan plich tsverzuim 
schuldig maakt, t e straffen m et onts lag, en 
va n zijn bevoegdh eid die s t raf te bevestigen , 
k ennelijk een ander gebruik h eeft gemaakt 
dan t ot de doeleinden, waarvoor die be
voegdheden z ijn gegeven; 

0 . wat betreft de laatstelijk t e beantwoor 
den vraag, of e r t usschen d e opgelegde straf 
en de gepleegde overtreding onevenredig 
heid bestaat, dat de Raad, gelet op de vol
komen afwijzende h oudin g, welke klager 
gedurende h et tijdvak 10 Sept. 1945 tot zijn 
ontslag in Mei 1946 ten aan zien van de ver
schillende h em door zijn superieuren gege
ven opdrachten to t werkher vatting heeft 
aangen om en, en op de geh eel ondisciplinaire 
wijze, waarop hij op die opdrachten h eeft 
gereageerd, waardoor h ij het zelf onm0ge
Jijk h eeft gemaakt h em nog langer in zijn 
betrekking bij den belastingdienst te hand
haven , zoodanige onevenredigheid niet aan
wezig a cht; 

0. dat hie rbij, naar aanleiding van h .it in 
h et klaagsch rift betoogde, nog opmerking 
v erdient, dat klager , indien hij eervol ont
slag uit de n dienst had willen vragen, ha d 
kunnen en moeten begrijpen dat hij, toen 
dit hem vóór 15 April 1 946 n iet m eer moge
lijk was, het daarna nog ten s poedigst e ha d 
m oeten doen , en geenszins noodig was, dat 
h em uitdru kkelijk was m edegedeeld, dat de 
gegeven t ermijn werd ve rlengd; 

dat ook de juist e h oudin g, door klage r 
t ijdens de bezetting aangenomen, geen r eden 
geeft to t h et treffen van een anderen dan 
den t oegepas t en maatregel, t e min der , daar 
door klagers s uperieuren t egenover hem een 
buiteng·ewoon g roote ma te van toegevend 
h eid en geduld is betoond en klager boven
dien zijn vroegere functie n ie t m eer wensch
te te vervullen en evenmin zich door h et 
v ragen van eervol ontslag daarva n h eeft 
willen laten ontheffen ; 

dat er da n ook geen gegronde r eden is 
voor de ter t erechtzitting door k la gers raads 
man geuite grief, dat niet voldoende begrip 
is getoond voor k lagers moeilijkh eden en 
geen van zijn superieuren m et h em h eeft 
gepraat; 

dat de ter t erechtzitting overgelegde ver 
k la ring d.d. 2 Jan. 1947 van Dr. J . H . H om
m es, chirurg en vrouwenarts t e Winschot en 
- inhoudend, dat h ij klager reeds zeer la ng 
a ls patient k ent en h et voor h em noodzake
l ijk acht, da t hij met zijn w erkzaam h eden 
zooveel m ogelijk in de buiten lucht ka n k o
m en en afwisseling heeft - den Raad even
min tot een ander oordeel kan leiden; 

da t de Raad voorts geen te rmen aanwe
zig a cht te v oldoen aan h et door k lagers 
raadsma n geda n e verzoek t ot h et gelasten 
van een nader voorbereidend on derzoek om
t rent de vraag, welke ::.nde re maatregel dan 
onts lag t e dezen n og zou kunnen worden 
genom en; 

0 . da t u it al h et bovenstaande volgt, dat 
h et onderhavige be roep on gegrond moet 
w orden verklaard; 

R echtdoende in naam der K oningin! 
Verklaart h et beroep ongegrond. 

(A.B.) 
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28 Januari 1941. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lage1· Onderwijswet 1 920 artt. 17 en 
38). 

Appellanten, die beroep hebben Inge
steld in hun hoedanigheid van bestuur
ders van oenige onderwijzersorganisa
ties kunnen niet geacht worden bij de 
vernietiging of verbeterin g van het be
streden besluit een eigen, persoonlijk 
belang te h ebben en kunnen derhalve in 
hun beroep niet worden ontvangen. 

Betrokkene is dermate ongeschikt 
voor het onderwijs geblek en, dat h ij als 
onderwijzer niet was t e handhaven en is 
derhalve terecht door h et gemeentebe
stuur ontslagen. 

Wij WTLHELJ\UN A. enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door 1 °. H. van Geli'len t e Gouda en 2°. A. 
C. Zevenbergen en J . P. W. van der Sluljs, 
onder meer voorzitter en secretaris van de 
Nederlandsehe Onderwijzersvereeniginl?' te 
Amsterdam. tegen h et beslu it van Ged. Sta
te n van Zuid-Holland van 6 Maart 1916. No. 
30, waarbij. m et handhaving van h et be
s luit van den burgemeester de r gemeente 
Gouda -van 17 Aug. 194 3, h oudende onge
vraagd eervol ontslag van H . van Geelen 
a ls onderwijzer aan de openbare lagere 
school No. 4 aldaar, m et Ingang van 1 Sept. 
1943. het door H . van Geelen voornoemd 
daartegen ingesteld beroep ongegron d Is ver
klaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuu r, gehoord, advies van 
18 D ec. l 946, No. 540: 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en \Vetenschappen van 
23 Jan. 1947, No. 198, Afdeellng L ager On
derwijs ; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun evenver mcld besluit hebben overwogen, 
dat h et aangevallen besluit van den burge
meester ,·:.u, Gouda steunt o p de navolgende 
gronden: dat a l eenige jaren achtereen door 
het hoofd der openbare lagere school No. 4 
klachten zijn geuit over den aan zijn school 
verbonden onderwijzer H. van Geelen; dat 
uit de terw.ke uitgebrachte rapporten blijkt, 
dat deze onderwijzer de o rde niet kan hand
haven en niet het minste resultaat bereikt; 
dat zelfs bij een door het h oofd der school 
Ingesteld onderzoek gebleken Is, dat de leer
lingen In den loop van het jaar, dat zij on
derwijs van van Geelen ontvangen, eerder 
achteruit gaan dan vooruit; dat, a lvorens 
tot het nemen van maatregelen over te gaan, 
de onderwijzer van Geelcn met ingang van 
15 Maart voor ten hoogste drie maanden 
werd werkzaam gesteld aan de openbar e 
lagere school No. 8; dat ook he t hoofd dezer 
school tot de conclusie komt, dat van Oeelc n 
de capaciteiten mist om behoorlijk k lassi
kaal onderwijs te geven en om de orde In 
zijn klasse te handhaven; dat de ongeschikt
held van den m eergenocmden onderwijzer 
H . van Geelen voldoende is aangetoond; dat 
hem ontslag dient te worden gegeven; dat 

de Inspecteur van h et Lager Onderwijs In 
de inspectie Gouda, blijkens de notulen van 
de bespreking op 16 Juli 1943, hiermede ac
coord gMt; dat het voorgenomen ontslag 
de goedkeuring vn.n den Secretaris-Gen eraal 
van h et D epartement van Opvoeding, We
tenschap en Cultuurbescherming, voor zoo
ver betreft de toepassing van a rt. 5 van zijn 
besluit van 8 April 1941 (No. 73/1941 ) heeft 
verkregen bij brief van 30 Juli 1943, no. 
17277, afdeeling Lager Onderwijs; dat de 
appellant in hoofdzaak hiertegen aanvoert: 
dat, al zou van ongeschikth eid sprake zijn, 
hetgeen hij ontkent, de billijkheid zich er 
tegen zou verzetten hem op zoodan,jgen 
g rond ontslag te verleenen ; dat in de juris
prudentie geen geval Is aan te wijzen van 
ontslag or, gelijken g rond, als hier door den 
burgemeester is aangevoerd; dat het hoofd 
zijner sch ool, die dit ontslag heeft bevorderd, 
uitzonderlijke eischen stelt aan zijn p erso
neel en de vooropgezette bedoeling heeft ge
had den appellant te doen ontslaan; dat hun 
college van oordeel is, dat, gezien de mede
deelingen van ver schillende hoofden van 
scholen te Gouda en van den Inspecteur van 
h et L ager Onderwijs aldaar, moet worden 
aangcnom!'n, dat de appellant de geschikt
h eid mist tot h et geven van vruchtdragend 
onderwijs aan leerlingen van lagere scholen 
en zijn lesgeven in de school een kwelling 
beteekent voor hemzelf, zoowel als voor de 
aan zijn zorgen toevertrouwde leerlingen; 
dat het gemePntebestuur van Gouda dan 
ook terecht heeft geoordeeld dat hier ter
men aanwezig zijn tot het verlcenen van 
ongevraagd eervol ontslag a ls onderwijzer; 
dat het gemeentebestuur tot het geven van 
zoouanig ongevraagd onts lag, ook voor ge
vallen als h et onderwerpelijke, wettelijk be 
voegd Is, nu deze in art. 38, eerste lid, d er 
wet n eergelegde bevoegdheid geenerlel be
perking inhoudt; dat de vraag, welke nog 
bij de behandeling van het beroep is opge
worpen, namelijk of aan den appellant geen 
andere gemeentelijke betrekking had dienen 
te worden aangeboden, dan die, welke hij 
m omenteel bekleedt, nu deze huidige betrek
king een finantieele vermindering voor den 
appellant tengevolge heeft, niet ter beoor
deeling staat van hun college. hetgeen Im
mers In beroep uitsluitend over het gegeven 
ontslag als onderwijzer h eeft te oordeelen, 
doch ten aanzien van de verzorging van den 
appellant nà diens ontslag als zoodanig, 
geen taak heeft; dat mitsdien geen termen 
aanwezig zijn tot vernietiging of verbete
ring van .het aangeval len besluit : 

dat van dit besluit bij Ons in beroep zijn 
gekomen l:l. van Geelen, alsmede A. C. Ze
venbergen en J . P. W. van der Sluijs, onder
scheidenlijk in hun kwaliteiten van voor
zitter e n secretaris van de N ede rlandseh e 
Onderwljzersvereeniging, voorzitter van het 
Nederlandsch Onderwijzers Genootschap e n 
voorzitter van den Rond van Nederlandsche 
Onderwijzers, welke laatsten aanvoeren, dat 
zij van meenlng zijn, dat het ontslag aan 
een onderwijzer met meer dan dertig d ienst-
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jaren op grond van vermeende ongeschikt
held in strijd is misschien niet met de letter, 
maar zeker wel met den geest van de Lager 
Onderwijswet 1920; dat zoodanlg ontslag In 
zeer ernstige mate de rechtspositie van het 
geheele onderwijzend personeel ondermijnt 
e n diensvolgens In strijd is met het alge
meen belang; 

0. ten aanzien van het beroep van A. C. 
Zevenbergen en J. P. W. van der Sluijs, dat 
arL 17, ePrstc lid, der Lager Onderwijswet 
1920 het recht, om bij Ons in hooger beroep 
te komen, geeft aan ieder, die belang heeft 
bij de vernietiging or verbetering van een 
kra~htens deze wet door Ged. Staten geno
men besluit: 

,lat dit belang moet worden verstaan als 
een eigen, persoonlijk belang; 

dat de appellanten A. C. Zevenbergen en 
J. P. W. van der Sluijs, die beroep hebben 
ingesteld In hun hoedanigheid van bestuur
ders van eenlge onderwijzersorganisaties, 
niet geacht kunnen worden bij de vernieti
ging of verbetering van het bestreden be
sluit zoodanig belang te hebben; 

dat deze appellanten mitsdien in hun be
r oep niet kunnen worden ontvangen; 

0. t en aanzien van het beroep van H. van 
Geelen, dat op grond van de ter zake ont
vangen ambtsberichten moet worden aan
genomen, dat deze dermate ongeschikt voor 
h et onderwijs Is gebleken, dat hij a ls onder
wijzer niet was te handhaven; dat is komen 
vast t e staan, dat het gemeentebestuur van 
Gouda geenszins lichtvaardig tot het ver
leenen van ontslag Is overgegaan, doch dat 
h et zulks eerst heeft gedaan, nadat den ap
pellant alle gelegenheid was gegeven zijn 
geschiktheid voor het geven van onderwijs 
te toonen; 

dat de bestreden beslissing mitsdien be-
hoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. de appellanten Zevenbergen en van 

der Sluijs niet-ontvankelijk te verklaren in 
hun beroep; 

2°. het beroep van den appellant van 
Geelen ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen Is belast enz. 

(A.B.) 

30 Januari 191,7. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 38). 

T e recht heeft het gemeentebestuur 
ontslag verleend aan eene onderwijzeres 
die, na van een ziekte hersteld te zijn, 
nimmer haar werkkring heeft aanvaard. 
In casu is het verleenen van ontslag met 
terugwerkende kracht tot 19 OcL 1944 
gerechtvaardigd In verband met het 
feit, dat zij nimmer in functie Is geweest 
aan de school, waaraan zij was benoemd, 
en bovendien reeds op 14 Oct. 1944 aan 
haar Is bericht, dat ontslag zou worden 
verleend. Echter zijn haar gedragingen, 
vooral in het llcht van de bijzondere 

omstandigh eden van het najaar 1944 be
zien, niet zoodanig geweest, dat aan het 
ontslag het praedicaat "oneervol" mag 
worden toegekend. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door B. en W. der gemeente Brandwijk tegen 
een besluit van Ged. Staten van Zuid-Hol
land van 8 Mei 1946, No. 323, waarbij met 
vemletiging van het besluit van de appel
lanten van 9 Oct. 1945 Is bepaald, dat aan 
Mej. J. Morijn, te Numansdorp, te rekenen 
met Ingang van 28 Mei 1945, ontslag wordt 
verleend als onderwijzeres aan de openbare 
lagere school te Brandwijk; 

Den Raad van State, Afdeellng voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 Dec. 1946, No. 515; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
23 Jan. 1947, No. 188, Ardeeling Lager On
derwijs; 

O. dat B. en W. der gemeente Brandwijk, 
ultoerenende de bevoegdheden van den raad 
dier gemeent e, bij besluit van 9 Oct. 1945 
aan Mej. J. Morijn, thans wonende t e Nu
mansdorp, Hoekstraat 5, gerekend m et in
gang van 19 October 1944 oneervol ontslag 
hebben verleend a ls onderwijzeres aan de 
openbare lagere school dezer gemeente, 
daarbij overwegende, dat ::\Iej. J. ::\Iorijn te 
Dordrecht met ingang van 4 Sept. 1944 werd 
benoemd tot onderwijzeres aan de openbare 
lagere school te Brandwijk; dat aan deze 
onderwijzeres met ingang van haar lnrunc
tietreding tot 1 Oct. daaraanvolgende op 
haar verzoek ziekteverlof werd verleend; 
dat zij op genoemden datum haar werkzaam
h eden aan de school niet beert aangevan
gen; dat In brieven, gedateerd 2 e n 12 Oct. 
1944 en gericht aan het hoofd der openbar e 
lagere school, door de belanghebbende werd 
medegedeeld, dat onder de huidige omstan
digheden de reis naar de gemeente Brand
wijk zeer bezwaarlijk kan worden gemaakt ; 
dat bij schrijven van den burgemeester van 
14 Oct. 1944 aan betrokkene werd medege
deeld, dat de door haar aangevoerde argu
m enten niet kunnen worden aanvaard, en 
dat zij bij niet aanwezigheid op de school 
op 17 Oct. 1944 geacht zou worden te zijn 
ontalagen; dat Mej. Morijn in haar br ie! van 
17 Oct. 1944 de ontvangst van bedoeld schrij
ven erkende, doch tevens berichtte onder de 
toenmalige omstandigh eden haar werk
zaamheden nog niet te kunnen aanvangen; 
dat op grond van vorenstaande overwegin
gen bij besluit van den burgemeester der 
gemeente Brandwijk, waarnemende de taak 
van den raad van 19 Oct. 1944 met Ingang 
van denzel!den datum ontslag werd verleend 
aan Mej. Morijn als onderwijzeres aan de 
openbare lagere school a ldaar; dat bij de 
beslissing van Ged. Staten van Zuid-Hol
land van 20 Aug./15 Sept. 1945, B. No. 4247/ 
31 (2e afdeellng) C.S. No. 190, de appellante 
Mej. Morijn voornoemd niet-ontvank elijk 
werd verklaard In h et door haar ingestelde 
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beroep op grond van de nietigh eid van het 
genoemde burgemeestersbesluit van 19 Oct. 
1944; dat blijkens een ingekomen schrijven 
Mej. Morijn thans in functie is als onder
wijzeres aan een openbare lagere school te 
Numansdorp; 

dat, nadat Mej. J. Morijn van het besluit 
van B. en W. van 9 Oct. 1945 bij Ged. Staten 
van Zuid-Holland in beroep was gekomen, 
Ged. Staten van Zuid-Holland bij besluit van 
8 Mei 1946, No. 323, m et vernietiging van 
het bestreden besluit van B. en W. der ge
m eente Brandwijk van 9 Oct. 1945, hebben 
bepaald, dat aan Mej. J. Morijn, te rekenen 
met ingang van 28 Mei 1945, ontslag wordt 
verleend als onderwijzeres aan de openbare 
lagere school aldaar; 

dat het besluit van Ged. Staten onder meer 
steunt op de overwegingen, dat h et aange
vallen besluit op 11 Oct. 1945 bij aangetee
kenden brief aan belanghebbende is toege
zonden; dat deze derhalve binnen tien vrije 
dagen, te rekenen van 11 Oct. 1945, dit is 
binnen tien etmalen na dien datum, beroep 
bij hun College kon instellen; dat de termijn 
van beroep alzoo In casu zou sluiten op 21 
Oct . 1945; dat deze laatste datum echter op 
Zondag viel, op welken dag men geen rechts
handeling behoeft te verrichten; dat mits
dien in dit bijzonder geval moet worden aan
genomen, dat de uiterste datum, waarop 
appellante beroep kon instellen, was 22 Oc
tober 1945; dat de enveloppe, waarin het 
adres van beroep blijkbaar was geslot en, 
niet m eer is op te leveren, doch blijkens een 
ontvangststempel op het adres zelf, dit op 
23 Oct. 1945 bij het Provinciaal Bestuur is 
ingekomen; dat, nu dit stuk waarschijnlijk 
reeds vroegtijdig ter griffie is ontvangen, 
moet worden aangenomen, dat het reeds op 
22 Oct. 1945 ten postkantore t e 's-Graven
hage is ingekomen; dat mitsdien mag wor
den geconcludeerd, dat het beroep binnen 
den daarvoor in art. 38, tweede lid, der La
ger Onderwijswet 1920, gestelden t ermijn is 
ingediend, weshalve appellante in dat be
roep ontvankelijk dient te worden ver
klaard; ,Jat appellante Ged. Staten heeft 
verzocht het bestreden besluit te vernieti
gen wegens strijd met de wet en de gevol
gen der vernietiging te willen regelen in 
dien zin, dat aan haar eervol ontslag wordt 
verleend met ingang van den datum 28 Mei 
1945, waarop zij dit ontslag heeft aange
vraagd; dat, wat .betreft het praedicaat "on
eervol", appellante in het begin van Oct. 
1941. toen zij van haar ziekte h ersteld was, 
zonder groot gevaar als onderwijzeres te 
Brandwijk in dienst had kunnen treden; dat 
er weliswaar eenig gevaar aanwezig was, 
dat haar rijwiel door de Duitsche Weer
macht zou worden gevorderd als zij zich met 
dit vervoermiddel naar haar. standplaats be
gaf, doch dat, zoo zij dit risico niet wilde 
loopen, zij zich te voet of anderszins naar 
Brandwijk had kunnen begeven, nu de af te 
leggen afstand immers slechts ± 15 K.M. 
was, en zij te Brandwijk een kosthuis had, 
weshalve zij niet dagelijks heen en weer be-

hoefde te reizen ; dat zij echter ondanks de 
desbetreffende aanmaning van den burge
meester der betrokken gemeente verzuimd 
heeft haar taak als onderwijzeres te komen 
vervullen; dat zij zich mitsdien aan plichts
verzuim heeft schuldig gemaakt; dat het 
gemeentebestuur dan ook terecht gemeend 
h eeft haar niet langer als onderwijzeres te 
m oeten handhaven; dat echter, gezien de 
omstandigheden, met het verleenen van 
ontslag, zonder het praedicaat "oneervol", 
had behooren te worden volstaan; dat, wat 
betreft den datum van ingang van het ont
slag, terwille van de rechtszekerheid aan 
ongevraagd ontslag slechts terugwerkende 
kracht kan worden verleend, indien en voor 
zooverre de ontslagene zulks zelf verzoekt; 
dat h et voorts is komen vast te staan, dat 
appellante na 29 Juli 1945 ontslag als on
derwijzeres te Brandwijk heeft gevraagd 
met ingang van 28 Mei 1945; dat mitsdien 
h et ontslag behoort in te gaan op den door 
appellante als zoodanig genoemden datum 
van 28 Mei 1945; 

dat B. en W. der gemeente Brandwijk van 
het besluit van Ged. Staten in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende dat Mej. Morijn niet 
binnen tien vrije dagen na de toezending bij 
aangeteekenden brief van h et aangevallen 
besluit van B. en W. beroep heeft ingesteld 
bij Ged. Staten van Zuid-Holland; dat de 
conclusie van Ged. Staten, dat het beroep 
b innen den daarvoor in art. 38, tweede lid, 
der Lager OnderwijljWet 1920, gestelden t er
mijn is ingediend, op een onjuiste en niet 
wettelijk gesanctionneerde overweging be
rust, namelijk de overweging, dat de Zon
dag bij de vaststelling van den termijn, 
waarbinnen beroep kan worden ingesteld, 
buiten beschouwing moet blijven; dat Mej. 
Morijn op grond van het vorenstaande in 
haar be roep niet-ontvankelijk had behooren 
te worden verklaard; dat Mej. Morijn zich 
blijkens meergenoemde beschikking van 
Ged. Staten van Zuid-Holland aan zulk een 
ernstig plichtsverzuim heeft schuldig ge
maakt, dat zij als onderwijzeres niet was te 
handhaven; dat er, ook al worden bijzon
dere omstandigheden in acht genomen, geen 
enkele aanleiding bestaat om appellante 
over h et tijdvak 19 Oct. 1944 tot en met 17 
Mei 1945 salaris uit t e betalen nu hie rvoor 
geen enkele tegenprestatie werd geleverd; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van B. en W. in hun beroep, dat volgens de 
overgelegde stukken in de gemeente Brand
wijk een tijdelijke raad niet werkzaam is 
geweest en derhalve B. e n W., toen zij hun 
beroep instelden, daartoe bevoegd waren op 
grond van art. 5 van h et Besluit Tijdelijke 
Voorziening Bestuur Provinciën en Gemeen
ten ; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van Mej. Morijn in haar beroep bij Ged. 
Staten; 

dat door Ged. Staten terecht is beslist, dat 
Mejuffrouw Morijn tijdig in beroep is ge
komen en het verweer van B. en W. te dezen 
aanzien dus m oet worden verworpen; 
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dat immers het beroepschrift ter provin
ciale g-riffie voor ontvangst is afgestempeld 
op Dinsdag, 23 Oct. 1945, zoodat het, gezien 
de vertraging, waarmede de openbare dien
sten toen nog werkten, aannemelijk is, dat 
het beroepschrift tijdig vóór 22 Oct. 1945 
t e r post werd bezorgd; 

O. wat het ontslag zelf betreft, dat op 
grond van de ingewonnen ambtsberichten 
m oet worden geoordeeld, dat Mejuffrouw 
Morijn, na van haar ziekte hersteld te zijn, 
nimmer haar werkkring h eeft aanvaard; 

dat deswege het gemeentebestuur terecht 
h eeft gemeend aan Mej. Morijn ontslag te 
moeten verleen en; 

dat in verband met het feit, dat Mej. Mo
r ijn nimmer In functie is geweest als on
derwijzeres aan de openbare lagere school 
te Brandwijk. en bovendien reeds op 14 Oct. 
1944 aan haar is bericht, dat ontslag zou 
worden verleend, indien zij haar functie niet 
aanvaardde, het verleenen van ontslag met 
terugwerkende kracht tot 19 Oct. 1944 naar 
Ons oordeel gerechtvaardigd is; 

dat intusschen de gedragingen van Mej. 
Morijn, vooral in het licht van de bijzondere 
omstandigheden in het najaar 1944 bezien, 
n iet zoodanig geweest zijn, dat aan het ont
slag het praedicaat "oneervol" mag worden 
toegekend; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be

sluit van Ged. Staten te bepalen, dat aan 
Mej. J. Morijn te Numansdorp te rekenen 
met ingang van 19 Oct. 1944 eervol ontslag 
wordt verleend a ls onderwijzeres aan de 
openbare lagere school te Brandwijk. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A. B.) 

30 Januari 1947. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 36) . 

H et bezwaar van appellant, dat het 
plan tijdens de bezetting is vastgesteld 
door den toenmaligen burgemeester al
léén en goedgekeurd door den Commis
saris der provincie alléén is ongegrond; 
voor een nieuwe behandeling van voren 
af aan is reeds hierom geen plaats, aan
gezien de behandeling van en de beslis
sing op de ingestelde be roepen de Kroon 
de gelegenheid schenkt om bij gebleken 
onjuistheden, ontstaan tengevolge van 
de eerdere besluiten der lagere instan
ties, zoonoodig alsnog de goedkeuring 
aan het plan te onthouden. 

Het plan regelt op gelukkige wijze de 
toekomstige bebouwing en behoedt te
gelijkertijd het natuurschoon tegen ver
dere aantasting door de bebouwing te 
concentreeren in en om de bestaande 
k ernen, terwijl voorts aanvulling en af
ronding aan de overige bestaande be
bouwingsgroepen is mogelijk gemaakt. 
Het voorziet ruimschoots In de te v er-

wachten beh oefte aan bouwterrein, zoo
dat er geen t ermen aanwezig zijn om h et 
oppervlak der tot bebouwing bestemde 
gedeelten te vergrooten. Aan terreinen, 
welke niet in de sfeer van bebouwing zijn 
gelegen, kan geen hoogere waarde wor
den toegekend dan die, welke te basee
ren is op de opbrengst van den bodem. 
Het enkele feit, dat de eigenaren ver 
wachtingen h ebben gekoesterd omtrent 
winstgevenden verkoop der gronden als 
bouwterrein kan geen aanspraak op 
schadevergoeding opleveren. In terrei
nen, bij uitstek rijk aan natuurschoon, 
kan landhuisbouw kwalijk worden toe
gelaten. 

Wij "\VlLHEL!\HNA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen ingesteld 

door 1 °. D. G. van Beuningen te Vierhouten 
(gemeente Ermelo), handelende a ls Direc
teur en aandeelhouder van de N.V . .,Elspee
ter Bosch", gevestigd aldaar, 2°. Jhr. Mr. 
Dr. E. A. van Beresteyn te Vierhouten (ge
meente Ermelo), 3°. Jhr. Mr. Dr. E.A. van 
Beresteyn, handelende a ls Directeur der 
N.V . .,Het Vierhouterbosch" te Vierhouten 
(gemeente Ermelo), 4°. Ir. A.E. Jurriaanse 
te Hulshorst (gemeente Ermelo), handelen
de zoowel voor zichzelf als voor a nderen, 
5°. H. Th. s'Jacob te Staverden (gemeente 
Ermelo) en 6°. de Stichting "H oogwolde" te 
Rotterdam en de Stichting Pensioenfonds 
van 1926 der Rotterdamsche Bankvereeni
ging eveneens aldaar, tegen het besluit van 
den Commissaris der provincie Gelderland 
van 28 April l 943, no. 146, houdende goed
keuring van een uitbreidingsplan voor de 
gemeente Ermelo; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 November 1946, No. 102 (1944); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Openbare Werken en vVederopbouw van 24 
.Januari 1947. Centrale Directie van de 
Volkshuisvesting, afdeeling 112, No. 13981 
M/P.B.R.; 

0. dat de burgem eester van Ermelo, waar
nemende de taak van den gemeenteraad bij 
besluit van 12 Maart 1942 voor zijn gemeen
te een uitbreidingsplan in hoofdzaak heeft 
vastgesteld, daarbij intrekkende alle vroe
ger vastgestelde uitbre idingsplannen, voor 
zoover zij betreffen den in het genoemde 
plan in hoofdzaak begrepen grond, terwijl 
hij voorts bij afzonderlijke besluiten op de 
tegen het ontwerp-plan ingekomen bezwaar
schriften heeft beschikt; 

dat het genoemd besluit van àen burge
meester van E rmelo bij besluit van den 
Commissaris der provincie Gelderland, 
waarnemende de taak der Ged. Staten dier 
provincie, van 28 April 1943 No. 146, is goed
gekeurd waarbij onder andere is overwogen: 

ten aanzien van het bezwaarschrift van 
Ir. A. E. Jurriaanse te Hulshorst: dat àe 
adressant er bezwaar tegen h eeft, dat de 
gronden in de onmiddellijke nabijheid van 
het spoorwegstation Huls horst, voorzooveel 
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hij daarvan medeëigenaar is, niet voor be
bouwing met landhuizen zijn bestemd, ter
wijl hij de bestemming daartoe van naburige 
gronden niet doelmatig acht; dat de gron
den van den reclamant ten deele tot bosch 
en overigens tot duin of zandverstuiving zijn 
bestemd; dat deze gronden deel uitmaken 
van een zeer belangrijk natuurgebied, welks 
behoud van meer belang is dan het ontstaan 
van bebouwing in de onmiddellijke omge
ving van het bovenbedoelde station; dat met 
het oog daarop de bestemmingen, welke aan 
de g ronden van den adressant en aan de 
daaraan naburige gronden zijn gegeven, 
juist moeten worden geacht; ten aanzien 
van het bezwaarschrift van o.a. H. Th. 
s'Jacob te Staverden, D. G. van Beuningen 
te Vierhouten, in zijn hoedanigheid van di
recteur en aandeelhouder van de N.V. ,,El
speeter Bosch" en Jhr. Mr. Dr. E. A. van 
Beresteyn te Vierhouten, deze laatste han
delende voor zich en als directeur van de 
N.V. ,,Het Vierhouterbosch"; dat de r ecla
manten, wier gronden voornamelijk zijn 
aangewezen tot bosch of landgoed, er be
zwaar tegen maken dat ten aanzien van eèn 
gedeelte van hun terreinen niet een ruimer 
gelegenheid is gegeven tot het bouwen van 
woningen dan ingevolge het plan mogelijk 
is, zonder dat zij overigens bepaalde terrei
nen aanwijzen welke naar hun oordeel voor 
die meerdere bebouwing in aanmerking ko
men; dat de aan de gronden van de recla
manten gegeven bestemmingen stedebouw
kundig juist moeten worden geacht, de re
clamanten daardoor niet in h et t egenwoor
dige gebruik dier gronden worden belem
merd en derhalve die bestemmingen niet 
als een onredelijke beperking van hun ei
gendomsbevoegdheden kunnen worden aan
gemerkt; dat de reclamanten voorts van 
oordeel zijn, dat de aan bun grond gegeven 
bestemmingen een ongeoorloofde aantasting 
van den eigendom inhouden; dat echt er het 
geven van bestemmingen aan gronden door 
een plan van uitbreiding, hetgeen mede
brengt, dat op die gronden niet op andere 
wijze mag worden gebouwd dan door die 
bestemmingen wordt aangegeven, berust op 
de Woningwet, zoodat dit bezwaar van de 
reclamanten geen steun vindt in wettelijke 
voorschriften; dat de reclamanten voorts 
aanvoeren, dat bij vererYing van hunne 
g ronden deze als geheel weinig aangetast 
worden, wanneer een gedeelte is aangewezen 
voor bouwterrein en dit tflr voldoening van 
successierechten kan worden verkocht, ter
wijl bij de onderhavige bestemming in het 
gestelde geval verkaveling dier goederen 
valt te duchten; dat een maatregel, welke 
juist wordt geacht ten aanzien van grond
eigenaren, in beginsel ook als juist ten 
aanzien van de erfgenamen dier grondeigen
dommen moet worden aangemerkt, dat het 
wellicht in bepaalde gevallen niet is uitge
sloten, dat de belangen van een erfgenaam 
op onbillijke wijze worden getroffen, doch 
dat een zoodanig geval door de reclamanten 
niet is aangevoerd; dat de reclamanten 
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voorts verzoeken, dat met hun belangen 
meer rekening zal worden gehouden, dan bij 
de vaststelling van het plan is geschied en 
dat blijkens de mondelinge toelichting van 
de reclamanten s'Jacob en van Beresteyn, 
bij hen het verlangen bestaat: A. dat be
paalde gronden van het Vierhouterbosch, 
die thans tot landgoed bestemd zijn, de be
stemming tot bosch verkrijgen en omge
keerd, B. dat de boerderijen in h et dorp 
Vierh outen in de toekomst als zoodanig in 
stand zullen blijven, aangezien aldaar de 
meest geschikte landbouwgronden zijn, C. 
dat de gelegenheid tot kampecren wordt be
perkt, aangezien daarvan hinder wordt on
dervonden; dat de onder A. bedoelde wijzi
ging niet van ingrijpenden aard is en dat, 
hoewel het van belang is dat deze zaak 
nader in onderzoek wordt genomen, geen 
aanleiding bestaat om aan de desbetreffende 
deelen van het plan van uitbreiding goed
keurinJl' te on thouden; dat het behoud van 
boerenbedrijven in een dorp dat een middel
punt is van touristenverkeer, bij een onge
stoorden ontwikkelingsgang niet mogelijk 
is, dat het niet gewenscht is deze ontwikke
ling tegen t e gaan, aangezien daardoor een 
zekere mate van welvaart onmogelijk zou 
worden gemaakt en werkgelegenheid zou 
worden ontnom en aan een deel van het be
volkingsoverschot ten plattelande; dat de 
aanwijzing van gronden voor kampeerter
r ein in overeenstemming is met het gebruik, 
dat thans van die gronden wordt gemaakt 
en het geopperde bezwaar onthouding van 
goedkeuring aan het desbetreffende deel 
van h et plan van uitbreiding niet zou recht
vaardigen; t en aanzien van h et bezwaar
schrift van de stichtingen "Hoogwolde" en 
"Pensioenfonds van 1926 der Rotterdamsche 
Bankvereeniging", beide te Rotterdam; dat 
de reclamanten er bezwaar tegen maken dat 
van haar gronden, welke zijn bestemd tot 
vacaniieoord niet meer dan 20 % van het 
oppervlak mag worden ingenomen door ge
bouwen; dat het huidige gebruik der gron
den, dat in overeenstemming is met de ge
geven bestemming, daardoor niet wordt be
lemmerd en handhaving van den bestaanden 
toestand wenschelijk is, dat met het oog 
daarop de gegeven bestemming juist moet 
worden geacht; 

dat van het evenvermeld besluit van den 
Commissaris der provincie Gelderland de in 
hoofde dezes genoemde belanghebbenden in 
beroep zijn gekomen; 

dat D. G. van Beuningen, handelende als 
directeur en aandeelhouder van de N.V. 
.,E lspeeter Bosch", gevestigd te Vierhouten, 
gem eente Ermelo aanvoert, dat vrijwel alle 
terreinen van de N.V . .,Elspeeter Bosch", met 
uitzondering van een heidestrook aan den 
Vierhouter Elspeeter grindweg, tengevolge 
van h et plan de bestemming ontvangen van 
boschgebied, waardoor de mogelijkheid 
wordt ontnomen om de terreinen, aan de 
wegen gelegen, met uitzondering van het 
bovengenoemde, als bouwterrein te verkoo
pen, h etgeen practisch een bouwverbod be-

4 
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teekent en tot zeer onredelijke gevolgen 
leidt; 

dat Jhr. M r. Dr. E. A. van Beresteyn in 
beroep aanvoer t, dat hij de door h em zoo 
voor zich zelf als in zijn hoedanigheid van 
d irecteur der N.V . .,Het Vierhouterbosch" 
a lreeds ingebrachte bezwaren handhaaft; 

dat I r. A. E. J urriaanse, mede handelende 
namens Dr. S. J. R. de Monchy, H. W . de 
Monchy, J. A. de Monchy en Ch. de Monchy, 
a llen te Rotterdam, met hem vormende de 
Burgerlijke Maatschap "L euvenhorst", ge
vestigd te Rotterdam, aan welke Maatschap 
het Landgoed "Leuvenborst", g rootendeels 
te N unspeet gelegen, behoort, aanvoert, dat 
h ij zich door het bestreden besluit veronge
lijkt gevoelt en alle vroeger door hem na.ar 
voren gebrachte grieven handhaaft; 

dat H. T b. s'J acob in beroep aanvoert, dat 
zijn bezwaren in hoofdzaak hierin besta.an, 
dat vele van zijn terreinen tengevolge van 
het gemelde plan de bestemming ontvangen 
van boschgebied, waardoor de mogelijkheid 
wordt ontnomen om de terreinen, aan de 
wegen gelegen, a ls bouwterrein te verkoo
pen , hetgeen practisch een bou wverbod be
teekent en tot zeer onredelijke gevolgen 
leidt; dat met deze bezwaren onvoldoende is 
rekening gehouden; dat de Stichting "Hoog
wolde" en de Stichting "Pensioenfonds van 
1926 der Rotterdamsch Bankvereeniging" 
aanvoeren, dat in het uitbreidingsplan der 
gemeent e E rmelo aan de terreinen die door 
de eerstgenoem de stichting worden geëx
ploit eerd en a.an de In de tweede plaats ge
noem de stichting in eigendom toebehooren, 
de bestemm ing is gegeven van "Vacantie
oord" en in dat gebied slechts is toegestaan 
het bou wen van gebouwen, welke verband 
hou den met het beheer en het gebruik van 
deze g ronden a ls vacantieoord; dat daaraan 
ech ter de bepaling is toegevoegd, dat het 
gezamenlijk oppervlak van de gebouwen 
n iet meer bedragen mag dan 2 % van het 
bij het vacantieoord behoorende terrein; dat 
zij voorshands van de beperking tot 2 % wel 
geen last ondervinden, doch dat deze begren
zing zou kunnen gaan hinderen, wanneer 
ha re t erreinen bijvoorbeeld door overdracht 
k leiner zouden zijn geworden; dat toch 
evenals bij eendenhouder ijen, kampeerter
rein en, zweminrichtingen, landgoederen en 
bosschen volstaan zou kunnen worden m et 
de gebruikelijke beperking, dat het bou
wen verband moet houden met het be
heer en het gebruik van de gronden na.ar 
hunne beHtemming; dat, indien al een ver
dere beperking in de bebouwing volstrekt 
noodzakelijk zou zijn, voor een vacantieoord 
dienste van gezonde menschen geen verdere 
beperking noodig zou zijn dan de 10 %, die 
voor sanatoria is voorgeschreven; 

0 . dat de appellant van Beresteyn in de 
openbare vergadering van de Afdeeling van 
den Raad van State voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag is 
uitgebracht, a ls bezwaar tegen het plan van 
u itbreiding heeft aangevoerd, dat het tijdens 
de bezetting is vastgest eld door den toen-

maltgen burgem eester a lleen , daar de ge
meenteraad was t erzijde gest eld, en goed
gekeurd door den Commissaris der provincie 
a lleen, h etgeen zijns inziens zou moeten 
leiden tot een opnieuw beha ndelen van dit 
plan langs den weg va n de Wonin gwet, 
doch dat dit bet oog niet opga.at; 

dat immers, daargelaten nog, of het juist 
zou zijn aan te n em en , dat zoodanige, tijdens 
de bezetting genom en beslu iten geen rechts
lcracht zouden bezitten, er voor een nieuwe 
behandeling van voren a f aan r eeds hierom 
geen plaats Is, aangezien de behandeling van 
en de beslissing op de ingestelde beroepen 
Ons de gelegenheid sch en k t om bij gebleken 
onjuistheden, ontsta.an t engevolge va n de 
eerdere besluiten der lagere instan t ies, zoo 
noodig alsnog de goedkeu ring aan het plan 
te onthouden; 

O. wat voorts het beroep van dezen appel
lant en die der appellanten D. G. van Beu
ningen en H . T h . s 'Jacob betreft, dezen het 
onbillijk achten, dat aan h un gronden, welke 
aanzienlijke oppervlakten beslaan, geheel of 
nagenoeg geheel een bestem min g wordt ge
geven, die bebouwing met v illa's en lan d
huizen uitsluit, zoodat zij in hun h uns in
ziens alleszins gerech tvaardigde verwach 
ting, dat althans een gering deel hunn er be
zittingen te zijner tijd voor dergelijke be
bouwing zou mogen worden gebezigd, zijn 
teleurgesteld; 

dat echter dit bezwaar terech t ongegrond 
is bevonden; 

dat toch op grond van de overgelegde 
s tukken, zooals deze op verzoek van de Af
deeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuu r, nader zijn aange
vuld, moet worden aan genom en, dat het 
onderwerpelijke pla n op gelu kkige wijze de 
toekomstige bebouwing regelt en tegelijk er 
tijd het natuurschoon tegen verdere aan 
tasting behoedt door de bebouwing te con
centreeren in en om de bestaande kernen , 
terwijl voorts aanvulling en afrondin g van 
de overige bestaande bebouwingsgroepen is 
mogelijk gemaakt; 

dat in dit verband op g rond van de a mbts
berichten tevens kan worden geoordeeld, 
dat het plan r uimschoots in de t e verwach
ten behoefte aan bouwterrein voor ziet, en er 
derhalve geen termen aanwezig zijn om ter 
tegemoetkomin g aan de wensch en van de 

appellanten het oppervlak der tot bebou 
wing bestemde gedeelten te vergrooten ; 

dat ook niet aan nemelijk is gemaak t, dat 
de b ierbedoelde appellan ten door het plan 
onredelijk worden benadeeld in h u n finan
cicele belangen; 

dat het hier Immers ter reinen betreft, 
welke niet in de sfeer van bebouwing zijn 
gelegen, zoodat er geen aanleiding kan be
sta.an om daaraan een hoogere waarde toe 
te kennen dan die, welke te baseeren is op 
de opbrengst van den bodem; 

dat het in dit verband van beteek enis is, 
dat het t egenwoordige gebruik der terreinen 
door het plan In geen enkel opzich t wordt 
belemm erd; 
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dat het enkele feit, dat de eigenaren ver
wachtingen hebben gekoesterd omtrent 
winstgevenden verkoop dezer gronden als 
bouwterrein, geen aanspraak op schadever
goeding ter zake kan opleveren; 

dat zulks te minder het geval is, nu uit de 
stukken ka n worden opgemaakt, dat, zooals 
ook door het gem eentebestuur wordt erk end, 
de bebouwingsvoorschriften den eigenaar 
h et bouwen van een woongelegenheid voor 
hemzelf of zijn familieleden veroorloven; 

dat door en namen s de appellanten In de 
openbare vergadering van de eerder ver
melde Atdeeling van den Raad van State. 
wel schadeberekeningen zijn gemaakt. welke 
tot betrekkelijk groote bedragen oploopen, 
doch dat daarbij ten onrechte als uitgangs
punt Is gen omen, dat aan a lle verharde 
wegen op hun terreinen gebouwd zou kun
nen worden, h etgeen toch tot een ontoelaat
bare lintbebouwing over deze deelen van de 
Veluwe zou leiden: 

dat de appellanten zelf blijk geven de on
houdbaarheid hiervan in te zien, omdat zij 
geen zoodanige bebouwing verlangen. doch 
a ls compensatie voor de door h en berekende 
schade bepaalde terreinen alsnog voor be
bouwing wenschen te zien aangewezen: 

dat daargelaten nog dat er bier wegens 
ten onrechte berckPnde schade geen aanlei
ding voor het geven van een dergelijke com
pensatie bestaat. het bestemmen van nog 
meer terreinen tot bebouwing uit stede
bouwkundig oogpunt niet verantwoord zou 
zijn; 

dat de drie andere In het bestreden besluit 
aangegeven bezwaren van Jhr. van Bere
steyn betrekking hebbende op de naar zijn 
oordeel onjuiste aanwijzing eenerzijds van 
grond, bestemd voor landgoed en anderzijds 
van terrein, bestemd voor bosch, voorts be
treffende de wenschelijkheld van het be
houden blijven van de boerderijen In het 
dorp Vierhouten en In de derde plaats aan
gaande den hinder, ondervonden van de 
kampeergelegenheid terecht geen aanleiding 
tot onthouding van goedkeuring h ebben ge
geven: 

dat zulks eveneens geldt van het door hem 
naar voren gebrachte bezwaar van de on
duidelijkheid der kaarten; 

dat toch, al zou een kaart op een schaal 
van 1 : 10.000 meer aanbeveling verdienen, 
de t oegepaste schaal van 1 : 25.000 in over
eenstemming Is met de voorschriften van 
het Woningbesluit; 

O. wat betreft het beroep, door Ir. A. E. 
Jurrlaanse Ingesteld namens eenlge ande
ren, voor wie ook bij h e t gemeentebestuur 
door hem bezwaar werd ingebracht, zoodat 
zij ontvankelijk zijn in hun beroep, dat op 
grond van de meergenoemde ambtsberich
ten m oet worden geoordeeld, dat de hlerbe
doelde ten zu iden van den spoorweg gelegen 
terreinen van het landgoed "Leuvenhorst" 
bij uitstek rijk zijn aan natuurschoon, waar
In landhulsbouw kwalijk kan worden toege
laten; 

dat ook hier niet voldoende Is aangetoond, 

dat de geldelijk e nadeelen, welke de eige
naars van het landgoed als gevolg van de 
daaraan gegeven bestemming, welke la n d
huisbebouwlng uitsluit, zouden kunnen lij
den, onredelijk zwaar zijn te noemen en van 
zoodanige beteekenis zouden zijn, dat. ge
lijk de appellant wenscht, bij wijze van te
gem oetkoming een gedeelte alsnog voor 
bouwterrein zou dienen t e worden aange
we7,en: 

dat derhalve met de aan deze terreinen 
gegeven best emming kan worden Inge
stemd: 

dat weliswaar het landgoed ligt bij het 
spoorwegstation Hulshorst en uiteraard In 
de om geving van een station bebouwing 
moet zijn toegelaten, doch dat In het onder
havige geval terecht de bebouwing is gepro
jecteerd ten n oorden van den spoorweg 
waar deze a lleszins op haar plaats is: 

O. wat betreft het beroep van de Stich
tingen .,Hoogwolde" en ,.Pensioenfonds van 
1926 der Rotterdamsche Bankvereeniglng", 
dat de door deze appellanten bedoelde be
perking van de mogelijkheid van bebouwing 
op g ronden, bestemd tot vacantleoord, tot 
2 % van het oppervlak nog zou toelaten, op 
de onderhavige terreinen, welke een opper
vlak hebben van omstreeks 63 ha, gebouwen 
aanwezig te h ebben met een gezamenli,ik 
oppervlak van 10600 m2, hetgeen vrijheid 
geeft tot een belangrijke uitbreiding van de 
bestaande bebouwln~ welke naar schatting 
on geveer 1000 m2 beslaat : 

dat, in dit licht bezien. de bedoelde beper
king der bebouwlngsmogelijlcheld, voor deze 
terreinen. welke a lreeds thans als vacantle
oord worden gebruikt. mag geacht worden 
door het openbaar belang. verbonden aan 
h et b ehoud van het natuurschoon ter plaat
se, voldoende te zijn gerechtvaardigd; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Openbare Werken en 

Wederopbouw is belast enz. 
(A.B.) 

,1 Februari 1947. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 artt. 24, 68, le lid). 

Een besluit tot benoeming van een 
a nder dan eischer in een bepaalde func
tie - ook a l wu dit besluit gevolgen 
h ebben voor elschers werkzaamheden 
a ls ambtenaar, daar deze grootcndeels 
dezelfde waren als die, welke de nieuwe 
func tionaris tot zijn taak moest reke
nen - Is niet genomen ten aanzien van 
den elscher en hij wordt daardoor ook 
niet rechtstreeks in zijn belang getrof
fen. Elscher Is In zooverre niet-ontvan
kelijk. 

Elschers beroep tegen zijn ontslag In 
verband met de plaats gehad hebbende 
reorganisatie van het dienstvak, waar
van hij het h oofd was, Is ongegrond. Er 
waren voldoende feiten om van een 
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n ieuwe organisatie te kunnen spreken; 
met het ontslag behoefde niet te worden 
gewacht, totdat deze reorganisatie in 
een perfect besluit zou zijn vastgelegd. 

Geen détournement de pouvoir, daar 
het ontslag juist is verleend om de nieu
we organisatie van het dienstvak niet 
te frustreeren door handhaving van een 
overtollig geworden ambtenaar. 

Uitspraak in zake: 
J. C. P., te Rotterdam, eischer i.h. b ., 

tegen: 
den Raad van de gemeente Rotterdam, ge
daagde i h. b., vertegenwoordigd door den 
Burgemeester. 

De Centrale Raad van Beroep, enz.; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Raad van de gemeente Rotter

dam in zijn vergadering van 4 April 1946 
H. J . V. heeft benoemd tot Economisch Di
recteur der Gemeente-Ziekenhuizen; 

0. dat die Raad in zijn vergadering van 6 
Juni 1946 heeft aangenomen het voorstel 
van B. en W. van Rotterdam tot het ver
leenen van eervol ontslag (met ingang van 
15 Augustus 1946) onder toekenning van 
wachtgeld aan J. C. P. als hoofdadministra
teur bij de Gemeente-Ziekenhuizen, zulks in 
verband met de plaats gehad hebbende re
organisatie bij dien dienst; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Rotter
dam bij uitspraak van 23 0ctober 1946 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- h et beroep van J. C. P. tegen laatstge
noemd besluit ongegrond heeft verklaard en 
hem niet-ontvankelijk heeft verklaard in 
zijn beroep, voorzoover dit het eerstgenoemd 
besluit betreft; 

0. dat J . C. P. tijdig van deze uitspraak in 
hooger beroep is gekomen en bij beroep
schrift op grond van het daarbij aange
voerde heeft verzocht die uitspraak te ver
nietigen en voorts de beide bestr eden be
sluiten te vernietigen, althans nietig te ver 
k laren; 

In rechte: 
0 . met betrekking tot het besluit dd. 4 

April 194 6 tot benoeming van een ander dan 
eischer tot Economisch Directeur der Ge
meente-Ziekenhuizen; 

dat dit besluit niet is een besluit ten aan
zien van eischer a ls hoofdadministrateur bij 
de Gemeente-Ziekenhuizen van Rotterdam 
genomen, weshalve daartegen voor hem als 
ambtenaar beroep ingevolge de Ambtena
r enwet 1929 - gezien het bepaalde bij de 
a r tt. 3, lid 1, 24, lid 1, en 58, lid 1, dier wet -
n iet openstond; 
dat wel aan eischers gemachtigde kan wor

den toegegeven, dat dit besluit gevolgen zou 
h ebben voor eisch ers wer kzaamheden als 
h oofdadministrateur, daar deze grootendeels 
dezelfde waren als die, welke de nieu we 
functionaris tot zijn taak moest rekenen, 
doch daarmede geen szins is gezegd, dat het 
besluit tot benoeming van dezen n ieuwen 
funct ionaris is gen omen ten aanzien van 
den eischer a ls ambtenaar of dat eischer 

door dat besluit r echtstreeks in zijn belang 
is getroffen; 

dat, voorzoover dit besluit val t te inter
preteeren a ls een weigering om te besluiten , 
dat eisch er wordt benoemd tot Economisch 
Directeur - als hoedanig eischer het niet 
heeft aangevochten - met den eersteP 
rechter ten overvloede opgemerkt kan wor
den, dat eischer aan geen t oepasselijk a lge
meen verbindend voorsch r ift het recht op 
die benoeming kon ontleenen; 

0. met betrekking tot het besluit dd. 6 
Juni 1946 tot eervol on tslag aan eischer met 
ingang van 15 Aug. 1946 onder toekenning 
van wachtgeld, zulks in verban d met de 
plaats gehad hebbende r eorganisat ie van 
den dienst der Gemeente-Ziekenhuizen; 

dat eischer s gemachtigde hier ten on
rechte het zwaartepunt heeft gezocht in de 
vraag, of in voormelden dienst wel een re
organisatie had plaats gehad, welke in een 
perfect besluit was vastgelegd; 

dat toch blijkens het ten aanzien van 
eischer - die als hoofdadministrateur der 
Gemeente-Ziekenhuizen was een hoofd van 
dienst - toepassel ijke a r t. 38 van het Regle
ment op den rechtstoestand van de hoofden 
van dienst der gemeente Rotterdam eervol 
ontslag aan een hoofd van dienst kan wor
den verleend "wegens nieuwe organisatie 
van het dienstvak, waarvan hij de leiding 
heeft"; 

dat hier dus niet is vereischt, dat de re
organisatie volledig haar beslag moet heb
ben gekregen, a lvorens tot ontslag als even
bedoeld kan worden overgegaan; 

dat in dit geval zeker voldoende feiten 
aanwezig zijn om te kunnen spreken van 
een "nieuwe organisatie van het dienstvak " , 
immers de Gemeenteraad van Rott erdam in 
zijn vergadering van 21 Maart 1946 bij ac
clamatie beeft beslot en in beginsel zijn goed
keuring te hechten aan het reorganisatie 
voorstel van B . en W. (no. 33), houdende 
o.m. de benoem ing, eer lang, van een Eco
nomisch D irecteur der Gemeente-Zieken
huizen en aan dat voorstel gevolg beeft ge
geven door het vorenbesproken benoemings
besluit van 4 April 1946; 

dat in die feiten reeds voldoende grond is 
gelegen om aan te nemen, dat hier een 
,.nieuwe organisatie van het dienstvak". 
waarvan eischer de leiding had. zóóver was 
gevorderd. dat hij wegens die organisatie 
kon worden ontslagen; 

dat deze Raad zich dan ook vereenigt met 
de gronden, waarop ook de eerste recht er 
heeft beslist, dat het onderhavige besluit 
niet strijdt met eenig toepasselijk algem een 
verbindend voorschr ift; * 

dat eischers gemachtigde evenmin kan 
worden gevolgd in zijn betoog, dat de Ge
meenteraad zich b ij h et ont slagbesluit n iet 
door eenig redelijk of oirbaar motief kan 
hebben laten leiden; 

dat toch, juist omdat de reorganisatie van 
het dienstvak, waarvan eischer h et hoofd 
was. ten tijde van het n emen van dat oot-

* Zie noot onder deze uitspraak. 
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slagbesluit zoo ver was voortgeschreden, 
dat er reeds twee hoofden van dienst -
eischer en de nieuwbenoemde Economisch 
Directeur - waren, de gemeenteraad zijn 
ontslagbevoegdheid te dezen zonder twijfel 
moet h ebben gebruikt tot het doel, waar
voor ze was gegeven, nl. om de nieuwe or
ganisatie van een dienstvak niet te doen 
frustreeren door in dat dienstvak overtollig 
geworden ambtenaren, gelijk eischer toen 
was, te handhaven; 

O. dat een en ander ertoe leidt de uit
spraak, waarvan beroep, te bevestigen; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

* De bierbedoelde gronden van het Amb
tenarengerecht luidden: 

"0. dienaangaande, dat het College van 
B. en W. in hun zich bij de stukken bevin
dende voorstel aan den Gemeenteraad d.d. 
15 Maart 1946, h ebben uiteengezet waarom 
en langs welke lijnen zij een nieuwe organi
satie noodig achtten, met welk voorstel, 
waarvan de voornaamste strekking was de 
taak van de Geneesheeren-Directeuren t e 
verlichten en een belangrijk deel ervan over 
te dragen aan een nieuwen functionaris -
zulks onder meer in verband met bezwaren 
bij het ve rvullen van een vacature onder
vonden -, de Gemeenteraad zich vervol
gens h eeft vereenigd; 

0. dat het Gerecht van oordeel is, dat 
deze ook door den Gemeenteraad in beginsel 
aanvaarde wijzigingen dermate ingrijpend 
en omvangrijk zijn, dat zij als een "nieuwe 
organisatie" van het dienstvak moeten wor
den beschouwd, terwijl noch uit de redactie, 
noch uit de strekking van art. 38, sub f 
voormeld, valt af te leiden, dat de toepas
sing ervan eerst mogelijk zou zijn in een 
verder stadium van de reorganisatie en m et 
name eerst wanneer de wijziging van de 
betrekkellike verordening zou zijn vastge
steld en door Gedeputeerde Staten goedge
k eurd."' 

(A.B.) 

4 Februari 194'1. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Zuiverings
besluit 1945 art. 1; Kon. B esluit 10 Oc
tober 1945, S. F 221, art. 6). 

Ontslag van een waterschapsambte
naar op grond van zijn lidmaatschap 
der N.S.B. kon uitsluitend worden ver
leend overeenkoms tig de bepalingen van 
het Zuiveringsbesluit 1945 of van het 
K. B. F 221 en dus niet d oor het (niet 
door den betrokken Minister daartoe ge
machtigde) waterschap zelf. 

l;itspraak in zake: 
Ch. L. Q., te Ameide, eisch er in hooger 

beroep, 
tegen: 

de Vereenigde Vergadering van het H oog
h eemraadschap van den Alblasserwaard met 
Arkel beneden de Zouwe, te Gorinchem, ge
daagde in hooger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, enz.; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 

0. dat gedaagde op 22 Juli 1946 het na
volgende besluit heeft genomen: 

"De V ereenigde Vergadering van het 
Hoogheemraadschap van den Alblasser
waard met Arkel beneden de Zou we; 

Gezien het voorstel van Dijkgraaf en 
Hoogheemraden, om aan den Dijkopzichter 
in de tweede afdeeling, Ch. L. Q., wiens 
standplaats als zoodanig Ameide is, eervol 
ontslag te verleenen; 

0. dat Q. voornoemd, naar gebleken is, lid 
van de N.S.B. is geworden in 1941; 

0. dat Q. voornoemd derhalve van een 
verboden vereeniging lid is geweest, op 
grond waarvan hem eervol ontslag kan 
worden verleend; 

0. dat Q. voornoemd behalve dat hij hier
mede een onvaderlandsche houding heeft 
aangenomen, bovendien juist daardoor zijn 
prestige h eeft verloren tegenover het pu
bliek uit de omgeving, waar hij zijn ambt 
als dijkopzichter uitoefent; 

besluit op grond van h et vorenstaande 
aan Ch. L. Q. voornoemd met ingang van 
beden, eervol ontslag als dijkopzichter van 
het Hoogh eemraadschap te verleenen met 
alle gevolgen van dien, welke beslissing 
eenige andere autotiteit ten aanzien van Q. 
ook moge nemen."; 

0. dat het Ambtenarengerecht t e Rotter
dam bij uitspraak van 23 October 1946 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- voornoemden Ch. L. Q. niet-ontvankelijk 
heeft v erklaard in zijn beroep tegen even
vermeld besluit; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig In 
hooger beroep is gekomen en op de bij be
roepschrift aangevoerde gronden beeft ver-
1.ocht die uitspraak te vernietigen en h em 
alsnog ontvankelijk in zijn beroep te ver
klaren, zulks - zoo noodig - met t e rug
wijzing van de zaak naar het Ambtenaren
gerecht om te worden hervat in den stand, 
waarin zij zich bevond; 

0. dat gedaagde op de in de contra-memo
rie gest elde gronden h eeft v erzocht, om, 
voor het geval de vraag, of eischer alsnog 
ontvankelijk verklaard behoort te worden in 
zijn beroep, omtrent welke vraag gedaagde 
zich refereert aan het oordeel van den Raad, 
bevestigend beantwoord mocht worden, de 
zaak terug te wijzen naar het Ambtenaren
gerecht te Rotterdam om te worden hervat 
In den stand, waarin zij zich bevond; 

In rechte: 
0. dat voor den Raad vaststaat, dat eischer 

ten tijde van het bestreden besluit als dijk
opzichter van vorenbedoeld Hoogheemraad
schap was ambtenaar in den zin van art. 1 
Ambtenarenwet 1929, waaraan niet afdoet, 
dat hij bij beslissing, door den Officier-Fis
caal te Dordrecht op 1 Februari 1946 namens 
den Procureur-Generaal bij het Bijzonder 
Ge rechtsh of t e 's-Gravenhage genomen. 
werd uitgesloten van het recht openbare 
ambten te bekleeden gedurende den tijd van 
10 jaren, nu deze beslissing op 22 Juli 1946, 
toen het thans aangevaJJen besluit werd ge-
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nomen, niet onherroepelijk was geworden; 
0. dat krachtens het bepaalde In art. 6 van 

het K. B. van 10 0ct. 1945, Staatsblad F 221, 
ontslag aan personen, op wie het Zuive
ringsbesluit 1945 van toepassing Is, op grond 
van de houding van den betrokkene, in ver
band met de bezetting slechts kan worden 
verleend overeenkomstig het Zuiveringsbe
s luit 1945 of de bepalingen van dit K. B.; 

0. dat als vaststaande, moet worden aan
genomen, dat eischer In den bezettingstijd 
lid van de N.S.B. Is geweest gedurende eenl
gen tijd, dus door deze gedraging blijk heeft 
gegeven van een nationaal-socialistische 
geestesgesteldheid, zoodat, gelet op h et be
paalde in art. 1, lid 1, aanhef e n sub a, j 0

• 

art. 2, lid 1 aanhef en onder 2, van het Zui
veringsbesluit 1946, dit Zuiveringsbesluit OP 
elscher van toepassing Is; 

0. dat In h et bestreden besluit is gesteld, 
dat elscher door h et lidmaatschap van de 
N.S.B. een onvaderlandsche houding heeft 
aangenomen, welke houding m ede valt on
de r die, aangegeven In voormeld art. 6; 

0. dat uit een en ander volgt, jda.t ontslag 
aan eischer wegens dat lidmaatschap en de 
daaruit bl ijkende onvaderlandsche houding 
slechts kon worden gegeven overeenkomstig 
het Zuiveringsbesluit 1945 of de bepalingen 
van meerhedoeld K. B.; 

0. dat vaststaat, dat het onderhavige ont
slag niet l11 verleend overeenkomstig het Zui
v eringsbesluit 1945; 

0. dat h etzelve echter ook niet overeen
komstig de bepalingen van het voormelde 
K. B. is• gegeven, vermits k rachtens art. 2, 
lid 1, hiervan een ontslag, bedoeld in art. 1, 
onder a -- dus, als In casu, ongevraagd eer
vol ontslag•- en b, wordt verleend door den 
Minister, die tot ontslag van den betrokkene 
krachtens het ?:uiverlngsbslult 1945 bevoegd 
zou zijn or de door hem daartoe gemachtig-
de functlonnarlssen; , ' 

0. dat noch het een noch het ander In dit 
geval is geschied, vermits het ontslagbe
s luit Is genomen door gedaagde zonder daar 
toe door den betrokken Minister te zijn ge-
machtigd; 1 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat, 
waar h et ontslag in dezen niet Is verleend 
overeenkomstig het Zulveringsbsluit 1945 of 
de bepalingen van voornoemd K. B., de eer
ste rechte r ten onrechte zich onbevoegd 
heeft verklaard van het beroep l~ennis te ne
m en en clscher, toenmaals klager, niet-ont
vankelijk h eeft verklaard in zijn, tijdig In
gesteld, beroep, zijnde den Raad niet geble
ken van h et bestaan overigens van eenlgen 
grond, welke tot onbevoegdverklaring van 
h et bestaan overigens van eenlgen grvnd, 
welke tot onbevoegdverklarlng van het 
Ambtenarenge recht of tot niet-ontvanke
lijkverklaring van dat beroep w ude moeten 
lelden; 

0. dat derhalve, gelet op art. 110 der Amb
tenarenwet 1929, m et vernietiging van de 
uitspraak , waarvan beroep, Q. in zijn tegen 
m eerbedoeld ontsla gbesluit Ingesteld beroep 
alsnog ontvankelijk moet worden ver klaard 
en de zaak\ naar het Ambtenarengerecht t e 

R otterdam moet worden teruggewezen om 
te worden hervat In den stand, waarin zij 
zich bevond, wordende nog opgemer kt, dat 
de Raad' - dit naar aanleiding van het ter 
zake In de contra-mem orie In hooger beroep 
aangevoerde - door de omstandigheid, dat 
In h et aangevallen besluit ook voorkomen de 
woorden dat Q . ,.bovendien juist daardoor 
zijn prestige heeft verloren tegenover het 
publiek uit de omgeving, waar hij zijn ambt 
als dljkopzichter uitoe fent", dit besluit niet 
vermag te beschouwen als te bevatten een 
ontslag, h etwelk tevens gegron d Is op onge
schiktheid, als bedoeld In art. 35 van het 
Ambtenarenreglement van het Hoogheem
raadschap, vorenbedoeld, nu In het besluit 
met geen enkel woord van "ongeschik theid" 
wordt gerept en dat artikel daar in ook niet 
Is aangehaald; nog daargelaten of, gelet 't>P 
vorenaangehaald art. 6, ontslag wegens on
geschiktheid, hetwelk In feite zijn grond zou 
vinden in de hou ding, In h et bestreden be 
s luit aangegeven, door gedaagde aan eischer 
wu mogen worden verleend; 

nechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep. 
Verklaart Ch. L. Q., voornoemd. alsnog 

ontvankelijk In zijn In eersten aanleg' Inge
steld beroep. 

Wijst de zaak terug naar het Ambtena
rengerecht te Rotterdam om te worden her 
vat In den stand, waarin zij zich bevond. 

(A.B.) 

1! F ebruari 1941. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rv. artt. 280-297, Wet R. 0. 
art. 2, Kieswet artt. 3 en 16). 

De bevoegdheid van den President kan 
niet uit art. 2 R. 0. worden afgeleid. 

Echter openen de artt. 16 e.v. der 
Kieswet de mogelijkheid tot het inroe
pen van de tusschenkomst van de rech
terlijke macht tegen beslissingen van 
het administratief gezag m.b.t. de kie
zerslijst a ls g rondslag voor de toelating 
tot de verkiezingen. In h et algemeen 
staat, Indien een onverwijlde voorzie
ning bij voorraad noodig Is, een be roep 
op den President open in alle zake n, 
waarvan de k ennisneming aan den bur
gerlijken rechter is opgedragen. 

Dat een maatregel van den President 
gevolgen kan hebben, welke feitelijk on
herstelbaar zijn, omdat dientengevolge 
de betrokkene tot deelneming aan een 
verkiezing kan zijn toegelaten, doet aan 
het voorloopige karakter der voorzie
ning niet af. 

D e Procureur-Generaal bij den H oogen 
Raad, eischer tot cassatie tn het belang der 
wet van een vonnis, door den President 
van de Arr.-Rechtbank te Zwolle op 24 
Juli 1946 In kort geding gewezen (1946 no. 
618, Red.) tusschen K. B. Bakker, wonende 
te Genemuiden, als eischer, en het Ge
meentebestuur van Genemuiden, vertegen
woordigd door den Burgemeester, a ls ge
daagde. 
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De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit h e t bestreden vonnis blijkt: 
dat Bakker als eischer in voormeld kort 

geding, op grond dat hij a ls kiesbevoegd 
ingezetene van Genemuiden overeenkom
s tig de wettelijke voorschriften was ge
plaatst op de op 5 April 1946 vastgestelde 
lijst van de inwoners dier gemeente, die tot 
het kiezen van leden van de Tweede Ka
mer, van de Provinciale Staten en van den 
Gemeenteraad bevoegd waren, doch, hoe
wel te dien aanzien door niemand bij ge
daagde verbetering van de lijst was ge
vraagd, na 5 April 1946 daarvan was ver
wijderd en dat hij dientengevolge, indien 
niet onverwijld door den Rechter werd in
gegrepen, bij de op 26 Juli 1946 te houden 
verkiezing van leden van den Raad der 
gemeente zijn kiesrecht niet zou kunnen 
uitoefenen, heeft gevorderd dat de Presi
dent, a. zou bevelen, dat Bakker alsnog 
wederom op de op 5 April 1946 door ge
daagde vastgestelde kiezerslijst der ge
meente Genemuiden zou worden geplaatst, 
althans de doorhaling van zijn n aam op die 
lijst zou worden ongedaan gemaakt en b. 
gedaagde zou veroordeelen tot betaling van 
een dwangsom van f 1000 voor lederen dag 
dat gedaagde aan het onder a gevorderde 
bevel niet zou voldoen; 

dat, nadat het Gemeentebestuur tegen 
.deze vordering verweer had gevoerd, de 
President die in haar beide onderdeelen 
heeft toegewezen, na te h ebben overwogen: 

.,dat ten processe is komen vast te staan, 
dat eischer, die onvoorwaardelijk buiten 
vervolging Is gesteld In polltlcls voor het 
jaar 1946 overeenkomstig de wettelijke 
voorschriften geplaatst is op de op 5 April 
1946 vastgestelde l ijst van Inwoners der 
gemeente Genemuiden, die tot het k iezen 
van leden van de '.rweede Kamer, van de 
Provinciale Staten en van den Gemeente
r aad bevoegd zijn: de kiezerslijst; 

"dat binnen den bij art . 11 der Kieswet 
bepaalde termijn geen verzoek tot verbete
ring van die lijst ten aanzien van eischer is 
ingekomen, docll begin Mei diens naam 
door het Gemeentebestuur h eimelijk - im
mers zonder elscher daarvan in k ennis te 
stellen - van de lijst is geschrapt; 

"dat het gedaagde Gemeentebestuur ter 
motlve<iring zijner gedragingen h eeft aan
gevoerd, dat clschers n11.am is geschrapt op 
verzoek van de Politieke Recherche Afdee
ling - · gezegd vanwege den Procureur
Fiscaal -, welk verzoek binnen kwam op 
8 Mei 1946, terwijl krachtens de wet de 
t ermijn met 20 April 1946 a ls laatste dag 
was gesloten; 

"dat derhalve het verzoek tot verbetering 
wegens het verloopen zijn van den termijn 
niet meer ontvankelijk was; 

"dat het gedaagde Gemeentebestuur 
voorts heeft betoogd, dat In casu nie t de 
bij de wet voorgeschreven procedure Is ge
volgd en o.a. aan elscher ook geen mede
deellng is gedaan, omdat de wijziging op 
last van hooger hand geschiedde; 

.,dat, naar ons aanvankelijk oordeel, bui
ten de wijze, bepaald in de Kieswet, nie-

mand wijziging in de Kiezerslijst vermag 
aan te brengen, niemand gerechtigd Is die 
te bevelen; 

.,dat C'Chter de Minister van Binnenland
sche Zaken zich bij circulaire van 12 April 
1946 tot de gemeente-besturen heeft gericht 
met - voorzoover ten deze van belang -
het volgende: . ..,Naar aanleiding van de 
vragen, die mij van verschillende zijden 
met betrekking tot nevensvermeld onder
werp bereiken, deel ik U het volgende me
de: 1. Ingevolge het bepaalde in art. 7 der
de lid juncto art. 3 der Kieswet worden 
niet op de kiezerslijst geplaatst de inwo
ners, die op 31 December 1945 rechtens van 
hun vrijheid zijn beroofd. Alle politieke de
linquenten, die eerst na genoemden datum 
in v rijheid zijn gesteld, mogen mitsdien 
niet aan de stemming deelnemen. Door of 
vanwege den Procureur -Fiscaal zal U zoo 
spoedig mogelijk mededeeling worden ge
daan van de namen der onder de zoo juist 
genoemde categorie vallende inwoners 
Uwer gemeente, met verzoek om deze per
sonen voor zooveel n oodlg van de kiezers
lijst te schrappen""; 

"dat deze mededeellng of opdracht Is in 
kennelijken strijd met de wet; 

.,dat toch art. 7 van de Kieswet voor
schrijft, da t de kiezerslijst de namen bevat 
van hen, die op 31 December van het voor
afgaande jaar de voor de kiezers bevoegd
h eid ge\·orderde yerelschten bezit t en; 

"dat art. 3 dier w et n oemt degenen, die 
de hun toekomende bevoegdheid tot kiezen 
niet zullen mogen uitoefenen en aldus art. 
8 derde alinea voorschrijft, dat zij, die 
rechtens van hun vrijheid zijn beroofd, hun 
kiesrecht niet mogen uitoefenen; dat dit 
niet anders beteekent, dan dat zij, die tij
dens de verkiezingen rechtens van hun 
vrijheid zijn bel'oofd, het kiesrecht niet mo
gen uitoefenen; 

"dat dan ook de toenmalige Minister van 
Justititi in ziJn memorie van antwoord op 
de K ieswet 1896 schreef "dat personen die 
In gevangenis ot hechtenis zijn niet van de 
kiezerslijst worden geweerd"; 

"<lat de juistheid van onze bovenstaande 
Interpretatie voorts steun vindt in art. 9 
der Kieswet, zooals dit luidde vóór de wij
ziging van 1 Maart 1946, volgens welk arti
kel de Minister van Justitie telken jare 
vóór 16 Januari een lijst opmaakt en aan 
de gemeentebesturen doet toekomen van 
hen, die van de uitoefening van het kies
recht zijn uitgesloten overeenkomstig art. 
3, maar waar uitdrukkelijk een uitzonde- , 
ring wordt gemankt voor hen, die rechtens 
van hun vrijheid beroofd waren - dit na
t uurlijk, omdat het vóór 15 J anuari niet 
bekend was of Iemand tijdens de verkie
zingen van zijn vrijheid beroofd zou zijn -
terwijl onmiskenbaar het nieuwe art. 9 op 
dit punt precies hetzelfde Inhoudt - als 
het oude zegt; 

"dat derhalve de bedoelde mlnisterleele 
circulaire een onhoudbare interpretatie 
geeft van de Kieswet en zoo zij geacht 
moet worden t e zijn "een last van hooger
hand", zij in leder geval een bevel, a ls in 
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strijd met de wet, onbevoegdelljk gege
ven, is;' 

0. dat de Procureur-Generaal als middel 
van cas~atie stelt: S., althans v. t . van art. 
160 Grondwet, art. 2 R. O., artt. 48, 289 en 
292 Sv., artt. 3, 7, 11 tot en met 21 der 
Kieswet en art. 6 Gemeentewet, tot staving 
wan.rvan hij aanvoert: 

1°. dat de President niet bevoegd was 
om van de vordering kennis te nemen, om
dat het onderwerpelijk geschil niet behoort 
tot die waarvoor de kennisneming en be
slissing volgens art. 2 R. 0. Is opgedragen 
aan de rechterlijke macht en de artt. 13, 16 
en 20 Kieswet, volgens welke voor het Ge
meenteoostuur en daarna in beroep voor 
den Kantonrechter en in cassatie voor den 
Hoogen Raad verbetering van de kiezers
lijst kan worden gevraagd, den President 
niet bevoegd maken om over een geschil 
als daar bedoeld in kort geding te beslissen, 
terwijl bovendien een zoodanige beslissing 
niet het karakter draagt van een voorloo
pige voorziening, doch meer van een defi
nitieve oplossing en het ook niet duidelijk 
Is, hoe een bevel als door den President Is 
gegeven, geen nadeel zou kunnen toebren
gen aan de zaak ten principale en op welke 
wijze de procedure op de hoofdzaak zou 
moeten worden voortgezet; 

2°. dat de President ten onrechte de be
paling van art. 3 der Kieswet dat zij die 
rechtens van hun vrijheid zijn beroofd, van 
de uitoefening van het kiesrecht zijn uit
gesloten, opvat in dezen zin, dat zij die tij
dens de verkiezingen in die omstandigheid 
verl<eeren het kiesrE'Cht niet mogen uit
oefenen, daar art. 7, lid S, dier wet, voor
schrijvende dat de kiezerslijst de namen 
moet bevatten van hen die op 31 December 
van het voorafgaande jaar de voor de kies
bevoegdheid gevorderde vereischten bezit
t en, de beoordeeling der kiesbevoegdheid 
bindt aan dezen bepaalden datum; 

0. omtrent de grief van het middel on
der 1 °: 

dat daarbij terecht wordt uitgegaan hier
van dat uit art. 2 R. O. - de rechterlijke 
macht opdragende voor de handhaving der 
burgerlijke rechten te waken - de be
voegdheid van den President niet kan wor
d en afgeleid, immers het hier geldt niet 
een bw·gerlijk, doch een burgerschapsrecht; 

dat echter ingevolge het tweede lid van 
art. 148 van de Grondwet van 1848 - be
palende dat aan de rechterlijke macht ins
gelijks behoort, behoudens de uitzonderin-

, gen door de wet te bepalen, de beslissing 
over burgerschapsrechten - de kieswet 
van 1850 regelen beeft gesteld, welke de 
b eslissing over dit burgerschapsrecht leg
gen in handen van de rechterlijke macht; 

d:i.t de desbetreffende bepalingen - al is 
in 1887 het evenvermelde tweede lid uit de 
Grondwet geschrapt met het oog op de bij 
de herziening voorziene, doch sindsdien nog 
niet verwerkelijkte mogelijkheid van de in
stelling te dezen van "een college met ad
mimstratieve rechtspraak belast" - in de 
tegenwoordige kieswet zijn overgegaan en 
de artikelen 16 en volgende a ldus het in-

roepen van de tusschenkomst van de rech
terlijke macht openen tegen de beslissingen 
van het administratief gezag met betrek
king tot de kiezerslijst als grondslag voor 
de tociatlng tot de verkiezingen; 

dat in deze bepalingen der kieswet - die 
vooropstellen (artikel 16, tweede lid) dat 
deze aangelegenheid als een burgerlijke 
zaak wordt berecht - nu wel niet Is be
paald dat, indien in deze zaken een onver
wijlde voorzienin g bij voorraad in het be
lang van partijen noodlg mocht zijn, de 
hulp van den President der Arr.-Recbtbank 
als rechter In kort geding kan worden in
geroepen. doch zulks ook niet noodig was, 
omdat, In het algemeen gesproken, een zoo. 
danig beroep op den President open staat 
in alle zaken waarvan de kennisneming 
aan den burgerlijken rechter is opgedra
gen; 

dat weliswaar een maatregel als in de 
onderhavige zaak door den President is 
getroffen, gevolgen kan hebben welke fei
telijk onherstelbaar zijn, omdat dientenge
volge de betrokkene tot deelneming aan 
een verkiezing kan zijn toegelaten, doch dit 
aan het voorlooplg karakter der voorzie
ning niet afdoet, nu daarbij over de vraag 
of de betrokkene al dan niet als kiesbe
voegd inwoner op de i<lezerslljst behoort 
voor te komen, geen bes lissing is gegeven ; 

da.t dezG laatste vraag alsnog aan het 
oordeel van den daartoe volgens de kieswet 
bevoegdèn rechter kon worden onderwor
pen; 

dat derhalve deze grief niet gegrond Is; 
0. dat de tweede griet evenmin tot cas

satie kan lelden, daar de President zijn uit
spraak mede heeft doen steunen op een 
grond welke in cassatie niet is aangeval
len, te weten dat binnen den bij art. 11 der 
Kieswet gestelden termijn een verzoek tot 
verbetering van de kiezerslijst niet was in
gekomen en dat buiten de wijze, bepaald in 
de kieswet, niemand wijziging in de kie
zerslijst vermag aan te brengen en nie
mand gerechtigd Is die te hevelen; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

14 F ebruari 1947. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rv. artt. 289-297; Besluit Vij
andelijk Vermogen (E 133) art. G, Vor
deringsbesluit Woonruimte (E 103) a rL 
1). 

Uit het feit, dat Iemand zijn vrijheid 
is benomen op grond van verdenking 
lid te zUn geweest van de Ned. Artsen
kamer en van het Medisch Front, be
hoeft geenszins met noodwendigheid te 
volgen, dat die vrijheidsbeneming Is ge
schied op grond van verdenking van 
een misdrijf, genoemd in het B.B.S .. of 
krachtens het bepaalde in het Besluit 
bijz. sta.at van beleg of h et Tribunaal
besluit en dat hij dientengevolge onder 
art. 6 Besluit Vijand. Vermogen (E 133), 
zou vallen. 

Ontoelaatbaar novum? 
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De rechter in kort g eding mag zijn 
oordeel geven over de rechtsverhouding 
van partijen, echter niet als bindend be
doelde uitspraak omtrent die rechten. 
l.c. blijkt voldoende, dat geen bindende 
uitspraak over de rechtmatigheid van 
de ontruiming bedoeld is. 

Weliswaar is dan de verklaring van 
onrechtmatigheid niet op haar plaats, 
doch eisch er heeft, nu dat deel der uit
spraak geen nadeel toebrengt aan de 
zaak ten principale, geen belang bij de 
afzonderlijke vernietiging van deze ver
klaring, voor het geval overigens de 
cassatie niet mocht slagen. 

De aard van het kort geding brengt 
mede, dat de rechter bevoegd is om, in
dien eischer op grond van dreigende 
stoornis in eenig recht vraagt een bevel 

om die stoornis achterwege te laten, doch 
tijdens het kort geding blijkt, dat de 
stoornis intusschen r eeds heeft plaats 
gevonden, zoodanige andere voorziening 
te treffen als bij de veranderde omstan
digheden voor het gegeven geval pas
send is. 

Art. 1, Jid 1, onder a Vorderingsbesluit 
W oonruimte (E 103) geeft geen aanlei
ding tot de beperkte opvatting, dat 
slechts een gedeelte van een woning zou 
kunnen worden gevorderd. 

Nu de burgemeester de woning van K. 
wilde toewijzen aan V .. die woonruimte 
behoefde, en daartoe t.b.v. van K. de wo
ning van eischers heeft gevorderd, be
hoefde i.c. ook K. woonruimte en is de 
burgemeester , t.b.v. hem de ,voning 
van eischers vorderend, zijn bevoegd
heid niet te buiten gegaan. Besluit F 
210 art. 4. 

P. van der Meer Pzn., waarnemend Bur
gemeester van de gemeente Aalsmeer, ei
scher tot cassatie van een op 31 Januari 
1946 door het Gerechtshof te Amsterdam 
tusschen partijen gewezen arrest (1946 no. 
333, Red. ) incidenteel verweerder , adv. Mr. 
A. E. J. Nysingb, gepleit door Mr. C. J. 
Colijn, 

tegen: 
1. C. E. H. Lamberts, 2. H . Ch. C. Wagner, 
arts, zoo voor zich zelf als tot bijstand van 
zijn onder 1 genoemde echtgenoote, beiden 
wonende te Aaismeer, verweerders tevens 
incidenteel e ischers in cassatie, adv. Mr. J. 
R. H. van Schalk, gepleit door Mr. W. 
Blackstone. 

D e Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat verweerders den eischer in cassatie -

verder de burgemeester te noemen - in kort 
geding hebben gedagvaard voor den Pre
sident van de Arr.-Rechtbank te Haar
lem en hebben gevorderd, dat den bur
gemeester zou worden bevolen de tenuit
voerlegging van de door hem gedane vor
dering van de woning Stationsweg 16 te 
Aalsmeer achterwege te laten en zich van 

eiken maatregel tot ontruiming daarvan te 
onthouden, totdat in het aanhangig te ma
ken hoofdgeding bij gewijsde zou zijn be
slist, of hij tot het doen der vordering al dan 
niet bevoegd was; 

dat zij tot dit doel h ebben gesteld: 
"dat zij sedert vele jaren bewonen het 

door Wagner gehuurde huis Stationsweg 16 
te Aalsmeer; dat deze na de capitulatie der 
Duitsche '\Veermacht in verzekerde bewa
ring is gest eld, omdat hij verdacht wordt lid 
te zijn geweest van de Nederlandsche Art
senkamer en van het Medisch Front en 
sindsdien verblijft in het concentratiekamo 
te Halfweg, terwijl de vrouw met haar jong"
sten zoon in voormelde woning is blijven 
wonen; dat zij in den loop van Juli 1945 van 
den burgemeester de mededeeling ontving, 
dat zij haar woning had te ontruimen, daar 
hij deze woning ter beschikking wenschte te 
stellen van J. Koenraad, zulks krachtens 
het K. B. van 11 Sept. 1944, S. E No. 10~; 
dat, nadat geweigerd was aan dezen eisch te 
voldoen, de burgemeester aan haar op 23 
Juli 1945 een schriftuur als bedoeld in art. 3 
van voormeld Besluit deed toekomen, met 
bepaling dat zij haar woning dienzelfden dag 
des nami<ldags om 6 uur moest hebben ont
ruimd; dat terstond door haar de tusschen
komst van den Comm. der Koningin in de 
provincie Noord-Holland werd ingeroepen 
en deze van oordeel was, dat de burgemees
ter niet tot deze vordering bevoegd was; 

dat deze op 20 Augustus 1945 aan haar 
rleed weten, dat hij de vordering bleef hand
haven en zij uiterlijk alsnog den volgenden 
dag haar woning zou moeten ontruimen; 
dat zij zich wederom tot den Commissaris 
der Koningin in Noord-H olland heeft ge
wend, doch de burgemeester zijn standpunt 
niet wilde verlaten en slechts heeft toege
zegd de uitspraak van den President in kort 
geding te zullen afwachten a lvorens haar 
tot ontruiming te noodzaken; dat de burge
meestér niet bev0egd is tot de plaats gevon
den vordering en uit hoofde van onverwijl
den spoed een voorziening bij voorraad ver
elscht is;" 

dat de President bij vonnis van 4 Septem
ber 1945 (1946 no. 147, Red.) de vordering 
heeft afgewezen, doch het Hof op het be
roep van verweerders dit vonnis heeft ver
nietigd en, opnieuw recht doende, heeft 
verklaard, dat de ontruiming op bevel 
van den burgemeester van de door Lam
berts gebruikte woning Stationsweg 16 
te Aalsmeer was onrechtmatig, en den bur
gem eester heeft bevolen zich te onthouden 
van eiken maatregel, welke de strekking 
heeft de ontruiming van de voormelde wo
ning te handhaven of te doen handhaven, 
totdat in een door verweerders binnen één 
maand na het in kracht van gewijsde gaan 
van 's Hofs arrest tegen den burgemeester 
aanhangig te maken hoofdgeding bij gewijs
de 7,a_J zijn beslist, of deze bevoegd was tot 
de vordering op grond waarvan de ontrui
ming is geschied; 

0. dat het Hof daartoe onder meer heeft 
overwogen: 
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"dat geïntimeerde de dagvaarding zoowel 
in eersten aanlel;" als in hooger beroep nie
tig, althans appellanten in de door hen inge
stelde vordering niet-ontvankelijk acht, 
omdat ingevolge art. 13 van het K. B. 
van 20 October 1944 S. E No. 133, hou
dende vaststelling van het Besluit Vijande
lijk Vermogen appellant Wagner geen en
kele opdracht, dus ook niet tot dagvaarden 
kon geven en art. 14 van dat Besluit een 
dergelijke handeling van rechtswege nietig 
verklaart, a ls behoorende hij tot de perso
n en die op grond van verdenking van een 
der misdrijven, genoemd in het Tribunaal
besluit van hun vrijheid zijn beroofd; 

"dat de President dit verweer ten aanzien 
van de dagvaarding in eersten aanleg heeft 
verworpen en geïntimeerde van het vonnis 
niet h eeft geappelleerd, doch dit punt 
ambtshalve moet worden onderzocht , zoodat 
het navolgende ook voor de dagvaarding in 
eersten aanleg geldt; 

.,dat appellanten den voormelden door ge
ïntimeerde gestelden grond voor de vrij- 1 
heidsberooving van geïntimeerde Wagner 
h ebben ontkend en daaromtrent ten pro
cesse niets is Immen vast te staan, zoodat 
althans vooralsnog moet worden aangeno
men, dat deze stelling niet juist is; dat ge
ïntimeerde ook stelt, dat appellanten niet 
ontkend hebben en niet kunnen ontkennen, 
dat appellant Wagner lid was van de Neder
landsch e artsenkamer en van het Medisch 
front, doch deze stelling evenmin juist is, 
daar appellanten daaromtrent niet meer 
h ebben gesteld en toegegeven dan dat ap
pellant Wagner verdacht werd van die in
stellingen lid te zijn geweest; dat dus ook 
dit feit niet vaststaat, waardoor het beroep 
op het Besluit Vijandelijk vermogen faalt; 

"dat geïntimeerde voorts een beroep doet 
op de onbevoegdheid van den President, om
dat hij, geïntimeerde, gehandeld heeft ter 
uitvoering van het K. B. van 11 Septem
ber 1944, S. E No. 103, houdende vast
stelling van het Vorderingsbesluit woon
ruimte, welk besluit als bevattende nood
recht een vergaande discretionaire be
voegdheid in handen van de uitvoerende 
macht legt, h etgeen de bevoegdheid van den 
burgerlijken rechter zou uitsluiten; 

"dat ook dit verweer in eersten aanleg Is 
te r sprake gekomen en door den President 
werd verworpen zonder dat geïntimeerde 
daartegen hooger beroep heeft aangetee
kend, doch ook dit punt ambtshalve behoort 
te worden onderzocht; 

.,dat het H of zich ook in deze met het oor
deel van den President kan vereenigen; dat 
toch geen voorschrift bepaalt, dat ten aan
zien van noodrecht de gewone regelen be
treffende de bevoegdheid van den burger
lijken rechter niet zouden gelden en ook de 
omstandigheid, dat het noodrecht aan de 
uitvoerende macht bijzondere bevoegdheden 
geeft en moet geven, niet medebrengt, dat 
de tusschenkomst van den rechter in deze 
moet uitgesloten worden geacht, hoezeer 
deze bij de beoordeeling van de zaak e r re
k ening mede behoort te houden, dat snel 
ingrijpe n dikwijls nood7,akelijk Is; 

.,dat In deze op grond van een beweerde
lijk t e plegen onrechtmatige daad, namelijk 
inbreuk op het bewoningsrecht, wordt gea
geerd, zoodat art. 2 Wet R. 0 . den burger
lijken rechter bevoegd maakt van de zaak 
kennis te nemen; 

"dat geïntimeerde tenslotte appellanten 
niet-ontvankelijk acht in hun vordering, 
omdat de woning ontruimd is, zoodat het 
bevel om die ontruiming achterwege te laten 
en zich van eiken maatregel daartoe te ont
houden niet meer kan worden gegeven; dat 
echter deze stelling de ontvankelijkheid der 
vordering zooals deze werd ingesteld, niet 
raakt en het H of In de vordering begr epen 
acht die tot verklaring, dat nu geïntimeerde 
door zijn h andelingen in den feitelijken toe
stand sinds h et instellen der vordering ver
andering heeft gebracht, de ontruiming en 
elke maatregel om de woning te doen ont
ruimen onrechtmatig zijn; 

"dat appellanten als grieven t egen h et 
vonnis van den President aanvoeren: 

de President overwoog ten onrechte, dat 
ook al strekte de ontruiming slechts via een 
tusschenschakel ten behoeve van personen, 
die tengevolge van maatregelen van den be
zetter woningruimte behoeven, het vorde
ringsbesluit woonruimte toepasselijk is; 

ten onrechte besliste de President, dat ge
slist dat het beroep van nu-eischer op het 
geh eele gezin Wagner bewoonde huis te 
vorderen a ls ook de hij h et huis behoorende 
tuin, nevengebouwen en verdere aanhoorig
heden; 

"dat aplj)!)llanten ter motiveering van de 
derde grief aanvoeren, dat ten tijde der vor
dering er nog geen sprake was, dat geïnti
me(:rde 9.lj.n het gezin van der Vorst een 
woning wilde verschaffen en dat een derge
lijke maatregel met "tusschenschakels" niet 
steunt op het Vorderingsbesluit woon
ruimte; 

"dat de eerstvermelde stelling niet meer 
dan een bloote veronderstelling is en als niet 
bewezen ter zijde moe t worden gesteld; dat 
het m eergemeld besluit den burgemeester 
nie t verbiedt en de inhoud van het besluit er 
zich ook niet tegen verzet om door een tus
sch enschakel de in het besluit bedoelde per
sonen aan woonruimte te helpen; dat toch 
in elk geval a ls het onderhavige de vorde
ring van het perceel van appellanten strekte 
t en behoeve van een onderdak behoevend 
gezin; dat wellicht de tusschenschak el zich 
tegen een dergelijken maatregel zou kunnen 
verzetten doch deze inditgeval m edcwerkte; 

dat de vierde grief blijkens de toelichting 
bij pleidooi m ede inhoudt de stelling, dat het 
vorderingsbesluit W oonruimte den burge
meester niet de bevoegdheid geeft tot vorde
ring van · een geheele woning en verwijde
ring daaruit van de bewoners; 

"dat het meergemeld vorderingsbesluit 
woonruimte blijkens den conside rans ten 
doel heeft op eenvoudige wijze woonruimte 
te verkrijgen voor personen die door oor
logsomsta ndigh eden daarin niet kunnen 
voorzien, waartoe aan den burgemeester de 
bevoegdheid wordt gegeven: 

a. te vord<:ren het gebruik van woon-
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ruimte, b. het gebruik t e vorderen van ge
bouwen of gedeelten daarvan, die niet voor 
woning worden gebezigd en c. inkwartiering 
in woningen t e vorderen; dat al dadelijk de 
tegenstelling tusscben a en b opvalt, daar 
voor niet als woning gebruikte gebouwen 
uitdrukkelijk wordt gesteld dat daarvan h et. 
geheel of een gedeelte in gebruik kan wor
den gevorderd, t erwijl bij a alleen van het 
vordere n Yan woonruimte wordt gesproken, 
welke tegenstelling ook verder in h et be
sluit gehandhaafd wordt; dat voorts in het 
besluit niet wordt gesproken van ontrui
ming en de wijze, waarop deze zou m oet en 
geschieden, niet wordt geregeld, wordende 
ten aanzien van de wijze van tenuitvoerleg
ging bij weigering in art. 5 alleen bepaald, 
dat het gevorderde zoo noodig met behulp 
van den sterken arm in gebruik zal worden 
genomen; dat in dit verband ook ontbreekt 
een regeling, waardoor degenen, die uit hun 
woning zouden worden gezet, recht krijgen 
op woonruimte, vallende deze ontruimden 
niet onder degenen ten behoeve van wie het 
besluit is gegeven; dat dan ook blijkens den 
inhoud van h et besluit In verband met den 
considerans de bedoeling van deze regeling 
was om aan de slachtoffers van oorlogsom
standigheden onderdak t e v erschaffen en 
wel op eenvoudige wijze, namelijk door niet 
als woning g·ebruikte gebouwen daarvoor 
aan te wijzen en door woonruimte, die an
deren meer bezitten dan voor hun gezin 
noodig Is, het zij zonder hetzij met de kost 
ter beschikking van die getroffenen te stel
l en; dat echter het besluit niet zoover gaat, 
noch behoeft te gaan, dat het den burge
meester de bevoegdheid zou geven nieuwe 
lndeelingen t e maken van woningruimten 
door gezinnen uit de door h en gebruikte 
woning te verwijderen en die woning door 
een of meer a ndere gezinnen te doen ge
bruiken; dat een dergelijke uitleg het doel 
van de reg·eling zou voorbijschieten; 

"dat derhalve geïntimeerde niet bevoegd 
was de wonin g van appellanten in haar ge
h eel te vorderen en appellante Lamberts 
met haar kind daaruit t e verwijderen, zoo
dat de grief gegrond is; 

"dat derhalve de vordering behoort t e 
worden toegewezen in dier voege, dat wordt 
vastgesteld, dat de ontruiming naar het 
oordeel van het H of onrechtmatig is;" 

0. dat de burgemeester dit arrest aanvalt 
met de navolgende middelen van cassatie: 

I. S. of v. t . van de artt. 1, Z, 4, 6, 10, 11, 
12, 13, 14, 17, 18 en 34 van het Besluit Vij
andelijk Vermogen (S. E no. 133), 1 en 22 
B.B.S. (S. D 61), 1 Tribunaalbesluit (S. E 
no. 101) 1 (met bijbehoorende lijst) en 2 
Besluit ontbinding landverraderlijke orga
nisaties (S. E no. 102), 102 Sr., 1, 5, 48, 90, 
133, 289, 292, 295, 343 en 347 Rv., 1902, 1903, 
1960. 1961, 1962 en 1963 B. W. en art. 14 van 
de Wet van 15 Mei 1829 S. no. 28, doordat 
h et Hof op de in h et arrest vermelde gron
d en heeft verworpen het verweer van nu
eisch e r, dat de dagvaarding zoowel in eer
sten aanleg als in booger beroep nietig zijn, 
althans appellanten In de door hen ingestel
de vordering niet-ontvankelijk, omdat Inge-

volge art. 13 van het Koninklijk Besluit van 
20 October 1944 S. E No. 133, h oudende 
vaststelling van het Besluit Vijandelijk 
Vermogen appellant ,vagner geen enkele 
opdracht, dus ook niet tot dagvaarden kon 
geven en art. 14 van dat Besluit een derge
lijke handeling van rechtswege nietig ver
klaart, als behoorende hij tot de personen, 
die op grond van verdenking van een der 
misdrijven, genoemd in het Tribunaalbesluit 
van hun vrijheid zijn beroofd en heeft be
slist dat het beroep van nu-eischer op het 
Besluit Vijandelijk Vermogen faalt, 

ten onrechte, omdat nu-verweerders zelf 
reeds bij inleidende dagvaarding gesteld 
hebben en gedurende het geding h ebben 
volgehouden, dat verweerder Wagner van 
zijn vrijheid was beroofd omdat hij verdacht 
werd lid te zijn geweest van de Nederland
scbe Artsenkamer en van het Medisch 
Front, zoodat hij behoort tot de personen 
bedoeld in art. 6 lid 1 sub b van het Besluit 
Vijandelijk V ermogen, daar de Nederland
scbe Artsenkamer en h et Medisch Front 
zijn te beschouwen als nationaal-socialisti
sche o f fascistische organisaties of instel
lingen en h et lidmaatschap daarvan ople
vert althans kan opleveren een misdrijf of 
verdenking van een misdrijf, genoemd in 
het Besluit Buitengewoon Strafrecht, al
thans aanleiding geeft tot vrijheidsberoo
ving, krachtens het bepaalde in h et Besluit 
Buitengewoon Strafrecht, althans aanlei
ding geeft tot vrijheidsberooving, krachtens 
h et bepaalde in het Besluit op den bijzon
deren staat van beleg of het Tribunaalbe
sluit, terwijl aan toepasselijkheid van art. 6 
lid 1 sub b niet in den weg staat, dat de ge
grondheid van bovenbedoelde verdenking 
door nu-verweerders niet is toegegeven; 

II. S. of v. t. van de artt. 1, 5, 48, 134, 
289, 292, 295, 343, 347 en 353 Rv., 1, 2, 3 en 5 
van het Vorderingsbesluit Woonruimte (S. 
E no. 103), 1401, 1402, 1592 en 1594 B. W., 
2 van de Wet van 18 April 1829 S. 20, 160, 
161 en 162 Grondwet, doordat het H of, over
wegende dat h et in de ingestelde vordering 
begr epen acht die tot verklaring, dat, nu 
eiscber in cassatie door zijn handelingen in 
den feitelijken toestand sinds het instellen 
der vordering verandering heeft gebracht, 
de ontruiming en elke maatregel om de wo
ning te doen ontruimen onrechtmatig zijn, 
die vordering ontvankelijk h eeft geacht en 
b eeft toegewezen, hoewel dit niet was een 
vordering tol het treffen van een onmid
dellijke voorziening of onverwijlde voorzie
ning bij voorraad als bedoeld in art. 289 Rv. 
en deze beslissing nadeel toebrengt aan de 
zaak ten principale; 

nr. S. of v. t. van de in het tweede mid
del aangehaalde artikelen, doordat het Hof 
na te hebben overwogen, dat geïntimeerde 
( thans eischer) appellanten ( thans ver
weerders) niet ontvankelijk achtte in hun 
vordering, omdat de woning ontruimd was, 
zoodat het bevel o m die ontruiming achter
wege te laten en zich van eiken maatregel 
daartoe te onthouden niet meer kan worden 
gegeven , oordeelde dat deze stelling de ont
vankelijkheid der vordering zooals deze was 
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ingesteld niet raakte, de vordering heeft 
toegewezen in voege als boven vermeld, t en 
onrechte. 

1. omdat het H of aldus een bevel gaf, 
a. dat door de oorspronkelijke eischers bij 

inle idende dagvaarding niet was gevorderd 
en aldus oplevert een toewijzing van een 
verboden verandering en vermeerdering van 
eisch , 

b. dat tegen de Overheid als zoodanig 
niet gegeven mag worden, zeke r niet in den 
ruimen zin waarin het werd geformuleerd 
(nl. dat eisch er zich van eiken maatregel 
welke de strekking heeft de ontruiming van 
de ten processe bedoelde woning te hand
ha ven o( te doen handhaven, zal onthouden), 

2. omdat het Hof had moet en beslissen, 
dat de vordering zooals die was ingesteld, 
luidende tot bevel aan eisch er de tenuit
voerlegging van de door h em gedane vorde
ring achterwege t e laten zich van elkr>1 
maatregel tot ontruiming va n de wonini;· 
Stationsweg 16 t e Aalsmeer t e onthouden 
totdat in h et aanhangig te maken hoofd
geding bij gewijsde zou zijn beslist, of ge
ïntimeerde tot het doen der vordering al dan 
nie t bevoegd was, in appèl niet meer voor 
toewijzing vatbaar was, nu vóór 's H ofs uit
spraak de ontruiming reeds in feite geschied 
was, waaraan niet afdoet dat het H of in 
voormelde vordering mede begrepen achtte 
die tot verklaring dat, nu eisch e r door zijn 
handelingen in den feitelijken toestand sinds 
het instellen der vordering verandering 
h eeft gebrach t, de ontruiming en elke maat
regel om de woning te doen ontruimen on
rechtmatig zijn ; 

3. omdat het H of uit het oog b eeft ver
loren , dat u it niets is geblek en en geenszins 
vaststaat, dat de ontruiming van de woning, 
welke inmiddels had plaats gevonden, was 
geschied op bevel van nu-eisch er, en/of door 
zijn handelingen. 

IV. S. of v. t. van de in het tweede mid
del aangehaa lde artikelen, doordat het H of 
op de in het a rrest vermelde gronden oor
deelde dat de Burgemeester eener gem eente 
niet de bevoegdheid zou bezitten op grond 
van h et Vorderingsbesluit Woonruimte 
nieuwe indeellngen t e maken van woning
ruimten door gezinnen u it de door hen ge
bruikte woning te verwijderen, en die wo
ning door een of meer andere gezinnen te 
doen gebruiken, en dat derhalve eisch er· in 
cassatie niet bevoegd was de woning van 
verweerders In haar geheel te vorde ren , en 
verweerster sub 1 met haar kind daaruit t e 
verwijderen; t en onrecht e, omdat dergelijke 
beperking van bevoegdheid in het Vorde
ringsbcsluit Woonruimte niet valt te lezen 
en daarmede ook geenszins is beoogd; 

0. dat verweerders, voor het geval het 
vierde middel gegrond mocht worden be
vonden, incidenteel a ls middel van cassatie 
h ebben voorgedragen: 

S. a lthans v. t. van de a rtikelen 48 Rv. en 
1, 2, 3, 5, 7 en 9 j 0 • Considerans van h et Vor
deringsbesluit Woningruimte (Sb. E no. 
l 03) door te beslissen dat h et boven genoemd 
besluit den b urgem eester niet verbiedt en 
d e inh oud van h et beslu it er zich ook niet 

t egen verzet om door een tusschenscbakel 
de in dat besluit bedoelde personen aan wo
ningruimte te helpen; 

zulks ten onrechte vermits bij m eerge
noemd b esluit de burgem eester enkel be
voegd is verklaard woonruimte t e vorderen 
ter verkrijging van die ruimte (op eenvou
dige wijze) voor de burgerbevolking, welke 
ten gevolge van of in verband met oorlogs
handelingen of daden van den bezetter niet 
in eigen huisvesting kan voorzien, zoodat 
verweerder als burgem eest er niet gelijk bij 
deed, gerechtigd was eisch ers huis te vorde
ren ter verkrijging van woonruimte voor 
Iemand die zooals feitelijk vaststaat, een 
eigen huis bewoont doch gaarne een ruimer 
huls zou h ebben , waaraan niet a fdoet , dat 
bij den verweerder tevens de bedoeling h eeft 
voorgezeten om de evenzeer ingevolge zijne 
vordering vrijkomende woning van h em te 
wiens behoeve elsch ers woning werd gevor
derd, toe te wijzen aan eene familie welke 
t engevolge van door den b ezetter genomen 
maatregelen wèl woonruimte behoeft, aan
gezien immers eischers woonruimte daar
door niet werd aangewend t e r bevredig ing 
va n de woningbehoefte van bedoelde fami
lie, terwijl zij bovendien ook niet de naaste 
strekking had om die woning beh oefte t e 
bevredigen ; 

0. omtrent het eerste middel : 
dat blijkens 's H ofs arrest de burgemeest er 

ter ondersteuning van zijn beweren, dat 
Wagner behoort tot de personen omschre
ven in artikel 6 van h e t Besluit Vijandelijk 
Vermogen, heeft aangevoerd een erzijds dat 
hij beh oort tot de personen, die op grond 
van verdenking van een der misdrijven ge
noemd in het T ribunaalbesluit van hun vrij
heid zijn beroofd, anderzijds dat Wagner lid 
was van de Nederlandsch e Artsenkamer en 
van het Medisch Front, doch het H of een 
en ander niet bewezen h eeft geacht; 

dat de burgemeester voor het eerst in 
cassatie aanvoert, dat Wagner onder voor
n oemd artikel 6 zoude vallen op grond van 
het niet betwiste feit, dat b ij van zijn v rij
heid was beroofd omdat h ij verdacht werd 
lid te zijn geweest van de Nederlandsche 
Artsenka mer en van het Medisch Front; 

dat deze nieuwe stelling a lleen tot cassatie 
zou kunnen leiden, indien uit laatstvermeld 
feit onder alle omstandig heden zou moeten 
volgen, dat Wagncr zou de vallen onder art. 
6, met name onder b van h et eerste lid, lui
dende: 

"personen, die op grond van veroordeeling 
wegens of verdenking van een der misdrij
ven, genoemd in het Besluit buitengewoon 
strafrech t. dan wel krachtens het bepaalde 
In het Besluit op den bijzonderen staat van 
beleg of het Tribunaalbesluit van hun vrij
heid zijn beroofd"; 

dat echter uit het feit, dat iemand zijn 
vrijheid is benomen op grond, dat hij ver 
dacht wordt lid te zijn geweest van de voor
melde organisaties, geenszins m et noodwen
digheid behoeft te volgen, dat die vrijheids
beneming is geschied op grond van verden
king van een misdrijf, genoemd in het Be
sluit buitengewoon s trafrecht, of krachtens 
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het bepaalde in een der beide andere ver
melde Besluiten; 

dat dit middel dus taalt; 
0. wat het tweede middel aangaat: 
dat het Hof, als h e t na de vernietiging 

van h et beroepen vonn is overgaat tot zelf 
rechtdoen , allereerst verklaart, dat de ont
ruiming op bevel van den burgemeester van 
de woning waarover geschil was on recht
matig; 

dat de taak van den rechter in kort ge
ding - behoudens In bijzondere gevallen, 
welk e zich hier niet voordoen - niet bestaat 
in het geven van een uitspraak omtrent de 
rechten van partijen, doch in h et treffen van 
een voorloopige voorziening; 

dat het den rechter vrijstaat bij de moti
veering, waarom b ij een bepaalde voorzie
ning toe"·ijst, zijn oordeel te geven omtrent 
de rechtsverhouding van partijen, doch bij 
geen a ls bindend bedoelde uitspraak omtrent 
die rechten mag geven; 

dat t e dezen h et H ot, door de ongebrui
k elijke vermelding van zijn oordeel over de 
r1Jch tmatigheid van de ontruiming In de 
e igenlijke uitspraak van het arrest, den 
schijn wekt van een bindende beslissing 
daaromtrent te geven, doch uit het s lot van 
die uitspraak voldoende duidelijk blijkt, dat 
het Hof zulks in werkelijkheid niet bedoelt. 
Immers deze beslissing voorbehoudt voor 
den rechter , die In het hootdgeding zal heb
ben te oordeelen; 

dat dan weliswaar de onderhavige verkla
ring van onrechtmatigheid in de uitspraak 
niet op haar plaats Is, doch de gem eente, nu 
da t deel der uitspraak geen nadeel toebrengt 
aan de zaak ten principale, geen belang 
h eeft bij de a fzonderlijke vernietiging van 
deze verklaring, voor het geval overigens 
de aanval in cassatie gericht tegen de ge
troffen voorziening zelve niet mocht slagen; 

dat dit middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. dat de H ooge Raad van h ot derde mid
del eerst zal behandelen de grieven vervat 
In de onderdeel en la en 2; 

dat de aard van het kort geding m ee
brengt. dat de president - en h et H of in 
hooger beroep - bevoegd zijn om , Indien 
de eischer bij dagvaarding in kort geding op 
grond van dreigende stoornis in eenig recht 
vraagt een bevel om die stoornis achterwege 
te laten, doch tijdens de procedure blijkt. 
dat de stoornis intusschen reeds heeft plaats 
gevonden, zoodanige andere voorziening te 
treffen a ls bij de veranderde omstan dig he
den voor het gegeven geval passend is; 

dat derhalve te dezen he t aan het Hor a l
leszins vrijstond om, t erwijl gevorderd was 
een bevel om ontruiming van de woning ach
terwege te laten. doch in h ooger beroep de 
ontruiming reeds geschied bleek, te bevelen, 
dat de gemeente zich zou onthouden van el
ken maatregel, welke de strekking h eeft de 
ontruiming van de woning te ha ndhaven of 
te doen handhaven ; 

dat deze grieven dus ongegrond zijn; 
O. dat onderdeel lb eveneens faalt, omdat 

het voormelde bevel ook tegen de overheid 
als zoodanig gegeven m ocht worden, te rwijl 

duidelijk Is, dat h et bevel s lech ts betrof een 
ontruiming steunende op de vordering, wel
ke in dit geding aan de orde was, waarbij 
onverlet bleef een mogelijk later optreden 
van de overheid uit anderen hoofde; 

dat eindelijk onderdeel 3 fcitclijken grond
slag mist, omdat uit het arrest onmisken
baar volgt, dat het H of als vaststaande heeft 
aangenomen, dat het de burgemeester is ge
weest, die door zijn handelingen de verande
ring in den feitelijken toestand s inds het in
stellen van de vordering heeft gebracht ; 

0. ten opzich te van het vierde middel : 
dat de uitdrukking "het gebruik vorderen 

van woonruimte" in art. l, eerste lid, onder 
a van het Vorderingsbesluit Woonruimte (E 
l 03) op zich zelf geen aanleiding geeft tot de 
beperkte opvatting, dat slechts een gedeelte 
van een woning zou kunnen worden ge
vorderd; 

dat daarvoor ook geen beroep kan worden 
gedaan op de omstandigh eid, dal voormeld 
lid onder b gewaagt van "gebouwen of ge
deelten van gebouwen, die n iet a ls woning 
worden gebezigd", aangezien tusschen a en 
b slechts deze tegenstelling bestaat, dat a 
handelt over a ls woning gebezigde ruimten 
en b over niet als woning gebezigde gebou
wen of gederlten daarvan; 

dat ook rr,'!t het oog op de strekking van 
het Vorderingsbesluit Woonruimte een be
perking van de vorderingsbevoegdheid van 
den burgemeester tot gedeelten van wonin
gen weinig aannem elijk voorkomt; 

dat derhalve het H of ten onrechte den 
burgemeester niet bevoegd h eeft geacht de 
woning van verweerders in haar geheel te 
vorderen en mitsdien dit middel gegrond is; 

0. thans ten aan zien van het lncidenteele 
middel: 

dat dit berust op de stelling, dat bij h et 
Vorderingsbesluit W oonruimte de burge
meester enkel bevoegd zou zijn verklaard 
woonruimte te vorderen rechtstreeks ten 
behoeve van degenen, die tengevolge van or 
In verband met oorlogshandelingen of daden 
van den bezetter niet in eigen huisvesting 
kunnen voorzien; 

dat echter h ierbij voo-rbij wordt gezien a rt. 
4 van het Besluit van 26 September 1945 
(::'<o. F 210). luidende: ,.De rechtmatigheid 
van vorderingen. welke vóór het In w!'rking 
treden van dit besluit zijn geschied onder de 
werking van het Vorderingsbesluit W oon
ruimte, wordt beoordeeld met inachtneming 
van het bepaalde in art. 2 van het onder
havig besluit", t erwijl uit dit artikel 2 blijlct, 
dat de burgemeester bevoegd is woonruimte 
te vorderen "ten behoeve van burgerperso
nen, dil' uit welken hoofde ook, woonruimte 
behoeven"; 

dat uit het bestreden arrest blijkt, dat de 
burgemeester de woning van K oenraad wil
de toewijzen aan het gezin van den Vorst, 
h etwellc woonruimte beh oefde en daartoe 
t en behoeve van Koenraad de woning van 
incidenteel eischers heeft gevorderd; 

dat onder dE:ze omstandigheden ook Koen
raad woonruimte beh oefde en de Burge
meester , ten behoeve van hem de woning 
van incidenteel elschers vorderend , derhalve 
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zijn bevoegdheid niet is te bulten gegaan , 
zoodat h et middel faalt; 

0. dat partijen over en ,veder op eenige 
punten in het ongelijk zijn gesteld, zoodat 
er termen zijn voor com pensatie van kos
ten in cassatie; 

0. dat de Hooge Raad t en principale r ..:cht 
kan doen; 

Verwerpt het incidenteele beroep; 
Vernietigt, op het principale beroep, het 

bestreden arrest; 
Bekrachtigt h et vonnis van den President 

der Arrondissements-Rechtbank te Haar
lem ; 

-,eroordeelt de verweerders in de k ost en 
,·an het hooger beroep; 

Compenseert de kosten in cassatie geval
len, des da t iedere partij haar eigen kosten 
drage. 

Conclusie Adv.-Gen. Wijnveldt: 

Post alia: 
Het tweede middel berus t op de feitelijke 

omstandigheid, dat na het vonnis van den 
President in k ort geding en vóór de me
morie van antwoord In h ooger beroep partij 
Lamberts de woning ontruimd had. 

Het richt zich tegen 's Hofs overweging, 
dat de burgemeester appeJlanten niet-ont
vankelijk acht in hun vordering, omdat de 
woning ontruimd is, zoodat het bevel om 
die ontruiming achterwege te laten en zich 
van eiken maatregel daartoe te onthouden 
niet meer kan worden gegeven; dat echter 
deze stelling de ontvankelijkheid der vor
dering zooals deze werd ingesteld, niet 
raakt en he t Hof in de vordering begrepen 
acht die tot verklaring, dat nu geïntimeer
de door zijn handelingen in den fe itelijken 
toestand sinds het instellen der vordering 
verandering h eeft gebracht, de ontruiming 
en elke maatregel om de woning te doen 
ontruimen onrechtmatig zijn; dat dus ook 
deze grond voor niet-ontvankelijkheid moet 
worden verworpen. 

Deze uitlegging door het Hof is feitelijk 
en in cassatie onaantastbaar. 

H et is m.i. niet in strijd met de wet, dat 
het Hof in zijn arrest de ontruiming op 
bevel van den burgemeester onrechtmatig 
verklaard heeft daar moet worden aange
nomen, dat met het voorloopig karakter 
der beslissing in kort geding niet in strijd 
is, dat de gevolgen van de getroffen maat
regel in werkelijkheid niet te hersteJlen 
zijn (cfr. H. R. 8 Februari 1946, 1946 no. 
166). Evenzeer staat vast, dat de r echter 
bij zijn uitspraak in kort geding mag, en in 
voorkomende gevallén wel eens moet, uit
gaan van zijn opvatting omtrent de rechts
verhouding tusschen partijen bestaande. 
Dit volgt uit de arresten van 16 Juni 1911 
(W. 9194 ), 18 April 1913 (W. 9499; N. J. 
1913, blz. 727), 11 November 1938 (1939 no. 
396) en 8 F ebruari 1946 (1946 no. 166). De 
rechter in kort geding is menigmaal ver
plicht rechtsvragen te beoordeelen, mits de 
daarop gebouwde beslissing slechts een 
voorloopig karakter drage, leert het arrest 
van 1938. Dit doen zij, welke bewoordingen 

hij In zijn beslissing ook kiest, k rachtens 
art. 292 Rv. 

Het dictum in 's Hofs arrest betreffende 
de onrechtmatigheid is, naar mijn meening, 
daarom dan ook alleen op te vatten als 
den grondslag tot en de inleiding van het 
daarop door het Hof gegeven bevel. De 
uitspraak blijft een voorloopige voorzie
ning, waaraan de latere rechter over de 
hoofdzaak nie t gebonden is. 

Het derde middel klaagt er onder 1, a 
over, dat het Hof een bevel heeft gegeven, 
dat Lamberts c.s. bij de inleidende dag
vaarding niet hadden gevorderd. Het ziet 
hierin de toewijzing van een verboden ver
andering en vermeerdering van eisch. 

Ik acht deze steJltng, welke den aar d van 
het kort geding in het bijzonder raakt, on
juist. Art. 134 Rv. verbiedt het onderwerp 
van eisch te veranderen, doch dit is hier 
niet gebeurd, nu het Hof het petitum aldus 
h eeft uitgelegd, dat de grondslag van den 
eisch was het onrechtmatig door den bur
gemeester gegeven bevel en de tenuitvoer
legging ervan. Voor 's Hofs beslissing 
maakte het geen verschil, dat bij de inlei
dende dagvaarding in eersten aanleg die 
tenuitvoerlegging nog n iet had plaats ge
vonden, doch wel geschied was vóór zijn 
uitspraak in appèl. 

Ook al zou men, ondanks 's Hofs uitleg
ging van den eisch niet aannemen, dat de 
aard van het kort geding medebrengt, dat 
art. 134 Rv. ruimer moet worden opgevat, 
dan in de n ormale procedure, dan rijst de 
vraag of hier niet een ander geval zich 
voordoet. Men zou dan tot de opvatting 
moeten komen, dat het H of buiten den oor
spronkelijken eisch is gegaan en toepassing 
hebben moeten vragen van art. 382 Rv. 

Post alia: 
Het derde middel onder 2 stelt, wanneer 

ik het juist lees, wederom op de reeds be
sproken gronden, dat h e t Hof Lamberts 
niet-ontvankelijk had moeten verklaren in 
haar vordering, daar zij door de verande
ring in den feitelijken toestand geen belang 
meer had bij inwilliging van haar elsch. 

Ik zette reeds uiteen, dat ik mij met die 
gronden niet vereenigen kon, en ben van 
meening, dat, gezien 's Hofs uitlegging van 
den eisch, Lamberts, ook na de verande
ring in den feitelljken toestand, ontvanke
lijk in zijn vordering was. 

De grondslag der vordering is gebleven 
de onrechtmatigheid van 's burgemeesters 
vorderingsbevel, en bij de u itspraak hier
over bleef zij, ook in kort geding, belang 
houden. 

Post alia: 
H et vierde middel betreft een geheel an

der punt en acht ik van groot belang, daar 
het gaat over de uitlegging van het Vor
dertngsbesluit Woonruimte (E 103), gew. 
bij Besluit F 210, aangevuld bij W et van 11 
Mei 1946 (G 123). 

Lamberts c.s. hadden a ls grief gesteld, 
dat het Vorderingsbesluit Woonru imte den 
burgemeester niet de bevoegdheid geeft tot 
vordering van een geheele woning en ver
wijdering daaruit van de bewoners. 
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Het Hof overwoog hieromtrent: enz. (zie 
hiervoor a rrest H.R.; Red.). 

De President der Rechtbank had in kort 
geding een andere opvatting, en ook ik ben 
van meening, dat het Hof het begrip 
"woonruimte'' in art. 1 lid 1 onder a van 
Besluit E 103 te eng uitlegt. De latere Wet 
(G 123) spreekt dan ook in art. 1, I la (1) 
over al of niet bewoonde woningen of ge. 
deelten daarvan, om te dienen als woon
ruimte. 

Ook Mr. F'. A. Helmstrijd in zijn Vorde
ringsbesluit Woonruimte (Alphen aan den 
Rijn, Samson N.V. 1946) staat op het ruime 
standpunt en zegt (blz. 12) dat als beginsel 
moet worden aanvaard, dat een woning in 
haar geheel, die volkomen rechtvaardig 
wordt bewoond, niet voor een vordering is 
gevrijwaard. Hij vermeldt ook de recht
spraak, welke op een enkele uitzondering 
na de ruime uitlegging huldigt. 

Lammerts c.s. gaan er van uit, dat de 
woorden van het Besluit E 103 zoo duide
lijk zijn, dat gelet op den ernstigen inbreuk 
welke het Besluit maakt op de onaantast
baarheid van woning daarvan niet mag 
worden afgeweken, en beschouwen de be
paling in de wijzigingswet G 123 als een 
uitbreiding van de bevoegdheid des bur
gemeesters. Ik stem hiermede n iet in, en 
ben van oordeel dat de wijzigingswet slechts 
onzekerheid uit den weg heeft willen rui
men. Onzekerheid was ontstaan: b.v. door 
het vonnis der Rechtbank te 's-Hertogen
bosch van 26 November 1945 (1946, no. 93) 
dat evenals in het thans bestreden arrest 
geschied is, uitmaakte, dat vordering van 
een woning in haar geheel niet op het Be
sluit steunde, en evenzoo door het vonnis 
der Rechtbank te Amsterdam van 5 Nov. 
1945 (1946, n o. 117). Gewoonlijk vielen de 
beslissingen anders uit, zooals die van de 
Rech tbank te Zwolle (van 2 Nov. 1945; 
1946, no. 214), welke in haar vonnis zegt: 
"tussch en de alinea's a en b van art. 1 lid 
1, van het besluit ligt geen tegenstelling 
in dien zin, dat slechts geheele gebouwen, 
doch geen geheele woningen gevorderd zou
den mogen worden." 

Ik zie dan ook in de wijzigingswet slechts 
een verduidelijking, een scherper omschrij
ving van de bevoegdheid des burgemees
ters, welke de wetgever van den aanvang 
af bij Besluit E 103 g,eschapen heeft, een 
bevoegdheid welke geboden is door de ab
normale omstandigheden waarin Nederland 
verkeert en door de toepassing waarvan 
dikwijls inbreuk kan worden gemaakt op 
de rech ten van dengeen, die overigens vol
komen rechtmatig een huis bewoont. Een 
inbreuk welke echter eveneens rechtmatig 
is door de thans bestaande wettelijke rege
ling. 

Ik acht derhalve het vierde middel juist. 
Lamberts c.s. hebben voor het geval de 
Hooge Raad dit middel juist acbt, inciden
teel cassatieberoep ingesteld tegen de ver
werping van hun derde grief door het H of. 

De feitelijke toestand was deze, dat de 
woning van Lamberts c.s. gevorderd werd 
met de bedoeling, dat daar een arts, die 

reeds een eigen huis te Aalsmeer bewoon
de, zou intrekken. De dan vrijkomende wo
ning van dien arts zou ter beschikking ko
men van een familie, die inderdaad door 
maatregelen van den bezetter woonruimte 
noodig had. 

Tegen deze wijze van handelen hadden 
Lamberts c.s. in kort geding bezwaar ge
maakt, doch de President achtte het on
gegrond. 

Voor het Hof voerden Lamberts c.s. te
gen 's Presidents beslissing als grief aan, 
dat deze ten onrechte zou hebben overwo
gen, dat, ook al strekte de ontruiming 
s lechts via een tusschenschakel ten behoeve 
van personen, die tengevolge van maatre
gelen van den bezetter woningruimte be
hoeven, het Vorderingsbesluit Woonruimte 
toepasselijk is. 

Ook het H of verwier p deze grief, over
wegend dat het meergemeld besluit den 
burgemeester niet verbiedt en de inhoud 
van het besluit er zich ook niet tegen ver
zet om door een tusschenschakel de in het 
besluit bedoelde personen aan woonruimte 
te helpen; dat toch in elk geval a ls het 
onderhavige de vordering van het perceel 
van appellanten strekte ten behoeve van 
een onderdak behoevend gezin; dat wel
licht de tusschenschakel zich tegen een 
dergelijken maatregel zou kunnen verzet
ten doch deze in dit geval medewerkte, dat 
dus deze grief faalt. 

Ik kan niet inzien, dat de Burgemeester 
bij de uitvoering van het Besluit niet zou 
mogen gebruik maken van z.g. tusschen
schakels, en acht dit een beleidsvraag, 
waarin de rechter niet h eeft te treden. In 
dit geval is de zaak al zeer eenvoudig, daar 
de Burgemeester de oorlogsslachtoffer s 
zonder meer in het huis van Lamberts
Wagner had kunnen plaatsen en er even
min bezwaar kan worden gemaakt nu fei
telijk vaststaat de z.g. tusschenschakel be
reid was mede te werken. Het besluit laat 
er zich niet over uit op welke wijze het 
oorlogsslachtoffer geholpen moet worden 
- middellijk of onmiddellijk. 

Ook ten aanzien van de bij dit middel op
geworpen vraag geven de latere wijzigin
gen van het Besluit een aanwijzin g. De 
veranderingen in de considerans en artt. 2 
en 4 Besluit F 210 toonen voldoende aan, 
welke r uime opvatting omtrent de bevoegd
heid tot het vorderen van woonruimte moet 
worden gevolgd. Art. 1 lid 1 der Wet G 123 
werkt dit nog verder uit. 

Het incidenteele middel kan m. i. niet tot 
cassatie leiden. 

Mijn conclusie s t rekt tot vernietiging van 
het bestreden arrest op grond van h etgeen 
bij het vierde middel is gesteld, en van oor
deel dat de H ooge Raad ten principale 
recht kan doen, tot ontzegging der oor
spronkelijke vordering, voorts tot verwer
ping van het incidenteel beroep en veroor
deeling van verweerders en incidenteel 
eischers in cassatie in de kosten der proce
dure. 

(N. J.) 
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19 Februari 1947. ARREST van den H oogen 
Raad. (Gemeentewet art. 277). 

Brandverzek eringsbelasting de r ge
m eente Amst erdam . .,Genothebbende". 
Huizen a ls J oodsch bezit staande onder 
beh eer van een door de bezett ende ma cht 
in het leven geroepen inst elling. 

De H ooge Raad en z. ; 
Gezien het beroepsch r ift in cassatie van 

E. Beekman, te Amsterdam , na m ens de er 
v en A. Ha mburger- Veerman tegen de u it
spraa k van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen aldaar van 6 Mei 194 6 
betreffen de den aan h en opgelegden aanslag 
in de Bra ndverzekeringsbelasting der ge
m eente Ams t erdam voor h et belastingjaar 
194~; 

Gezien de stukken ; 
0. dat belan ghebbenden, na t egen boven

v ermelden aans lag vruchteloos bezwaar t e 
h ebben gemaakt bij den Inspecteur der ge
m eentebelastingen te Ams terdam, in beroep 
voor den Raad va n Beroep, h ebben aange
v oerd, da t de aanslag hun ten onrechte is 
opgelegd ; 

dat echter de Raad van Beroep de besch ik
king van den Inspecteur h eeft gehandhaafd, 
daarbij overwegende: 

"da t ingevolge art . 9 der desbetreffende 
h effingsverordening belastingplichtig zijn 
z ij, die krachtens recht van bezit of eenig 
ander zak elijk r echt h et genot h ebben van 
d e in deze gem een te gelegen gebouwde ei
gendommen, t erwijl a ls genothebbenden 
worden aangem erkt zij, die bij den aanvang 
van h e t belasting jaar in de ka dastra le leg
gers van de rijksgrondbelas ting a ls voor die 
e igendommen belastingplichtig s taan aan
gewezen, wordende, wanneer wordt aange
toond, dat in de kadastrale leggers een mis 
stelling of onjuis te te naam s telllng h eeft 
plaats gehad of wel da t ingetreden wijzig ing 
in den be lastini;plicht daar bij den aanvani; 
van h et belastingjaar n og niet wa s opgeno
m en , als genothebbende aangem erkt degene, 
die bij den aanvang van h et belasting jaar 
krachtens de bepalingen van de wet van 26 
Mei 1870 St. 82 voor dat e igendom belasting
plich t ig was; 

"da t op 1 Januari 1944 belangh ebbenden 
in de kadastrale leggers voor de Rijksgrond
belasting a ls belastingplichtigen voor de on
derhavige gebou wde eigendommen stonden 
aan gewezen; dat bela ng h ebbenden van deze 
eigendommen de gem eenschappelijke eige
na ren zijn ; 

.,dat bela n ghebbenden van m eening zijn, 
dat zij desondanks n iet a ls genothebbenden 
in den zin van vorenaangehaald a rtikel kun
nen worden beschou wd, aangezien in 1944 
de huizen als J oodsch bezit onder beh eer 
stonden va n een door de bezet tende m acht 
in h et leven geroepen ins telling; 

.,dat, zooa ls ook ongeveer door den In
spect eur is betoogd, de evenver m elde door 
de b ezettende macht tegen de huizen van 
belangh ebbenden genom en maatregel hun 
eigen domsrecht op die huizen nie t t e !oor 

h eeft doen gaan, zoodat hun aanwijzing in 
de kadastrale regis ters voor de r ijksg rond
bela sting a ls genothebbenden daarvan, in 
verband m et de omschrijving, welk e art. 47 
van de we t betrekkelijk de g rondbela st ing 
va n 26 Mei 1870 St . no. 82 van dat begrip 
geeft, ook voor het tijdperk, gedurende h et 
welk zij h et beh eer ov er hun eigendommen 
- onvrijwillig - kwijt zijn g eweest, juis t 
moet worden gea ch t ; 

.,dat hieruit volgt, dat het beroep niet ge
g rond is ;" 

0 . dat bela ng hebbenden in cassatie h eb 
ben gesteld v erkeerde toepassing van a rt. 9 
van de Verorden ing der gemeente Amster
dam op de heffing en invordering van de 
B randverzek er ingsbelasting en van art. 47 
van de W et va n 26 Mei 1870 (Staatsblad no. 
82) op de grondbelas ting ; 

dat daarbij in hoofdzaak is aangevoerd, 
dat de aangehaalde artikelen geen oorzak e
lijk verband leggen tussch en het zijn va n 
eigenaar en h et zijn va n g enoth ebbende en 
dan ook zonder v erlies van den eigendom 
een toestand kan ontstaan, waarbij de aan
w ijzing van de eigenaren a ls g enothebb en
den in de kadastrale leggers als onjuis t m oet 
worden geacht; dat de Raad van Beroep 
h eeft nagelaten t e onderzoek en , of bedoelde 
toesta nd bij den aanvang van h et belas ting 
jaar bestond; dat bela ngh ebbenden inder
daad bij den aanvang van het belastingjaar 
geen genothebbenden va n d e hu izen wa ren 
en k rachten s de verordening van den R ijks 
commissaris voor h et bezette Nederlandsch e 
Gebied betreffende h et Joodsch e grondbezit 
(Verordeningenblad 1941/154 ) zelfs niet m eer 
in het b;)zit waren van de huizen, daar de 
bezettende macht de volledige heerschappij 
ov er de h uizen u itoefende tegen den wil van 
de eigenaren en de huizen ook t egen den wil 
van de eigenaren kon v er vreemden; da t aan 
h et voorafgaande niet afdoet , dat a chte raf 
belang hebbenden h u n r echten op de op
brengst en van de huizen zullen trachten te 
doen gelden ; 

0 . dienaangaande: 
dat ingevolge art. 47 van de aangehaalde 

W et op de grondbelasting, welk artikel ook 
een gronds lag voor de onderhav ige h effing 
vormt, belastingplich tig is h ij, die het genot 
heeft va n de gebouwde of ongebouwde eigen
dommen, krach tens recht van bezit of eenig 
ander zak elijk rech t; 

da t de Raad va n Beroep h eeft beslist, dat 
naar genoemde wetsbepa ling belan ghebben 
den als genothebbenden van de eigendom
m en waren te besch ouwen, niet alleen op 
g rond van h et eigendom s recht van belan g
h ebbenden, doch m ede op gron d, dat het 
door h en gevoerde verweer , dat de huizen 
als J oodsch bezit onder beh eer st onden va n 
een door de bezettende mach t in h et lev en 
geroepen instelling , n iet belette, da t zij 
krachtens hun genoemd zak elijk recht het 
genot van de e igendommen hadden; 

dat dan ook de Raad van Beroep het ver
weer van belangh ebbenden n iet buiten on
derzoek h eeft g elat en, doch dat verweer on -
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juist h eeft geoordeeld, en zulks terecht, nu 
belanghebbenden ten betooge, dat zij a ls ei
genaren bij den aanvang van h et belasting
jaar ten onrechte in de kadastrale leggers 
a ls genothebbenden stonden vermeld, niet 
aanvoerden, dat niet zij doch een ander 
krachtens zakelijk recht genoth ebben de was 
van de eigendommen; 

dat, indien belang h ebbenden in cassatie 
b edoelen te stellen, dat de bezettende macht 
krachtens zakelijk recht van bezit in het ge
not was van de eigendommen, deze stelling, 
als zijnde mede van feitelijken aard, niet met 
vrucht voor het eerst in cassatie kan wor
den te berde gebracht; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

!l!O Februari 1947. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Besluit Herstel R echtsverkeer 
(E 100) artt. 19, 23). 

Art. 19 Besluit H erstel R echtsverkeer 
(gewijzigd bij F 272), den gewonen rech
ter onbevoegd v erklarende kennis te n e
m en van vorderingen of verzoeken, tot 
behandeling waarvan krachtens dit Be
sluit de Raad bevoegd is, kan bezwaar
lijk een andere bedoeling h ebben dan 
aan den gewonen rechter onder voor
behoud van het 3e lid t e onttrekken de 
behandeling van zoodanige vorderingen 
of verzoeken, waartoe deze ingevolge 
het gemeene recht bevoegd is, doch t.a.v. 
h et onderwerp waarvan ook de tus
schenkomst van den Raad kan worden 
ing·eroepen. 

H et H of, hetwelk voor de uitgespro
k en nietigverklaring van de echtschei
ding in het genoem d gemeene recht een 
grond niet kan vinden, h eeft dien g rond 
leggend in de artt. 23 en 24, aan die 
artt. een verkeerde toepassing gegeven. 

Vorde1'ing van den Adv.-Oen. Wijnveldt: 

D e feiten, welke aanleiding gegeven h eb
b en tot deze zaak blijken geheel uit de ver
klaring, welke de oorspronkelijke verzoek
ster destijds heeft afgelegd ter Raadkamer 
van het Gerechtshof te Leeuwarden. Zij 
deelde daar m ede: ,,mijn echtgenoot is 
J ood, ik was voor mijn huwelijk Duitsch e, 
maar ben door mijn huwelijk m et een Ne
derlandschen man K ederla ndsche geworden. 
Op 5 Augustus 1942 werd mijn echtgenoot 
door don beruchten N.S.B.-rechercheur 
Steenwijk op bevel van den nog meer be
ruchtcn Ober-Scharführer Lehnhoff gear
r esteerd. Ik heb direct stappen ondernomen 
teneinde mijn man weer vrij te k r ijgen. Na 
veel moeite en ondanks vele bedreigingen 
kon ik L ehnh off zoover krijgen, dat mijn 
echtgenoot weer vrij kwam, mits ik eerst 
naar den procureur Mr. U . P. Okkcn g ing 
om van echt t e scheiden. Mijn echtgenoot 
zou dan ook niet gedeporteerd worden. Ik 
ben toen, geen andere uitweg ziende, naar 

L. x94 7 

Mr. Okken gegaan en inderdaad is mijn 
man daarna vrijgekomen. 

Op 30 September 1942 kreeg mijn man 
een oproep voor een werkkamp. Vertrou
wende op voormelde toezegging van L ehn
hoff is mijn man toen gegaan. De echt
scheidingsprocedure was toen al in gang 
gezet. Mijn echtgenoot kreeg een oproep 
om voor de Rechtbank te verschijnen, maar 
hij kon deze niet beantwoorden, want hij 
was intusschen al naar het kamp te Wes
terbork overgebracht. Ik h eb alle moge
lijke moeite gedaan om mijn man voor de
portatie te behoeden , maar alle moeite was 
tevergeefs. Op 19 October 1942 werd hij 
,,doorgestuurd". Ik wilde toen de echtschei
ding niet doorzetten, maar toen ik hierover 
begon kreeg ik de verschrikkelijkste be
dreigingen te hooren. Bovendien moest ik 
voor me zelf de kost verdienen en kon dat 
toen niet anders dan als gescheiden van een 
joodschen man. Ik h eb echter geen verdere 
stappen ondernomen, maar een half jaar 
later kreeg ik een bewijs van inschrijving 
van een echtscheidingsvonnis in de regis
ters van den Burgerlijken Stand te 's-Gra
venbage. 

Ik ben liever voortaan weduwe van mijn 
overleden man dan als van hem geschei
den. Mijn man bezat geen vermogen." 

Deze feiten waren voor haar aanleiding 
een verzoekschrift in te dienen bij de Arr.
R echtbank te Groningen, strekkende tot 
nietigverklaring van de echtscheiding bij 
vonnis d.d. 13 Nov. 1942 uitgesproken tus
schen haar, H. K., en haar in Duitschland 
overleden echtgenoot, J. C. 

Deze R echtbank verklaarde echter ver 
zoekster bij beschikking van 6 D ec. 1945 
niet-ontvankelijk in haar verzoek, in het 
bijzonder daarbij in aanmerking n emend 
artt. 1 sub 2, 19 sub 2, 23 en 24 van het 
Besluit H erstel R echtsverk eer. Om tot deze 
beslissing te komen, overwoog zij: 

"dat dit verzoek k ennelijk is gegrond op 
artt. 23 en 24 van h et Besluit Herstel 
R echtsverkeer. 

dat de Rechtsbetrekkingen, waarop dat 
Besluit betrekking h eeft, zijn vermogens
rechtelijke b etrekkingen , 

dat het hier echter gaat om een familie
rechtelijke betrekking, 

dat requestrante ook verzoekt nietig te 
verklaren de ontbinding van de algemeene 
goederengemeenschap tusschen haar en 
haar echtgenoot bestaande, 

dat die ontbinding echter het noodzake
lijk" gevolg der echtscheiding is en dus bij 
voortbestaan van de echtscheiding niet kan 
worden nietig verklaard". 

In hooger beroep oordeelde het Gerechts
hof te Leeuwarden bij beschikking van 17 
April 1946 (1946, no. 317) geheel anders. 
H et vernietigde bovenbedoelde beschikking, 
verklaarde de echtscheiding uitgesproken 
tusschen verzoekster en J. C., welke de Rb. 
te Groninl?'en op 13 Nov. 1942 bad uitge
sproken nietig, verklaarde de tusschen deze 

5 
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personen bestaand hebbende algeheele ge
meenschap van goederen hersteld, verklaar
de de inschrijving van het vonnis tot echt
scheiding in de registers van den burgerlij
ken stand der gem. 's-Gravenhage nietig 
en beval de doorhaling dier inschrijving, 
beval dat deze beschikking zou worden in
geschreven in voormelde registers van den 
burgerlijken stand en ten slotte, dat deze 
beschikking en de tenuitvoerlegging daar
van kosteloos wuden zijn. 

Deze beslissing is mij zeer sympathiek, 
wat betreft de oplossing der moeilijkheden 
voor verzoekster. doch nu, in het bijzonder 
van de zijde van den Raad voor het Rechts
h erst el, daartegen juridische bezwaren zijn 
gerezen, welke bij gegrondbevinding be
lang-rijke gevolgen kunnen hebben voor an
deren, die in dergelijke omstandigheden 
verkeeren als hierboven geschetst zijn, en 
daarbij de bevoegdheid van den gewonen 
rechter in het geding Is, acht ik het wen
sch elljk tegen deze beschikking cassatiebe
roep in het belang der wet in te stellen. 

Als middel draag Ik voor schending, al
thans verkeerde toepassing van art. 2, 69 
R. 0., artt. 140, 262, 263, 264, 276 B. W., 
art. 48, 354 Rv., artt. 1, 19, 23, 24 van het 
Besluit herstel rechtsverkeer (E 100). 

Post alia: 
Ik meen twee punten onder Uw aandacht 

te moeten brengen, waarover een beslissing 
van den H oogen Raad van groot belang is 
voor de r echtspraak in het algemeen. 

In de eerste plaats - de beschikking van 
het Hof roert dit onderwerp niet aan -
meen ik te moeten wijzen op art. 19 van 
het Besluit herstel rechtsverkeer. Dit arti
kel bepaalt dat de gewone rechter onbe
voegd is kennis te nemen van vorderingen 
of verzoeken, tot behandeling waarvan 
krachtens het besluit de Raad bevoegd is, 
een bevoegdheid, welke In hoofdzaak ge
r egeld wordt in het derde hoofdstuk van 
h e t besluit (artt. 20-38), en waarbij art. 1 
aanhef en sub 2 in aanmerking moet wor
den genomen. 

De volstrekte onbevoegdheid van den ge
wonen rechter, welke het eerste lid van art. 
19 op den voorgrond stelt, is moeilijk te 
rijmen met hetgeen bij lid 2 bepaald is, n .l. 
dat de onbevoegdh eid slechts wordt uitge
sproken, indien daarop door een par tU be
roep wordt gedaan. 

Uit deze uitzondering op den hoofdregel 
zou kunnen worden afgeleid, dat in alle 
zaken, welke onder het Besluit E 100 val
len , het volkomen vrijstaat aan partijen, 
welken rechter zij over hun geschil willen 
doen beslissen. Zijn zij het er over eens. dat 
zij naar den gewonen rechter willen gaan, 
dan kunnen zij den Raad voor het Rechts
herstel voorbijgru1n, ook in alle vragen be
treffende vermogensrechtelijke betrekkin
gen, voor de beantwoording waarvan de 
Raad juist in het leven is geroepen. Gaan 
partijen naar den gewonen rechter, dan 
rijst bovendien de vraag of die rechter zich 

bij zijn beslissing moet gedragen naar het 
gemeene recht, dan wel naar de bepalingen 
van Besluit E 100. 

Naar mij van de zijde van den Raad voor 
het Rechtsherstel is medegedeeld staan de 
vertegenwoordigers van het Departement 
van Justitie in den Raad dan ook op een 
geheel ander standpunt. 

De toelichting op het Besluit E 100 is 
niet openbaar gemaakt, doch mij is vergun
ning verleend, voor zoover het voor de bc
oordeeling dezer zaak van belang is, deze 
te vermelden. In die toelichting komen de 
volgende opmerkingP.n voor: 

"Het bijgaande ontwerp beoogt te regelen 
het herstel van het r echtsverkeer en het 
rechtsherstel na de bevrijding van het Rijk 
in Europa,. 

Daaronder vallen het stellen van regelen 
ten aanzien van het ongedaan maken van 
de zoo talrijke, al of niet onder schijn van 
recht gepleegde civielrechtelijke rechtshan
delingen, tijdens de bezetting onder direc
ten of indirecten dwang van den bezetter 
verricht, het zuiveren van besturen van 
rechtspersonen en het voorzien in het be
heer over goederen van afwezigen en over 
onbeheerde goederen; voorts het r egelen 
van de gevolgen van het tijdens de bezet
ting gescheiden voortbestaan van twee dee
len van rechtspersonen, een in bezet gebied 
en een in vrij gebied. 

In dit ontwerp wordt deze taak gelegd in 
handen van een in te stellen "Raad voor 
het Rechtsherstel". 

De redenen daarvoor zijn ten eerste, dat 
het hier gaat om een groot aantal spoed
eischende voorzieningen. Zou men deze op
dragen aan de rechterlijke macht, dan zou 
de afwikkeling te lang duren. In de tweede 
plaats dient eenheid in de uitvoering van 
de regeling te worden nagestreefd. 

Onder bestaand recht is de mogelijkheid 
van cassatie, welke die eenheid beoogt te 
verzekeren, beperkt, doordat deze alleen 
kan plaats vinden wegens schending van 
een wettelijke bepaling. In de onderhavige 
materie, waar het veelal zal gaan o m het 
nemen van feitelijke beslissingen, zooals het 
toetsen van een bepaalde soort of hoeveel
heid bewijsmateriaal, of het volgen van een 
bepaalde gedragslijn bij de toepassing van 
ruim gestelde bevoegdheden, zou die een
heid, bij toepassing door de verschillende, 
lagere rechterlijke colleges, zeker niet wor
den bereikt". 

Art. 19. .,Noodig is een bepaling, waarbij 
aan den Rechter worden onttrokken de za
ken, die aan h et oordeel van den Raad 
worden onderworpen. Het onderhavige ar
tikel geeft daarvoor eenige regelen, die be
oogen zoo min mogelijk stagnatie in pro
cessen te veroorzaken". 

Bovendien voert men ter verduidelijking 
van art. 19 aan, dat deze bepaling slechts 
het oog heeft op die gevallen, waarin de 
gewone rechter bevoegd zou zijn, en dat art. 
19 dus op dat gebied zijn bevoegdheid be-
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perkt, doch niet op ander gebied - dat 
van het bijzondere, in E 100 geschapen 
nieuwe recht - aan den gewonen rechter 
eenige bevoegdheid toekent. 

Met andere woorden bij revindicaties, bij 
vorderingen iot nietigverklaring van over
eenkomsten die onder dwang zijn aange
gaan e.d. speelt art. 19 zijn rol. In de ge
vallen waar vóór E 100 geen recht bestond 
(wijziging van rechtsbetrekkingen, ingrij
pen op grond van "onbehoorlijken invloed" 
of op geen anderen grond dan de onrede
lijkheid van de bestaande rechtsbetrekking , 
en bij de ve lerlei uitzonderlijke bevoegd
h eden, aan den Raad verleend, b.v. in 
Hoofdstuk VI van het K. B. E 100) echte r 
bestaat voor den gewonen rechter geenerlei 
bevoegdheid. 

De vertegenwoordigers van het Departe
ment van J ustitie in den Raad voor het 
Rechtsherstel staan op dit standpun t. Hun
n erzijds wordt er nog op gewezen, dat er 
aanleiding is om t e veronderstellen, dat 
aldus de bedoeling van den wetgever is 
geweest. In Hoofdstuk V (art. 87) immers 
wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid van 
den gewonen rechter tot het benoemen van 
bewindvoerders ex art. 519 B. W. uitgeslo
ten. In Hoofdstuk VI - bevattend "nieuw" 
r echt - en ook in H oofdstuk IV voor zoo
ver dit Hoofdstuk "nieuw" recht bevat, 
staat echter dienaangaande nie ts, blijkbaar 
omdat de wetgever veron derstelde, dat de 
gewon e rechter op deze gebieden nooit (be
h oudens enk ele punten van H oofdstuk IV) 
bevoegd zou zijn. 

Een beperkter opvatting is dat art. 19 
slechts betrekking kan h ebben op gevallen, 
waarin er een wederpartij optreedt , die de 
exceptie van onbevoegdheid kan opwerpen, 
m.a.w. alleen op die vorderingen en verzoe
ken, w elke op tegenspraak behandeld wor
den. 

Wanneer deze uitlegging der bepaling 
juist zou zijn, ligt de toepassing daarvan 
op h et geval, dat ik aan Uw oordeel onder
werp, voor de hand. Verzoekster heeft zich 
toch rechtstreeks to t den gewon en rechter 
gewend; t egenspraak was er niet, en k on 
er m oeilijk zijn. 

Het komt mij voor , dat art. 19 niet ge
lukkig geredigeerd is, doch, dat gezien het 
vorenstaande, ongetwijfeld de bedoeling is 
geweest, al drukken de bewoordingen dit 
niet duidelijk uit den gewonen rechter on
bevoegd te verklaren k ennis t e nemen der 
geschillen welke aan het oordeel van den 
Raad behooren te worden onderworpen. 

De vraag kan n og worden opgeworpen 
of, gele t op h et derde lid v an a rt. 19, dat 
cassatie niet toelaat, cassatieberoep in het 
belang der wet mogelijk is. Mij komt voor, 
dat dit wel h et geval is, nu het niet is uit
gesloten, en de a rtt. 95, 96, 98 en 99 R. 0. 
algem een luiden. Duidelijk is, dat beant
woording der vraag betreffende de grenzen 
der bevoegdheid welke tussch en den ge
wonen rechter en den Raad voor he t 

Rechtsherstel moeten worden getrokken, 
van zeer groot gewicht is, en dat de uitleg
ging van art. 19 daartoe de oplossing kan 
brengen, welke dan ook m et zeer g roote 
bela ngstelling wordt tegemoet gezien. 

H et tweede punt van dit middel betreft 
de toepassing van de a rtt. 23 en 24 van het 
Besluit. H etgeen de R echtbank hie romtrent 
besliste is mij niet geh eel duidelijk. zooals ik 
die beschikking lees, had de Rechtbank als 
s lotsom van haar overwegingen m oet en of 
kunnen besluiten tot nietigverklaring de r 
echtscheiding dan wel tot af wijzing van het 
v erzoek en v erder t ot nie t-ontvankelijk ver
klaring van h et verzoete tot nietig v erkla
ring der ontbinding vap de algeheele goe
derengemeen schap tusschen verzoekste r en 
haar echtgenoot bestaande, he tgeen geh eel 
afgezien van de door haar aangevoerde 
gronden m.i. de juiste beslissing zou geweest 
zijn, wanneer de artt. 23 en 24 moeten wor
den gezien, zonder de beperking , welke in 
art. 19 gelezen kan worden. 

H et H of gaf m .i. een m eer aaneensluiten
de beschouwing door m et nietigverklaring 
der echtscheiding te overwegen, dat het dan 
ook onredelijk ware de algeheele gem een
schap van goederen die bestaan h eeft tus
sch en requestrante en haar echtgenoote niet 
te doen h crleYen, 

dat blijkens a rt. 24 van het Besluit H erstel 
Rechtsverkeer (E 100) in geval van herle
ving van rechtsbetrekkingen, rechtshande
lingen welke het t e niet gaan van deze 
rechtsbetrekkingen hebben veroorzaakt nie
t ig kunnen worden verklaard, zoodat h et 
vonnis van echtscheiding, alsmede de daar
op gevolg de inschrijvingen om dit vonnis te 
effectueeren kunnen worden nietig ver
klaard en h et H of van oordeel is, dat daar
toe t e rmen bestaan. 

H et H of verklaart vervolgen s tusschen de 
genoemde personen b estaand hebbende al
geh eele gemeenschap van goederen h ers t eld. 

Naar aanleiding van deze beschikking is 
bij den Raad voor het Rechtshers tel begrij
pelijkerwijze de v raag gerezen of h et H of in 
dit geval door in te g rijpen in een niet-ver
mogensrechtelijke be trekking, h et Besluit 
H erstel Rechtsverkeer wel op de juiste 
wijze J-ieeft toegepast. 

D e Raad stelt zich m.i. terecht op het 
standpunt, dat de artt. 23 en 24 van het Be
sluit bP.palen wanneer en op welke wijze h ij 
in bepaalde rechtsbetrekkingen - volgens 
art. 1 sub 2: vermogensrech telijke betrek
kingen - kan ingrijpen, en leidt hieruit af, 
dat hij nie t kan optreden op familierechte
lijk gebied. 

Dit k omt o.a. sche rp uit in de uitspraak 
van den Raad va n Rechts herstel, Afdeeling 
Rechtspraak 's-GraYenhage van 19 Juli 1946 
(Na-oorlogsche Rech tspraak 1946, no. 475). 
In die· zaak deed verzoekster , die zooals uit 
die beslissing blijkt, kennis droeg van de 
thans door mij bestreden beslissing , onge
veer gelijk verzoek a ls ger icht werd tot het 
H of t e L eeuwarden. 
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De rechter besliste toen, dat de Raad niet 
bevoegd is om de echtscheiding en de in
schrijving van dat vonnis in de registers 
van den Burgerlijken Stand nietig te ver
k laren. Echter had hij geen bezwaar om nu 
verzoekster daarbij een redelijk belang bad, 
de vermogensrechtelijke gevolgen van de 
echtscheiding nietig t e verklaren, indien 
t enminste de verzoekster aannemelijk kon 
maken - waartoe hij haar bewijs opdroeg 
- dat de echtscheiding tot stand was geko
m en na door haar en haar echtgenoot ge
pleegd overleg en na ingenomen juridisch 
advies, om te voorkomen, dat t engevolge van 
de tegen den man als J ood t e nemen maat
regelen het privé-vermogen van de vrouw 
gevaar zou loopen en m et de bedoeling na 
den oorlog weder t e hertrouwen. 

I n deze uitspraak b eeft de Raad dus een 
scherpe lijn getrokken ter bepaling van zijn 
bevoegdh eid, de mogelijkhe id van nietigver
klaring van h et huwelijk ter zijde gelaten en 
zich beperkt tot regelng der vermogens
rechtelijke gevolgen. Het H of te Leeuwar
den heeft dit niet gedaan en de vermogens
rechtelijke gevolgen der nietigverklaring 
van het huwelijk t evens geregeld. 

Op de hierboven ontwikkelde g r onden ben 
ik van meening dat de beschikking van het 
Hof zal moeten worden vernietigd. 

Ik concludeer tot vernietiging der be
schikking van het Gerechtshof te L eeuwar
den van 17 Apr il 1946, zonder dat daardoor 
eenig nadeel worde toegebracht aan de rech
ten door partijen verkregen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat het Hof zijn beschikking doet steu

nen op de artt. 23 en 24 van het Besluit Her
stel Rechtsverkeer (Stbl. no. E 100); 

dat in deze artikelen tot de daar bedoelde 
besluiten bevoegd wordt verklaard de Raad 
voor het R echtsherstel; 

dat aan deze artikelen de rechterlijk e 
macht dus geenerlei bevoegheid kan ont
leenen; 

dat de toekenning van zoodanige bevoegd
heid ook niet geacht kan worden opgesloten 
te liggen in artikel 19 van voormeld besluit; 

dat dit artikel onder het voorbehoud van 
het de rde lid den gewonen rechter onbe
voegd verklarende kennis te n em en van 
vorder inge n of verzoek en, tot behandeling 
waarvan krachtens het besluit de Raad be
voegd is, bezwaarlijk - a l is de redactie 
minder gelukkig - een andere bedoeling 
kan hebben dan aan den gewon en rechter 
onder het voorbehoud va11 h et derde lid te 
onttrekken de behandeling van zoodanige 
vorderingen of verzoeken, waartoe deze in
gevolge het gemeene recht bevoegd is, doch 
ten aanzien van h et onderwerp waarvan op 
grond van h et Besluit ook de tusschenkomst 
van den Raad voor het Rechtsherstel kan 
worden in geroepen, - men denke b.v. aan 
een vordering ingevolge art. 1485 in ver band 
met de artt. 1357 v.v. B. W. tot nietigver 
klaring van een overeenkomst terzake van 

geweld of dwaling; 
dat toch - nog daargelaten, dat een ves

tig ing van bevoegdheid bij wege van een on
bevoegdverklaring een zon derlinge figuur 
zou opleveren - een andere opvatting van 
art. 19 in strijd zou zijn met opzet en strek
king van h et Besluit; 

dat dus het H of, hetwelk voor een nietig
verklaring als uitgesprok e n, in het gemeene 
recht een grond niet kon vinden, dien g rond 
leggend in de artt. 23 en 24 voornoemd, aan 
die artikelen een verkeerde toepassing heeft 
gegeven, e n mitsdien het middel van cassa
tie, in zijn eerste onderdeel de beschikking 
uit dien hoofde aantastende, is gegrond, ter 

wijl in verband daarmede het tweede onder 
deei behandeling niet behoeft; 

dat naar aanleiding van de in de toelich
ting tot h et middel opgeworpen vraag, o f in 
verband met het bepaalde in het vierde lid 
van art. 19 E 100 het beroep in cassatie wel 
ontvankelijk is te achten, nog worde opge
merkt, dat h et hier niet geldt een uitspraak 
als bedoeld in voormeld vierde lid, zoodat 
het daar bepaalde niet is ter7,ake dienende; 

Vernietigt de beschikking van het Ge
rechtshof te L eeuwarden van 17 April 1946; 

Verstaat, dat deze cassatie geen nadeel 
toebrengt aan de rechten door partijen v er 
kregen. 

(N. J .) 

25 Februari 1941. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Gemeente
wet art. 168 : Kon. Besl. 13 Sept. 1945, 
S. F 173, art. 2). 

Art. 2 van het K.B. F 173, h oudende 
vaststelling van een leeftijdsgrens voor 
het vervullen van openbare functies, 
geeft een opsomming van groepen van 
personen, voor wie niet geldt de ver
plichting tot ontslag op zeker tijdstip, 
doch laat geheel onverlet de bevoegd
heid van (in casu) den gemeenteraad 
om naar eigen inzicht t e voorzien in de 
regeling van ontsla g u it nevenbetrek
kingen. 

Uitspraak in zake: 
Dr. B. te K., eischer in booger beroep, 

t egen: 
den Raad der gemeente K., gedaagde in hoo
ger beroep. 

De Centrale! Raad van Beroep, e nz.; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 

0. dat de Raad der gem eente K. op 17 J uli 
1946 heeft besloten Dr. B. voornoemd, met 
ingang van 1 Augustus 1946 eervol ontslag 
te verleenen als gemeente-geneesheer deze r 
gemeente. zulks na overweging: 

dat Dr. B ., gebor en in 1877 en won ende te 
K., bij besluit van dien Raad van 14 Decem
ber 1946 ontslagen werd als gemeente-ge
neesheer, in v erband m et h et K. B. van 13 
September 1945, No. F 173; 

dat dit ontslagbesluit door het Ambtena-
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rengerecht (te Roermond) bij besluit (lees: 
uitspraak) van 16 Mei 1946 werd nietig ver 
klaard; 

dat krachtens het op 26 Maart 1946 door 
den Raad der gemeente K. gewijzigde amb
tenarenreglement dezer gemeente aan amb
tenaren, bij het bereiken van den 65-jarigen 
leeftijd. met ingang van den eersten dag van 
de maand, volgende op die, waarin zij den 
ouderdom van 65 jaren h ebben bereikt, on t
s lag moet worden verleend als zoodanig; 

O. dat h et Ambtenaren,:;erecht te Roer
mond bij uitspraak van 14 November 1946 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- het door voornoemden B. t egen dat ont
slagbesluit Ingestelde beroep ongegrond 
h eeft verklaard; 

0. dat Mr. H. J. van Boven. adv. te Roer
mond, als gemachtii:;de van eisch e r, van die 
uitspraak tijdig in h ooger beroep is geko
men en op de bij beroepschrift aangevoerde 
g ronden heeft verzocht die uitspraak te ver
nietig-en en k lager in eersten aanleg in zijn 
beroep gegrond te verklaren en mitsdien het 
besluit van den gemeenteraad van K. dd. 17 
Juli 1943 nietig te verklaren; 

0. dat de Burgemeester van K., als ver
t egenwoordiger van gedaagde. op de In de 
contra-memorie gestelde gronden heeft ver
zocht de uitspraak van het Ambtenarenge
recht a quo alsmede het bestreden raadsbe
sluit te handhaven; 
• ln rechte: 

0. dat voor den Raad op grond van de 
gedingstukken vaststaat, dat eischer , die, 
geboren in 1877, bij besluit van den Raad der 
gemeente K. van 22 F ebrua r i 1917 met In
gang van 1 Maart 1917 was benoemd tot ge
m een te-geneesh eer te K., op een jaar wedde 
van f 1200. en deze betrekking ten tijde van 
het bestreden ontslaii-besluit nog bekleedde, 
In deze hoedanigheid was ambtenaar In den 
zin der Ambtenarenwet 1929 alsook In dien 
van het Ambtenarenreglement voor de ge
meente K.; 

O. dat in dit geding moet worden beslist, 
of dat ontslagbesluit op een der gronden, 
aangegeven in art. 58. lid 1, der Ambtena
renwet 1929 kan worden aangetast; 

0. dat naar 's Ha.ads oordeel, zulks In te
genstelling met het standpunt ter zake van 
gedaagde, eischers functie als gemeente-ge
neesheer, ook a l moge zijn particuliere prac
tijk a ls arts zijn teruggeloopen, mede ten 
tijde van het aangevallen besluit als een 
nevenbl'trekkin~ was aan te merken; 

n. <lat ingevolge art. 28, lid 1 en 2 aanh ef 
en sub e van voormeld Ambtenarenregle
ment. zooals dit artikel op evenb<'doeld tijd
stip luidde, ontslag wordt gegeven door het 
gezag, dat den ambtenaar heeft aangesteld 
en dat het eervol ontslag wordt gegeven op 
den eersten dag van de maand, volgende op 
die, waarin de ambtenaar den ouderdom 
van 6n jaren h eeft bereikt: 

0 . dat thans a llereerst beantwoording be
hoeft de vraag of de gemeenteraad van K. 
bevoegd was deze leeftijdsgrens aldus vast 
te stellen, hetgeen door den gemachtigde 
van eisch er , met een beroep op het K. B. van 

13 September 1915, Staatsblad F 173, wordt 
o ntkend, volgens wien a rt. 2 van dit K. B. 
niet anders is te verstaan dan in dien zin, 
dat de in artikel 1 daarvan gestelde leef
tijdsgrens va n 65 jaar niet van toepassing is 
op de In art. 2 genoemde g roepen van per
sonen, h etgeen duidelijk zou blijken uit de 
opsomming van personen, bedoeld onder a 
en b van dit art. 2, en dat de lagere wetgever 
hier dus niet de vrije hand h eeft; 

0. dat krachtens dit art. 2 dat besluit niet 
van toepassing Is o p de in dit artikel onder 
a. b en c. genoemde personen; behoorende 
tot die. genoemd onder c. personen, die, ge
lijk e ischer, de func tie als nevenbetrekking 
bekleeden; 

0. nu dat, naar 's Raads oordeel, a rt. 2 
niet anders geeft dan een opsomming van 
groepen van personen, voor wie niet geldt 
de verplichting tot ontslag op het tijdstip, in 
artikel 1 gesteld, doch geheel onverlet laat de 
bevoegdheid van het betrokken gezag om 
o.m. aan personen. die de functie als neven
betrekking bekleeden, ontslag te verleenen 
met ingang van een datum, door dat ge7,ag 
daarvoor bij a lgem een voorschrift te stellen, 
welke bevoegdheid zeker m ede omvat, dat 
het ontslag aan zoodanig persoon wordt 
verleend bij het bereiken van den leeftijd 
van 65 jaar; 

0. dat de gemeen teraad van K. dus naar 
elg-en inzicht kon voorzien in de regeling 
voor wat betreft ontslag u it nevenbetrek
kingen en derhalve art. 28 lid 2, aanhef en 
sub e, voormeld - hetwelk In zijn a lgemeen
he id ook ziet op personen, die de !unctie a ls 
nevenbetrekking bekleeden - niet strijdt 
met opgemeld K. B.; 

0. dat mitsdien eiseh crs grief moet wor
den verworpen en niet gezegd kan worden, 
dat het aangevallen besluit rechtens of fei
telijk strijdt met dat K. B. of met dat art. 28, 
zulks ook niet, al is het ontslag eerst m et 
Ingang van 1 Augustus 1946, dus gerulmen 
tijd na het bereiken van den 65- jarigen leef
tijd door elscher, verl<'end, vermits bij h et 
ontbreken van een bepaling ter zake in het 
Ambtenarenreglement voor de gemeente K., 
moet worden aangenomen, dat aan perso
n en, als eiseher, die bij de inwerkingtreding 
van de wijziging van dat reglement op 26 
Maart 1946 reeds den 65-jar igen leeftijd had
den bereikt, het ontslag kan worden ver
leend met ingang van een lateren datum; 

0 . dat eische r nog h eeft aangevoerd, dat 
de wijzig-in~ In meerbedoeld artikel 28 enkel 
en alleen is tot stand gebracht om elscher te 
w ippen. doch de Raad te dezen aanzien wil 
opmerken. dat de daarin vervatte bepaling 
a lgem een verbindend 1s, welke dus niet en
kel betrekklni;- heeft op eischer, zoodat ei
schers grief voorzoover hij hie rmede wll be
toogen, dat gedaagde bij het nemen van zijn 
besluit van zijn bevoegdheid. om krachtens 
dat artikel 28 eischer te ontslaan, kennelijk 
e<'n and!'r gebruik h eeft gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid Is ge
geven, reeds hierom moet worden ve rwor
pen; 

0 . dat den Raad ook overigens niet is ge-
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bleken van het bestaan van eenig algemeen 
verbindend voorschrift, waarmede het aan
gevallen besluit zoude strijden, noch ook, 
dat gedaa,;rde in eenig opzicht zijn evenbe
doelde bevoegdheid heeft misbruikt; 

0. dat met betrekking tot het door eischer 
gestelde, dat gemeente-geneesheeren, en in 
casu eischer, zijn aangesteld voor den tijd 
dat zij practiseerend arts zijn en dat dit , 
voorzoover niet uitdrukkelijk bepaald, een 
bindende gewoonteregel is, nog worde opge
merkt, dat noch in het benoemingsbesluit 
van eischer , noch in eenig ander stu k een 
tijd is bepaald, als door eischer vermeld, en 
dat zelfs, al zoude sprake zijn van een ge
woonteregel, als eischer stelt - hetgeen de 
Raad in dezen in het midden wil laten -
daardoor niet zou worden afgedaan aan de 
bevoegdheid van een gemeenteraad om re
gelingen t e treffen, waardoor van zoodanl 
gen gewoonteregel wordt afgeweken; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat de 
uitspraak, waarvan beroep, moet worden be
vestigd; 

Rechtdoende : 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A. B.) 

25 Februari 1947. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sr. art. 1, 2e lid; Prijsop
d r ijvings- en Hamsterwet 1939, art. 12; 
Prijsaanduidingsbesluit 1941 ; Beschik
k ing Prijsstop; Besluit 8 Nov. 1944.) 

Het Prijsaanduidingsbesluit 1941 moet 
worden verstaan als een prijzenbeschik
king, waarop het Besluit van 8 Nov. 
1944 van de Ministers van Handel, Nij
verheid en Landbouw en van Justitie 
(Ned. Stct. 28 Dec. 1944) het oog heeft; 
diensvolgens is het bij dat Prijsaandui
dingsbesluit bepaalde, ongeacht of het 
voldoet aan de vereischten bij art. 3 der 
Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 
aan te merken als op dit artikel gegrond'. 

Het voorschrift van art. 1, 2e lid Sr., 
moest ingevolge art. 26, onder 7, van het 
Besluit o. d. bijzonderen staat van beleg 
buiten toepassing blijven bij de berech
ting op 3 Juni 1946 van de overtreding 
op 17 Januari 1946 van art. 12 van de 
P r ijsopdr ijvings- en Hamsterwet 1939 
zooals gewijzigd bij art. 3 van de Verord'. 
Delictsomschrijving econ. delicten van 
den Chef Staf M. G. (no. 61), ook a l had 
deze Verordening wegens opheffing van 
den bijzonderen staat van beleg met in
gang van 4 Maar t 1946 opgehouden te 
gelden. 

Niet kan uit eenig bewijsmiddel blij
k en, dat de pr ijs van 12½ cent per 
broodje zijnde de prijs, die op grond van 
art. 1 der Besch ikking Prijsstop blijkens 
de bewezenverklaring ten hoogste mag 
worden berekend, de op 4 September 
1944 - volgens lid 1 van dat artikel den 
besltssenden datum - hoogst toelaat
bare prijs was. 

Anders: Adv.-Gen. Holsteijn. 

Op het beroep van de N.V. E lectrisch e 
Brood- en Ban ketbakker ij X, requ irante 
van cassatie tegen een schriftelijk vonnis 
van den Politierechter voor de berechting 
vnn Economische Delicten te Haarlem van 
3 J uni 1946, waarbij in hooger beroep, met 
vermetiging van een op 6 April 1946 door 
den T uchtrechter voor de Prijzen in het 
arrondissement H aar lem mondeling gewe
zen vonnis, requ irant ter zake van: .,een 
voorschrift gegeven krachtens art. 3 der 
Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 19à~ niet 
n akomen, tweemaal begaan ", met aanha
ling der artt. 3 en 12 der genoemde w et, 1, 
5, 11 van het Besluit Berech ting E conomi
sche Delicten, 1 Prijsaanduidingsbesluit 
1941, 1 Beschikking Prijsstop van 4 Juni 
1945, 2 van het Besluit in zake de benoe
ming van een gemachtigde voor de Prijzen, 
Be:iluit van de Ministers van H andel, Nij
ver heid en Landbouw en J ustitie van 8 
Nov. 1944 en 18 Besluit Bezettingsmaatre
gel..-10 is veroordeeld tot twee geldboeten, 
res11<·ctievelijk van één honderd gulden en 
va,1 tweeduizend vijfhonderd gulden; (Ge
plei t door Mr. S. van Oven, advocaat te 
's-Gravenhage). 

De Hooge Raad, enz. ; 
Geboord het verslag van den Raadsh eer 

van der Meulen; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

mens de requirante voorgesteld bij schrif
tuur en pleidooi, en luidende: 

I. .,S. en/of v. t. van art. 1 Sr., a r t. 4 
(lees 3) juncto 12 Prijsopdrijvings- en 
Hamsterwet 1939, art. 3 Verordening de
lictsomschrijving economische delicten van 
den Chef van den Staf M. G. van 17 J an. 
1946 (bedoeld moet zijn: 17 Jan. 1945) no. 
61, art. 1 der Besch ikking Prijsstop, a r tt. 
2 en 3 der Prijzenbeschikking 1940 no. 1, 
door toe te passen arL 12 der Prijsopdrij
vings- en Hamsterwet 1939 in de redact ie 
daarvan zooals deze luidde ten tijde van 
het plegen van het telaste gelegde feit, en 
waarbij strafbaar was gesteld het overtre
den zonder meer van een krachtens die wet 
gegeven voorschrift; ten onrechte omdat: 
de Politierechter zich bij deze overweging 
kennelijk baseert op de redactie van a r t. 12 
der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939, 
zooals deze is gewijzigd bij de Ver ordening 
delictsomschrijving economische delicten, 
doch deze verordening ten tijde der berech
ting haar werking had verloren, waardoor 
verandering in de wetgeving was ingetre
den en wel met voor den verdachte gunsti
ger bepalingen, doordat nadien nog slechts 
strafbaar was het opzettelijk of aan schuld 
te wijten overtreden van een krach tens arL 
3 der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet ge
geven voorschrift en de aan verdachte te
laste gelegde feiten n iet langer strafbaar 
waren, zoodat de Politierechter n iet had 
mogen toepassen art. 12 der Prijsopdrij
vings- en Hamsterwet zooals dit luidde ten 
tijde van het plegen van het telaste ge
legde feit doch had moeten toepassen ge
meld artikel zooals het luidde ten tijde der 
berechting;" 
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II. ,.S. en/of v. t. van art. 1 Sr., art. 1 
Besluit berechting economische delicten, 
artt. 3, 4, 11 en 12 Prijsopdrijvings- en 
Hamsterwet 1939, art. 1 Prijsaanduidings
besluit 1941, art. 2 Verordening Prijzen en 
art. 1 van de Beschikking van 8 Nov. 1944 
no. 1930 a/G 20/A.U. van de Ministers van 
Handel, Nijverheid en Landbouw en van 
Justitie, door te beslissen, dat het Prijs
aanduidingsbesluit 1941 krachtens gemelde 
mlnisterieele beschikking geacht moet wor
den te zijn een prijsvoorschrift in den zin 
van de Prijsopdrijvlngs- en Hamsterwet 
1939; ten onrechte omdat: 1°. een beschik
king, kracbtens welke bepaalde voorschrif
ten geacht moeten worden te zijn prijsvoor
schriften in den zin van de artt. 3 eerste lid 
en 4 van de Prijsopdrijvlngs- en Hamster
wet, zelve moet zijn een voorschrift ge
geven ingevolge art. 3 of 4 van gemelde 
wet en krachtens art. 11 van die wet der
halve had moeten worden bekend gemaakt 
in de Nederlandsche Staatscourant, hetgeen 
met de beschikking van 8 November 1944 
niet is geschied zoodat de Politierechter ge
melde beschikking niet had mogen toepas
sen; 2°. In gemelde minlsterieele beschik
king onder prijzenvoorschriften in den zin 
van art. 3 eerste lid en van art. 4 van de 
Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939, 
slechts kunnen worden verstaan voorschrif
ten welke voldoen aan de vereischten, op
gesomd In de artt. 3 en 4 van die wet, 
terwijl de inhoud van het Prijsaanduidlngs
besluit niet is 'te brengen onder hetgeen 
krachtens gemelde artikelen ter uitvoering 
van gemelde wet door den Minister kan 
worden voorgeschreven, zoodat het Prijs
aanduidingsbesluit ook niet kan worden be
gr epen onder het bepaalde van a rt. 1 van 
voormelde ministerieele beschikking;" 

III. .,S., althans v. t. van de artt. 6 
E /135, 350, 358, 359, 338, 339, 342 Sv., om
dat de Rechter zijn oordeel, dat de ver
dachte slechts 12½ cent per stuk had mo
gen berekenen, baseert op de verklaring 
van getuige P., dat 144 % de maximum 
geoorloofde bruto-winst Is voor een pro
duct als het onderwerpelijke broodje, hoe
wel deze verklaring inhoudt een opgave, 
welke slechts de Inhoud van het rechter
lijk oordeel kan uitmaken;" 

IV. ,.S., althans v. t . van de In middel 
III genoemde artikelen, omdat uit de ge
bezigde bewijsmiddelen niet kan worden 
afgeleid dat de door verdachte bedongen 
prijs van 12½ cent (bedoeld moet zijn 20 
cent) per broodje hooger was dan mocht 
worden berekend op grond van art. 1 der 
Beschikking Prijsstop, nu van geen ver
band blijkt met den dag, welke beslissend 
is voor de toepassing van den Prijsstop;" 

Gehoord den Adv.-Generaal Holsteijn, 
namens den Procureur-Generaal, In zijne 
conclusie, strekkende tot enz.; 

0. dat bij het bestreden vonnis met qua-
1iflcatle en strafoplegging als voormeld, 
overeenkomstig de telastelegging, ten laste 
van requlrante is bewezen verklaard, dat 
zij op of omstreeks 17 Jan. 1946 te Haarlem 
als klelnhandelaarster In de étalage van 

haar winkel broodjes gevuld met vruchten
en appelmoes zichtbaar t en verkoop had 
u itgestald zonder dat deze artikelen van 
een prijsaanduiding waren voorzien, en 

dat de verdachte voorts terzelfder tijd en 
plaats aan het publiek heeft verkocht 
broodjes gevuld met vruchten- en appel
moes ieder wegende gemiddeld 78 gram 
voor 20 cent per stuk; dat verdachte op 
grond van art. 1 der b eschikking Prijsstop 
voor genoemde broodjes t en hoogste 12½ 
cent per stuk had mogen berekenen; 

0. dat ten tijde dat de voormelde feiten 
zijn gepleegd, te weten op of omstreeks 17 
Januari 1946, gold art. 12 van de Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet 1939, zooals 
dit artikel Is gewijzigd bij art. 3 van de 
Verordening Delictsomschrijving economi
sche delicten van den Chef van de Staf 
Militair Gezag no. 61 van 17 Januari 1945, 
welk gewijzigd voorschrift door den rechter 
is toegepast; 

dat ingevolge art. 26, onder 7, van het 
Besluit op den bijzonderen staat van beleg 
het voorschrift van art. 1, 2de lid Sr. buiten 
toepassing moest blijven, ook al had de 
voormelde verordening van het Militair Ge
zag, wegens opheffing van den bijzonderen 
staat van beleg met ingan g van 4 Maart 
1946, ten tijde van de berechting der zaak 
door den Politierechter, 3 Juni 1946, opge
houden te gelden; 

dat het eerste middel reeds hierom niet 
kan slagen; 

0. dat in het eerste onderdeel van het 
tweede middel wordt voorbijgezien, dat de 
daar genoemde beschikking in de Neder
landsche Staatscourant is bekend gemaakt 
en wel in die van 28 December 1944; 

0. ten aanzien van het tweede onderdeel 
van het tweede middel, 

dat door de Ministers van Handel, Nij
verheid en Landbouw en van Justitie, be
last met de uitvoering van he t Besluit be
rechting economische delicten, bij besluit 
van 8 Nov. 1944 in het eenig artikel, voor 
zooveel hier van belang, is bepaald, dat 
alle geldende prijzenbeschikkingen worden 
geacht t e zijn prijzenvoorschriften in den 
zin van art. 3, eerste lid en art. 4 van de 
Prijsopdrijvlngs- en Hamsterwet 1939; 

dat het Prijsaanduidingsbesluit 1941 moet 
worden verstaan als een prijzenbeschik
king, waarop bovengenoemd besluit vn.n 8 
Nov. 1944 het oog heeft, en diensvolgens 
het bij dat Prijsaanduidingsbesluit bepaal
de, ongeacht of het aan de vereischten bij 
voornoemd a rt. 3 gesteld voldoet, als op dit 
artikel gegrond is aan te merken; 

dat mitsdien ook de grief vervat In het 
tweede onderdeel van het tv.reede middel 
faalt; 

0. met betrekking tot h et vierde middel, 
dat volgens art. 1, lid 1 van de Beschikking 
Prijsstop van 4 Juni 1945 beslissend Is de 
prijs die krachtens de op 4 September 1944 
geldende bepalingen was toegelaten; 

dat niet uit eenig gebezigd bewijsmiddel 
kan blijken dat de prijs van 12½ cent per 
broodje, zijnde de prijs, die op grond van 
genoemd artikel blijkens de bewezenver-
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klaring ten hoogste mag worden berekend, 
de op dien 4den September 1944 hoogste 
toelaatbare prijs was; 

dat het vierde middel derhalve is ge
grond en het derde middel geen bespreking 
behoeft; 

Vernietigt het bestreden vonnis. 
R echtdoende krachtens art. 106 R. 0.: 
Verwijst de zaa.k naar het Gerechtshof 

te Amsterdam ter berechting en afdoening 
op het bestaande hooger beroep. 

Met betrekking tot het eerste en tweede 
middel gewezen overeenkomstig de conclu
sie van den Adv.-Generaal Holsteijn, die 
nopens het derde en het vierde middel het 
volgende had betoogd: 

Ook het derde en het vierde middel kun
nen m.i. niet slagen. Uit het bestreden von
nis en nog duidelijker uit het proces-verbaal 
der behandeling der zaak ter terechtzitting 
in hooger beroep blijkt dat de getuige Pouw 
de verklaring "dat 144 % de maximum ge
oorloofde bruto-winst is voor een product 
als het onderwerpelijke broodje", heeft af
gelegd als deskundige en wel als "waren
deskundige brood en banket"; mijns inziens 
is deze verklaring te beschouwen als een 
wettelijke deskundige-verklaring, temeer 
daar deze verklaring, blijkens den voor het 
bewijs gebruikten inhoud der gebezigde be
w ijsmiddelen, aldus is op te vatten, dat 
144 % is de maximum bruto-winst die in 
een kleinhandel als de onderhavige gebrui
kelijk is . Uit de aldus opgevatte deskundige
verklaring en den overigen inhoud der be
wijsmiddelen heeft de Rechter kunnen af
leiden, dat de door verdachte bedongen 
prijs van 20 cent per broodje hooger was 
dan die, welke op 4 Sept. 1944 was toege
laten (art. 1, eerste Jid, van de Beschikking 
Prijsstop d.d. 4 Juni 1945, N ed. Stct. 8 Juni 
1945 no. 7), namelijk kostprijs ver meerderd 
met gebruikelijken bruto-winst of in totaal 
ten hoogste 12½ cent per broodje. 

(N. J.) 

28 Februari 1947. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet besmettelijke ziekten art. 25.) 

Uit art. 25 eerste lid volgt niet, dat de 
gemeentebesturen niet andere voor
schriften zouden kunnen uitvaardigen 
da n die der w e t of krac hte ns de wet 
vastgesteld. De bij de onderhavige ver
ordening verplicht gestelde geneeskun
dige behandeling, een maatregel, welke 
de wet zelf niet k ent, is dan ook niet 
met de wet in strijd en is in casu drin
gend noodig. Ten onrechte hebben der
halve Gcd. Staten het bezwaar van den 
Geneeskundig Inspecteur gegrond v er
klaard. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door Burgemeester en Wethouders van Al
melo tegen het besluit van Ged. Staten van 
Overijssel van 6 Augustus 1946, No. 6677/ 

5290, 4e afdeeling, waarbij gegrond ver
klaard werd het bezwaar van den Genees
kundig Inspecteur van de Volksgezondheid 
voor Overijssel tegen de bij besluit van den 
raad der gemeente Almelo van 6 J uni 1946 
vastgestelde "Verordening ter bestrijding 
van scabies"; 

Den Raad van State, Afdeeling voor 'de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Januari 1947, No. 141; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 20 Februari 1947, No. 
462 H., afdeeling Volksgezondheid; 

0. dat de raad der gemeente Almelo in 
zijn vergadering van 6 Juni 1946 een ver
ordening ter bestrijding van scabies vast
stelde, beYattende de volgende artikelen: 

Art. 1. 1. De door of vanwege Burge
m eester en Wethouders aan te wijzen per
sonen zijn verplicht zich te onderwerpen 
aan geneeskundig onderzoek en zoo noodig 
behandeling In de gemeentelijke scabies
polikliniek. 

2. De kos ten van onderzoek en behan
deling worden, voorzoover de betrokkene 
niet bij machtP is deze zelf te be talen en zij 
ook niet krachtens wettelijke bepalingen of 
contractueel ten laste van a n deren k om en, 
door de gem eente gedragen. 

Art. 2. 1. Een ingevolge a rtikel 1 aan
gewezene wordt ten m inste twee en ten 
hoogste vier dagen van t evoren schriftelijk 
opgeroepen, met vermelding van tijd en 
plaats, waar hij zich voor beha ndeling c.q. 
onderzoek moet aanmelden. 

2. De oproep wordt aan den aangewezene 
of een zijner huisgenooten door de politie 
uitgereikt, van welke uitreiking proces-ver 
baal wordt opgemaakt. 

Art. 3. Hij, die in de gemeentelijke scabies
polikliniek onderzocht of behandeld is, is 
verplicht aan de vanwege Burgemeester en 
Wethouders gegeven voorschriften ter ver 
dere genezing en voorkoming van bt?smet
ting gevolg te geven. 

Art. 4. Niet gevolg geven aan een oproep. 
als bedoeld in artikel 2 of aan voorschriften, 
a ls bedoeld In artikel 3, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogst e twee maanden 
of geldboete van ten hoogste dr iehonderd 
gulden. 

Art. 5. Met de zorg voor de handhaving 
dezer verordening zijn belast de ambtenaren 
der gemeentepolitie, aan wie bij deze de last 
wordt verstrekt om, voorzoover dat noodig 
is, daartoe woningen ook tegen den wil der 
bewoners t e betreden, zulks met inacht
n eming van h e t bepaalde in de Wet van 31 
Augustus 1853, Staatsblad No. 83. 

Art. 6. 1. D eze verordening treedt in 
werking op den dag na dien harer afkondi
ging. 

2. Op dien dag vervalt de Verordening, 
r egelende de verplichte toepassing van hy
giënische maatregelen d.d. 25 Mei 1945, Ge
m eenteblad van Almelo 1945, volgno. 7; 

dat, nadat de G•meeskundig Inspecteur 
van de Volksgezondheid voor Overijssel 
tegen deze verordening bezwaar bij Gedepu -
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teerde Staten van Over ijssel had ingebracht, 
dit college bij zijn besluit van 6 Augustus 
1946, No. 6677/5290, 4e Afdeeling, dat be
zwaar gegrond heeft verklaard; 

dat Gedepu teerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat bij artikel 25, le lid, van de 
Besmettelijk e Zielücnwet, Staatsblad 1928, 
No. 265, is bepaald, dat de gemeentebesturen 
de bevoegdheid behouden tot het vaststellen 
van verordeningen tot voorkoming, wering 
of beteugeling van besmettelijke ziekten, 
voor zoover zij niet in strijd zijn met de be
palingen bij of krachtens de wet vastgesteld 
en dat bij zoodanige verordening voorschrif
ten van die wet, of krachtens die wet vast
gesteld, van toepassing kunnen worden 
verklaard op b esm ettelijke ziekten, waarop 
die wet niet van toepassing is; dat bij de 
artikelen 3, 4 en 5 van de voornoemde wet 
aan de Burgemeesters de bevoegdheid is toe
gekend, om - op advies van den Genees
kundig Inspecteur - ter wering van de uit
breiding van besmettelijke ziekten, waarop 
die wet van toepassing is, personen te doen 
onderwerpen aan maatregelen van afzonde
ring, waarneming, toezicht en onderzoek; 
dat evenwel de wetgever geen bevoegdheid 
h eeft toegekend ten aanzien van de behan
deling van personen, lijdende aan een be
s m ettelijke ziekte, waarop die wet van toe
passing is; dat mitsdien, naar het oordeel 
van Gedeputeerde Staten, in verband met 
het bepaalde bij artikel 25, le lid der wet, 
bij plaatselijke verordening aan personen , 
lijdende aan een besmettelijke ziekt e, waar
op de wet n iet van toepassing is, niet de 
verplichting tot het zich doen behandelen 
mag worden opgelegd; dat artikel 1, Je lid, 
van de voormelde, bij besluit van den raad 
der gemeente Almelo, d.d. 6 Juni 1946, vast
gestelde verordening lu idt: .. De door of van
wege Rurgemeester en Wethouders aan te 
wijzen personen zijn verplicht zich te onder
werpen aan geneeskundig onderzoek en zoo 
noodig behandeling in de gemeentelijke 
scabiespolikliniek"; dat voorts met een 
hechtenis van ten hoogste twee maanden of 
een geldboete van ten hoogste drie honderd 
gulden wordt bedreigd degene, die geen ge
volg geeft aan een oproep om zich te doen 
behandelen, c.q. zich te doen onderzoeken· 
dat in verband met het vorenstaande het 
bezwaar van den Geneeskundig Inspecteur 
van de Volksgezondheid tegen die verorde
ning gegrond moet worden geacht; 

dat Burgemeester en Wethouders van Al
melo in beroep aanvoeren, dat artikel 25, 
lc lid, der Besmettelijke Ziektenwet staats
blad 1928, No. 265, aan de gemeentebesturen 
de bevoegdheid verleent tot het vaststellen 
van verordeningen tot voorkoming, wering 
of beteugeling van b esm ettelijke ziekten, 
voor zoover zij niet in strijd zijn met de be
palingen, bij of krachtens deze wet vastge
steld; dat uit a r t. 25, le lid, der Besmette
lijke Ziektenwet, Staatsblad 1928, No. 265, 
dus blijkt, dat het irrelevant is, of een ver
plichte behandeling tegen scabies in de ge
m eentelijke scabieskliniek op de wet steunt, 

doch het s lechts van belang is, dat deze vor
dering tot behandeling niet met de wet in 
strijd is; dat zij van meening zijn, dat van 
strijd met bepalingen bij of krachtens de 
Besmettelijke Ziektenwet, Staatsblad 1928, 
No. 265, vastgesteld in casu geen sprake kan 
zijn en dat dus bij plaatselijke verordening 
aan personen, l ijdende aan een besmette
lijke ziekte, waarop de Besmettelijke Ziek
tenwet, Staatsblad 1928, No. 265, niet van 
toepassing is, de verplichting tot het zich 
doen behandelen mag worden opgelegd; dat 
zij de r esolutie van de Ged. Staten van Over
ijssel onbegrijpelijk achten, gezien het feit, 
dat dit college een verordening der gemeente 
Enschede, welke denzelfden zakelijken in
houd beeft als die der gem eente Almelo, 
zonder bezwaar daartegen te maken h ebben 
doen afkondigen, nadat het daarvan bij 
schrijven d.d. 1-1 Augustus 1945, 4e Afdee
ling No. A 1629/A 1457, bericht van ont
vangst aan het gem eentebestuur van En
schede had gezonden; dat ook in andere pro
vinciën verordeningen te r bestrijding van 
scabies met denzelfden zakelijken inhoud 
a ls die der gemeente Almelo vigeeren (onder 
anderen in de gemeente Gouda); 

0 . dat art. 25 der Besmettelijke Ziekten
wet, Staatsblad 1928, No. 265, in zijn eerste 
lid bepaalt, dat de gemeentebestu ren de be
voegdheid behouden tot h et vaststellen van 
verordeningen tot voorkoming, wering of 
beteugeling van besmettelijke ziekten, voor 
zoover zij niet in s trijd zijn met de bepalin
gen, b ij of krachtens deze wet vastgesteld; 

dat niet gebleken is, dat de onderwerpe
lijke verordening met zoodanige bepalingen 
in strijd is ; 

dat zulks in het bijzonder niet kan worden 
afgeleid uit het feit, dat de door de veror
dening verplicht gestelde geneeskundige be
handeling een maatregel is, welke de Be
smettelijke Ziektenwet zelf niet kent; 

dat deze wet weliswaar in hetzelfde eerste 
lid van art. 25 bepaalt, dat bij de daarbe
doelde gemeentelijke verordening voor
schriften van deze wet of krachtens deze 
wet vastgesteld van toepassing kunnen 
worden verklaard op besmettelijke ziekten, 
op welke deze wet niet van toepassing is, 
doch dat dit geenszins beteckent, dat de ge
meentebesturen ook nie t a n dere voorschrif
t en zouden kunnen uitvaardigen; 

dat ook uit anderen hoofde in dit geval 
geen bezwaar bestaat t egen deze verplich
t ing tot geneeskundige behandeling, die, 
zooals blijkt u it de stukken en uit hetgeen 
de gemachtigde van het gemeentebestuur 
van Almelo heeft medegedeeld in de open
bare rergadering van de Afdeeling van den 
Raad van State, voor de Geschillen van Be
stuur, waarin over deze 7,aa,k ve rslag is uit
gebracht, voor deze gemeente dringend noo
dig is; 

dat derhalve moet worden geoordeeld, dat 
Ged. Staten van Overijssel ten onrechte het 
bezwaar van den Geneeskundig Inspecteur 
van de Volksgezondheid voor Overijssel ge
grond hebben ver Idaard; 
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Gezien de Besmettelijke Ziektenwet, Stbl. 
1928, No. 265; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be

sluit van Ged. Staten van Overijssel, het 
door den Geneeskundig Inspecteur van de 

Volksgezondheid voor Overijssel ingebrachte 
bezwaar t egen de voormelde verordening 
van den raad der gemeente Almelo ter be
strijding van scabies alsnog ongegrond te 
verklaren. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. (A. B.) 

3 JJfaart 1947. KONINKLIJK BESLUIT. 
(K. B. 10 October 1945, S. F 221 art. 2.) 

Appellant h eeft zich op zijn moeilijke 
post tijdens de bezetting als een goed 
Nederlander gedragen en vele blijken 
van goed-vaderlandsche gezindheid ge
geven. Al moge in enkele gevallen zijn 
optreden als minder gelukkig moeten 
worden aangemerkt, zoo is daarin geen 
enkel bewijs van een onjuiste houding 
van appellant tegenover de Nederland
sche zaak gelegen. In het bijzonder is 
niet aannemelijk gemaakt dat een ver
lies van prestige den terugkeer van ap
pellant in de tevoren door hem bekleede 
betrekking zou onmogelijk maken. Al 
zou deze terugkeer door de langdurige 
behandeling van deze zaak zijn bemoei
lijkt, zoo is de oorzaak daarvan niet bij 
appellant gelegen en mag hij daarvan 
dan ook niet de nadeelige gevolgen on
dervinden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door Mr. A. R. Andringa te Rotterdam tegen 
het besluit van den Minister van Justitie 
van 5 Sept. 1946, Kabinet Bureau A, No. 254 
C.J., waarbij, in afwijking van het advies 
van de Commissie van Advies Zuiverings
besluit 1945, aan den appellant ongevraagd 
eervol ontslag werd verleend als Officier 
van Justitie bij de Arr.-Rechtbank te Rot
terdam; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Januari 1947, no. 64; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 5 F ebruari 1947, Kabinet 
No. 4263 A 3; 

0. dat Onze Minister van Justitie bij zijn 
beschil{king van 5 September 1946, Kabinet 
Bureau A, No. 254 O.J., met ingang van 
dienzelfden datum aan Mr. A. R . Andringa 
te Rotterdam ongevraagd eervol ontslag 
h eeft verleend uit zijn functie van Officier 
van Justitie te Rotterdam, zulks in afwij
king van het advies der Commissie van Ad
vies Zuiveringsbesluit 1945, onder bepaling, 
dat aan Mr. Andringa voornoemd een wacht
geld wordt t oegekend op den voet als voor 
de burge rlijke rijksambtenaren; bedoeld in 
art. 2, sub b, van het Koninklijk besluit van 
3 Aug. 19 22 ( Stbl. No. 4 79), zooals dat se-

dertdien is gewijzigd, in het genoemde be
s luit is bepaald; 

dat Onze Minister daarbij heeft overwo
gen, dat de houding van Mr. Andringa voor
noemd in verband met de bezetting zooda
nig is geweest, dat hij In zijn betrekking 
niet kan worden gehandhaafd; dat er geen 
termen zijn den betrokkene krachtens het 
Zuivering-sbesluit 1945 te ontslaan; 

dat van deze beslissing Mr. A. R. An
dringa bij Ons in beroep is gekomen, in 
hoofdzaak aanvoerende, dat hij er bezwaar 
t egen maakt, dat de zuiver preventieve 
maatregel der "staking" eigendunkelijk door 
de Advies-Commissie en later op haar voet
spoor door het Militair Gezag en door den 
Minister van Justitie wordt opgevat als een 
straf, althans als een maatregel, welke zijn 
gezag zou hebben aangetast en h erstel in 
zijn ambt onmogelijk zou h ebben gemaakt: 
dat hij op deze grondfout van het t egen hem 
gevoerde beleid den vollen nadruk legt, om
dat deze de oor?..aak geworden is van alle 
daaropvolgende ellende, die over hem geko
men Is; dat, gesteld al, dat, gelet op de 
mentaliteit der bevolking, kort na de be
vrijding, en op de weinig objectieve en waar
achtige beschuldigingen der belde aankla
gers, de stakingsmaatregel op 8 Mei 1945 
terecht was geschied, niettemin de vraag 
moet rijzen, of hij daarvan de dupe moest 
worden, ook toen later de bevoegde instan
ties tot de conclusie kwamen, dat hij vol
strekt niet onwaardig was een gelijkwaar
dige functie in de r echt e rlijke macht te be
kleeden; dat h et tegendeel het geval is ge
weest; dat er nooit sprake van is geweest, 
hem ongevraagd ontslag te verleenen uit 
zijn functie; dat zijn g r ief bovendien was, 
dat ;cijn houding tijdens de bezetting nog 
nooit aan een behoorlijke procedure onder
worpen was geweest en dat uitsluitend de 
buiten zijn schuld In het on eindige gerekte 
.,staking" tegen hem k on worden uitge
speeld; dat hij zich nie t kon onttrekken aan 
den indruk, dat het in deze gansche zaak 
m eer om h et prestige van anderen dan om 
het zijne g ing; dat h et advies der Commissie 
in de hoofdzaak afwijkt van de beslissing 
van den Minister en impliciet h et onge
vraagd eervol gegeven ontslag verwerpt; 
dat vervolgens wordt geadviseerd hem, ap
pellant, in overweging te geven vervroegd 
pensioen aan te vragen en subsidiair h em in 
een minder verantwoordelijke positie over 
te plaatsen; dat h et merkwaardige van dit 
advies is, dat de Minister zelf r eeds zoover 
was gegaan he m - zij h et ook slechts hy
pothetisch - een gelijkwaar dige functie bij 
h et Openbaar Ministerie aan te bieden; dat 
echt e r bovendien In dit advies "zuiverheid" 
en "geschiktheid" wederom op bedenkelijke 
wijze met elkaar worden verward; dat hij 
als rijksambtenaar een r echtspositie heeft 
en daarva n geen afstand wenscht te doen; 
dat het misbruik van bevoegdheid ware, 
wanneer de Overheid hem - gelijk de Mi
nister van Justitie feitelijk heeft gedaan -
ongevraagd ontslag verleent, formeel steu-
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nend op het Zuiveringsbesluit, maar in wer
k elijkh eid op grond van 's Ministers opvat
ting omtrent zijn geschiktheid om het ambt 
van Officier van Justitie te Rotterdam lan
ger te vervullen: dat het gansche beleid 
van het Departement van Justitie, t egen
over hem toegepast, zich op dit verboden 
terrein beweegt met gevolg, dat geen voor 
hem bevredigende oplossing is verkregen: 
dat hij echter niet in de eerste plaats op dit 
misbruik van de zuiveringsprocedure de 
aandacht w il vestigen: dat voor hem veel 
zwaarder weegt de verdraaiing der feiten 
en de daaraan verbonden moreele aspecten: 
dat hij met de meeste klem ontkent, dat zijn 
h ouding tegenover den bezetter laakbaar is 
geweest: dat hij er de aandacht op wil ves
tigen, dat zijn betichters er niet in geslaagd 
zijn meer dan twee, later uitgebreid tot drie 
beschuldigingen tegen hem in het geding te 
brengen: dat hij zich afvraagt, of het ge
oorloofd is - verondersteld, maar niet toe
gegeven, dat hij in deze gevallen beleids
fouten zon hebben gemaakt - daaruit af te 
leiden, dat - gelijk de zuiveringscommissie 
uitspreekt - hij "niet voldoende opgewas
sen bleek te zijn tegen het door hem be
klc-ede ambt, hetgeen tengevolge had, dat hij 
niet s t eeds de juiste oplossing wist te vinden 
voor de vele moeilijkheden, waartegenover 
de Officier van Justitie in een groote stad 
zich tijdens de bezetting gesteld zag" : 

0. dat uit de stukken is gebleken, dat de 
appellant zich op de moeilijke post van Of
ficier van Justitie te Rotterdam tijdens de 
bezetting als een goed Nederlander h eeft 
gedragen en vele blijken van goed-vader
landsche gezindheid heeft gegeven: 

dat hij onder m eer personen, die met den 
bezetter in moeilijkheden waren geraakt, 
vele malen met succes heeft geholpen, zich 
steeds gastvrij heeft betoond t egen zooge
naa mde onderduikers, medewerking en fi
nancieelen steun heeft verleend aan den on
dergrondse-hen strijd enz.: 

dat omtrent zijn houding tijdens de be
zetting ook geen k lachten bekend zijn ge
worden beh oudens de hem door de zuive
ringsinstantie en Onzen Minister aan gere
kende grieven : 

dat deze grieven hierop neerkomen, dat de 
appellant. meer dan hoog noodig was, om
gang heeft gehad met den toenmaligen Pre
sident der Arr.-Rechtbank te Rotterdam, 
Mr. A. F . Zwaardemaker, die pro-Duitsche 
gevoelens koesterde alsmede dat hij, zonder 
dat het beslist noodzakelijk was, aan den 
Deutschen Sicherheitsdienst te Rotterdam 
-een strafdossier heeft laten toezenden, ter
wijl hij wist, dat kennisneming van den in
houd daarvan door dien Dienst dezen op de 
hoogte zou brengen van de namen van ver
schillende personen, die Joden geholpen 
hadden: 

dat tijdens het onder,mek nog een derde 
grief tegen den appellant is naar voren ge
bracht, namelijk dat hij een klacht tegen den 
~ommissaris van Politie te Maassluis. die 
Jid van de N.S.B. was, met den Procureur-

Generaal, den N.S.B.-er Mr. van Vloten, 
heeft besproken en de zaak aan dezen ver
der heeft overgelaten; 

dat evenwel de appellant ontkent met ge
noemden Procureur-Generaal daarover te 
h ebben gesproken, terwijl evenmin op an
dere wijze de juistheid van deze beschuldi
g ing is komen vast te staan, zoodat dit punt 
buiten beschouwing ware te laten; 

dat, wat de beide overige in de eerste 
plaats genoemde grieven betreft, deze be
hooren te worden bezien onder het licht van 
zijn bovenomschreven houding tijdens de 
bezettingsjaren; 

dat zulks medebrengt, dat, a l moge de 
appellant bij het overigens onvermijdelijk 
contact met den toenmaligen President der 
Rechtbank, Mr. Zwaardemaker, wel eens 
iets verder gegaan zijn dan hoognoodig was, 
hierin geenerlei grond kan zijn gelegen op 
den appellant eenigen maatregel toe te pas
sen; 

dat, wat het ter inzage verstrekken van 
het strafdossier betreft, de appellant dit 
met opzet op zoodanige wijze heeft doen 
plaats hebben, dat er weinig gevaar van de 
zijde der Duitschers was te duchten, door 
namelijk het in de Nederlandsche taal ge
stelde dossier met een resumé in het Duitsch 
slechts gedurende één dag ter beschikking 
van de Duitschers t e stellen; 

dat er te minder aanleiding kan bestaan 
om den appellant hiervan een verwijt te 
maken. nu de goede afloop h eeft bewezen, 
dat hij niet verkeerd had gezien: 

dat het belangrijkste evenwel is, dat, a l 
zou een en ander als een minder gelukkig 
optreden moeten worden aangemerkt, daar
in in ieder geval geen enkel bewijs van een 
onjuiste houding van den appellant tegen
over de Nederlandsche zaak is gelegen; 

dat in verband hiermede de bestreden be
schikking van Onzen Minister niet in stand 
kan blijven; 

dat in het bijzonder niet is aannemelijk 
gemaakt, noch in de stukken, noch in de 
openbare vergadering van de Afdeeling van 
den Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag is 
uitgebracht, dat een verlies van prestige den 
t erugkeer van den appellant in zijn ambt 
van Otficier van Justitie te Rotterdam zou 
onmogelijk maken; 

dat, al zou deze terugkeer door de -
overigens wellicht verklaarbaar - langdu
rige behandeling van deze zaak zijn bemoei
lijkt, de oorzaak daarvan niet bij den ap
pellant is te zoeken en hij daarvan dan ook 
niet de nadeelige gevolgen mag ondervin
den; 

Gelet op het Zuiveringsbesluit 1945 en 
Ons besluit van 10 October 1945, staatsblad 
No. F 221; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de bestreden beschikkin g van Onzen Mi

nister van Justitie van 5 Sept. 1946 te ver
nietigen. 

Onze Minister van Justitie is belast enz. 
(A.B.) 
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11 Maart 1941. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Gemeentewet 
art. 224; Politiebesluit 1945, S. F 250, 
art. 1 ; K on. Bes!. 22 D ec. 1945, S. F 324.) 

Uit kracht van h et K. B. no. F 324 en 
art. 1 van h et P olitiebesluit 1945 is de 
gemeentepolitie in een gem eente, welke 
niet is genoemd in eerstvermeld K. B., 
ex lege gaan be hooren tot h et corps 
Rijkspolitie, zulks met ingang van 25 
Januari 1946, datum van inwerkingtre
ding van eerstgenoemd K . B. Daardoor 
was van dien datum af de Burgem eester 
van zulk een gemeente niet m eer be
voegd een lid van de politie in zijn ge
m eente te ontslaan. 

Uitspraak in zake : 
De Burgem eester van Katwijk, eischer in 

h ooger beroep, 
tegen: 

J. F. H. te 's-Gravenhage, gedaagde in hoo
ger beroep. 

D e Centrale Raad van Beroep, enz. 
Wat aan_qaat de feiten van h et twistgeding : 

0. dat de Burgemeester van Katwijk bij 
besluit van 16 Juli 1946 aan J. F. H. voor-

, noemd, te r ekenen van 1 November 1944 af, 
ongevraagd ontslag heeft verleend a ls 
wachtmeeste r (agen t van politie 2e klasse) 
der gemeente Katwijk; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak va n 10 December 
1946 - naar welker inhoud hierbij wordt 
verwezen - voornoemd besluit heeft niet ig 
v e rklaard; 

0. dat Mr. F . E. Briët, advocaat te L eiden, 
a ls gemachtigde van e ischer van die uit
spraak tijdig in booger beroep is gek omen 
en op de bij beroepschrift aangevoerde gron
den heeft v e rzocht die uitspraak te vernieti 
gen en het verzoek van J. F. H., strekkende 
tot vernietiging van het besluit d .d . 16 Juli 
1946, waarbij hij a ls wachtmeester (agent 
van politie 2e klasse) t e Katwijk werd ont
slagen , af te wijzen; 

0. dat Mr. J. F. B. Rutgers, advocaat te 
's-Gravenhage, als gemachtigde van ge
daagde op de in de contra-memorie gestelde 
g ronden heeft verzocht de uitspraak van 
h et Ambtenarengerecht t e 's-Gravenhage te 
bevestigen, althans in elk geval het besluit 
van den Burgemeester van Katwijk, ,vaar
tegen h et oor spronkelijke beroep zich richt, 
nietig te verklaren; 

In r echte: 
0. dat namens eischer als grief tegen de 

beroepen uitspraak is aangevoerd, dat door 
h et K. B. van 8 November 1945 (S. no. F 
250) bij artikel 1 wordt aangewezen waaruit 
de politie zal bestaan, zoodra de reorgani
satie, die een gevolg m oet zijn van dit B e
sluit, geheel zal zijn tot stand gekomen en 
dat, zoola ng een ambtenaar der gemeente
politie niet als ambtenaar der Rijkspolitie is 
aangesteld door den tot benoem en bevoeg
den functionaris, b ij ambtenaar van ge
m eentepolitie blijft, P.n dat gedaagde, toen 

hij werd ontslagen, was a mbtenaar der ge
m eentepolitie, omdat h ij op dien dag niet 
was aangesteld bij de Rijkspolitie; 

0. dat deze grief echter m oet worden ver
worpen; 

0. toch dat in h et K. B. van 23 December 
1945, S. no. F 324 - in werking getreden op 
25 Januari 1946 - welk Besluit bindende 
kracht h eeft. de gemeente Katwijk niet· 
wordt vermeld onder de daarin aangegeven 
gemeenten, waaruit volgt, dat uit krachte 
van dit K. B. en art. 1, aanhef en sub a , van 
h et kracht van wet b ezittende K. B. van 8 
November 1946, S. no. F 250, afgek ondigd 
10 November 1945, de vroegere gem eente
politie te Katwijk, zoo ook gedaagde, die 
daarvan deel uitmaakte, ex lege g ing be
b ooren tot h et corps Rijkspolitie, zulks met 
ingang van 25 Januari 1946; 

0. dat dus, gelet op h et bepaalde in artikel 
2, lid 3, van laatstbedoeld K. B., op 16 J uli 
1946, datum van h et bestreden besluit, in 
elk geval niet meer de Burgemeester van 
Katwijk het bevoegde gezag was t ot ont
s lag van gedaagde, die toen immers niet 
m eer behoorde tot de gem eent epolitie te 
Katwijk; 

0. dat ten tijde van h et aangevallen be
sluit gedaagde nog niet in een bepaa lden 
rang bij h et corps Rijkspolitie was aange
steld, do<'h hierdoor niet wordt afgedaan 
aan h et fe it, dat hij, gelijk overwogen, niet 
meer behoorde tot de gemeentepolitie; 

0. dat in dezen, als voor h et onder havige 
geding niet van beslissende beteekenis, in 
h et midden kan blijven, of de Minister van 
Justitie dan wel de Algemeen Inspecteur 
van Rijkspolitie toenmaals als het tot ont
slag van gedaagde bevoegde o rgaan was t e 
beschouwen; 

0. dat in h et beroepschrift nog is gesteld, 
dat een ontslag a lleen kan worden gegeven 
door dengene, die den ambtenaar heeft aan
gesteld; 

0. dat dit in h et algemeen juist moge zijn , 
doch zulks zeker uitzondering v indt in een 
geval, a ls hier bedoeld, waar de betrokkene 
ex lege, zonder uitdrukk elijke benoeming, 
deel is gaan uitmaken van de Rijkspolitie; 

0. dat uit h et vorenstaande volgt, dat het 
bestreden besluit - wat daarvan ook zoude 
zijn, indien e ischer wel h et t ot ontslag be
voegde orgaan in dezen zou zijn geweest. 
waarbij aandacht v erdient, dat uit h et on t 
slagbesluit niet in eenig opzicht bl ijkt , o f 
het bij wijze van straf dan wel wegens on
geschikth eid is gegeven - bij de uitspraak. 
waarvan beroep, terecht nietig is ve rklaard, 
zoodat die uitspraak moet worden beves
tigd; 

R echtdoende : 
B evestig t de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 
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11 Maart 194'1. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929, art. 58, lid 1.) 

Ook als aan klager de voorgeschreven 
gelegenheid om inzage van de stukken 
te nemen, a lvorens de commissie van 
advies zijn zaak behandelt, niet is ge
boden, dan wordt daardoor in d it geval 
de rechtsgeldigheid van dat advies niet 
aangetast, zoodat ook geen nietigheid 
van het bestreden besluit daarvan het 
gevolg is. De inhoud der stukken wordt 
zoo bekend ondersteld, dat hij door ge
noemd vormverzuim niet in zijn belang 
is gesch aad, weshalve dit verzuim voor 
gedekt wordt gehouden. 

Uitspraak in zake: 
A. H. R., te Arnhem, klager, 

tegen: 
den Burgem eester van Arnh em , verweer
der. 

De Centrale Raad van Beroep, enz.: 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 

0 . dat de Burgemeester van Arnhem bij 
besluit van 10 December 1946 -

gelezen het voorstel van den waarnemen d
H oofdcommissaris van Politie dd. 26 Juli 
1945 ; 

gelet op het advies van de Commissie van 
Advies, bedoeld in H oofdstuk VI van de In
structie voor de ambtenaren van politie in 
dienst van de gemeente Arnhem, dd. 2 De
cember 1946 -

h eeft besloten met ingang van 10 Decem
ber 1946 aan den agent van politie le k lasse 
(zijner gemeente) A. H. B. ontslag uit den 
d ienst der Gemeente te verleen en; 

0. enz.; 
In rechte: 
0. dat in dit geding de vraag m oet worden 

beantwoord, of het bestreden besluit, waar
bij een klager kennelijk bij wijze van straf 
ontslag is verleend als agent van politie le 
klasse in dienst der gemeente Arnhem , op 
een der gronden , genoemd in de leden 1 en 
2 van artikel 58 der Ambtenarenwet 1929, 
moet worden nietig verklaard; 

0. dat k lager zoowel in zijn klaagschrift 
als ter terechtzitting van dezen Raad b ij 
monde van zijn raadsman er een grief van 
heeft gemaakt, dat hij vóór de behandeling 
zijner zaak door de Commissie van Advies 
geen inzage heeft gehad van a lle stukken, 
waarover de Com missie h eeft beschikt en 
waarop zij haar oordeel heeft gegrond, met 
name niet van een of m eer processen-ver
baal, waarin belastende verklaringen van 
getuigen ûjn gerelateerd; 

0. dat daarmede blijkbaar wordt bepleit, 
dat het advies, waarop verweerder zijn be
streden besluit heeft genomen, is uitge
bracht in strijd met het te dezen toepasse
lijke algemeen verbindende voorschrift, ver
vat in art. 52, lid 2, der Instructie voor de 
ambtenaren van politie in dienst van de 
gemeente Arnhem, waarin nl. onder Hoofd
stuk VI, handelend over de "Commissie van 
Advies", wordt bepaald: 

"D en belangh ebbende en diens verdediger 
wordt gelegenh eid gegeven inzage van de 
stukken te n em en." ; 

0. dat, ook als deze Raad aanneemt, dat 
klager inderdaad geen gelegenheid h eeft ge
had alle stukken in te zien, waarop de Com 
missie haar advies heeft gegrond, zulks in 
dit geval de rechtsgeldigh eid van dat advies 
niet aantast en dan ook geen nietigheid van 
het bestreden besluit tengevolge heeft; 

dat immers aan klager blijkens den in
houd van de h em afgenomen verhooren, ge
relateerd in dezelfde processen -verbaal, 
waarop hij te dezen doelt, reeds bij het po
litie-onderzoek de inhoud der hem belasten
de verklaringen van getuigen, alsmede de 
namen van deze, is medegedeeld, zoodat , ook 
a l zou vanwege de Commissie van Advies 
zijn verzuimd hem de gelegenh eid te bieden 
van die stukken inzage te n em en, hij door 
dat vormverzuim niet in zijn belang is ge
schaad, weshalve dit verzuim, indien ge
pleegd, voor gedekt moet worden gehouden, 
en dit te eerder, nu bedoelde stukken wel 
ter inzage h ebben gelegen (en door klagers 
raadsman ook zijn ingezien) vóór de behan
delin g ter terechtzitting van dezen Raad; 

0 . en z. 
(A.B.) 

18 Maart 194'1. BESLUIT van den Minis ter 
van W ederopbouw en Volkshuisvesting. 
(Verordening Nationale Plan, art. 5.) 

T e recht h eeft de President van den 
Rijksdienst voor het Nat. Plan tegen 
het uitvoeren van andere dan onder

houdswerkzaamheden op de onderhavige 
pe rceelen bezwaar gemaakt, nu deze bij 
het in voorbereiding zijnde ontwerp
streekplan zijn bestemd tot natuur
schoongebied, waarbij het verboden zal 
zijn a ldaar te bouwen, grondwerken uit 
te voeren anders dan onderhoudswerken, 
of hout te kappen. Bovendien laat de 
bouwverordening de bestemming van 
bouwterrein. die appellant aan de per
ceelen wenscht te geven, niet toe, wor
den de werkzaamheden, die aan de per
ceelen zouden worden uitgevoerd, door 
het bestreden besluit niet onmogelijk 
gemaakt en is het gemeentebestuur be
reid de perceelen tegen redelijken p r ijs 
te koopen, zoodat van door appellant te 
lijden schade geen sprake behoeft te zijn. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld 
door P. C. L. Engel te Amersfoort tegen het 
besiuit van den President van den Rijks
dienst voor het Nationale Plan van 9 Maart 
1944, Letter i\ljM.K.P. No. 1600, tot het ma
k en van bezwaar tegen het uitvoeren van 
werken op "De Schans" onder Amersfoort. 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 Noveml'er 1946, No. 16 (1945); 

0 . dat de President van den Rijksdienst 
voor het Nationale Plan op g rond Yan ar
tikel 5, lid 3 van het Besluit van de Secreta-

j 
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rissen Generaal van de Departementen van 
Binnen landsche Zaken, van l~inanciën , van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbesch er
ming, van Waterstaat, van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart en van Landbouw en 
Visscherij van 15 Mei 1941 (Verordeningen
blad 91 van 1941) betreffende de instelling 
van een Rijksdienst voor h et Nationale 
Plan, bezwaar heeft gemaakt tegen het 
uitvoeren van andere dan onderhoudswerk
zaamheden op de perceelen kadastraal be
kend gemeente Amersfoort onder Sectie 
Nos. 5717. 5716, 5715 en gemeente H oogland 
onder Sectie E nos. 1763, 858 en 782, daarbij 
overwegende, dat bij schrijven van het 
Hoofd van den Provincialen Planologischen 
Dienst te Utrecht van 28 Januari l 944 is 
verzocht bezwaar te maken tegen de voor
genomen slechting van de restanten van de 
op den oostelljken Eemoever onder Amers
foort gelegen schans; dat de bedoelde schans 
met de daarbij behoorende gracht van histo
rische waarde Is en door haar hoogteligging 
en begroeiing uit een oogpunt van natuur
schoon een aantrekkelijk middelpunt vormt 
van het om ringende landschap, zooclat het 
ongerept behoud van het onderhavige ter
rein gewenscht moet worden geacht; dat 
voorts de voorgenomen egalisatie van de 
schans en de voortgezette demping van de 
gracht In strijd zijn met het naar luid van 
het besluit van den Commissaris der pro
vincie Utrecht d.d. 30 October 1943 In voor
bereiding zijnd ontwerp van een streekplan, 
volgens hetwelk het onderhavige terrein zal 
worden bestemd tot natuurschoongebled; 

dat van dit besluit P. C. L. Engel te 
Amersfoort In beroep Is gekomen, aanvoe
rende, dat het bestreden besluit de uitvoe
ring verhindert van de ontworpen plannen, 
samengesteld In overleg m et de Afdeellng 
Defensieschade, om tot een uiteindelijke op
lossing te komen van de sinds 26 Augustus 
1939 hangende schadeloosstelling, voort
vloeiende uit de door de voormalige Defensie 
aangebracht verdedigingswerken op "De 
Schans"; 

dat hij in deze verwijst naar het schrijven 
en het deskundig rapport door hem gericht 
aan den Secretaris-Generaal van het De
partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbeschermlng-, waarvan afschriften 
worden overgelegd; dat op 19 November 
J 943 de tevoren begonnen besprekingen tot 
de thans gemaakte plannen leidden om tot 
algeheele egalisatie van "De Schans" over 
te gaan, waartoe o.a. h e t H oofd van de Af
deellng Defensieschade, Mr. van Buuren en 
de Schadecommissaris van het District 
Amersfoort met hem op dien dag "De 
Schans" bezochten; dat de zeer groote hoe
veelheden zand, welke door Defensie Inder
tijd voor de benoodlgde v erdedigingswerken 
op "De Schans" waren aangevoerd, in sa
menwerking met het Bureau Ontruiming 
zouden worden v erwijderd en worden aan
gewend tot verdere demping der grachten; 
dat uit de bovenomschreven en bijgevoegde 
stukken voldoende moge blijken dat de ge
opperde bezwaren van den President van 

den Rijksdienst voor het Nationale Plan on
gegrond zijn en het niet tot uitvoering laten 
komen van de met de Afdeeling Defensie
schade ontworpen plannen h em appellant 
wederom enorme schade zal toebrengen; 

0. dat blijkens de Ingewonnen ambtsbe
richten h et gebied van de bovengenoemde 
Schans bij h et blijkens besluit van den Com
missaris der provincie Utrecht d.d. 30 Octo
be r 1943 in voorbereiding zijnd ontwerp
streekplan is bestemd tot natuurschoonge
bied, waarbij het verboden 7.al zijn aldaar te 
bouwen. grondwerken uit te voeren anders 
dan onderhoudswerken, of hout t e kappen; 

dat de President van den Rijksdienst voor 
het Nationale Plan, mitsdien terecht, m et 
toepassing van artikel 5, Sde lid van he l be
sluit van 15 Mei 1941 (no. 91/1941), bij arti
kel 18 van het Besluit bezettingsmaatrege
len (voorlooplg) gehandhaafd tegen het uit
voeren van andere dan onderhoudswerken 
op de bovenvermelde perceelen bezwaar 
heeft gemaakt; 

dat In de openbare vergadering der Af
deellng van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
zaak verslag Is uitgebracht, weliswaar door 
den appellant Is medegedeeld, dat de om
standigheden met betrekking to t de In de 
stukken bedoelde Schans geheel zouden zijn 
veranderd. dat van natuursch oon hier geen 
sprake m eer zou zijn en dat van overheids
wege op behoud ervan geen prijs meer zou 
worden gesteld, doch dat blijkens een nader 
op verzoek van de evengenoemde Afdeellng 
van den Raad van State Ingewonnen ambts
bericht deze mededeellng met de werkelijk
heid In strijd Is; 

dat Immers, al Is door de oorlogshandelin
gen aan het terplaatse nog aanwezige na
tuurschoon ernstig afbreuk gedaan, zulks, 
ook naar het oordeel van Gedeputeerde Sta
ten van Utrecht en van het gemeentebestuur 
van Amersfoort. niet de gevolg trekking wet
tigt, dat h et behoud van de Schans, In het 
bijzonder als historisch monument, zou 
moeten worden prijsgegeven; 

dat voor het overige de appellant niet voor 
ernstige schade beducht behoeft te zijn, aan
gezien, daargelaten nog dat de bouwverorde
ning der gemeente Ame rsfoort de bestem
ming, die de appellant aan zijn perceelen 
wenscht te geven, te weten die van bouw
terrein, niet toelaat. de door den appellant 
met de Afdeellng Defensieschade te treffen 
regeling, voorzoover deze zou Inhouden dat 
de m eerbedoelde schans wordt terugge
bracht In den staat, waarin zij vóór Augus
tus 1939 verkeerde, welke werkzaamheden 
als onderhoudswerken kunnen worden aa n 
gemerkt, op grond van h et bestreden besluit 
niet onmogelijk zal worden gemaakt. 

dat bovendien , volgens verstrekte Inlich
tingen , het gemeentebestuur van Amers
foort bereid zou zijn de Schans voor een re
delijken prijs van den appellant t e koopen, 
zoodat ook in dit opzicht van door den ap
pellant te lijden schade geen sprake behoeft 
te zijn: 

Gezien het Besluit bezettingsmaatregelen 
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en het daarbij voorloopig gehandhaafde be
sluit van de Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Binnenlandsche Zaken, 
van Financiën, van Opvoeding, Wetenschap 
en Kultuurbescherming, van Waterstaat, 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en 
van Landbouw en Visscherij van 15 Mei 
1941 (no. 91/1941); 

H eeft besloten: 
het beroep ongegrond te verklaren. 

(A. B.) 

18 Maart 1941. UITSPRAAK van den Hoo
gen Raad. (Sr. art. 33; Prijsopdrijvings
en Hamsterwet 1939, art. 15.) 

De bepaling "met restitutie van de 
n etto-opbrengst", toegevoegd aan de 
verbeurdverklaring der inbeslaggeno
m en klosjes garen, is niet op ecnig wet
telijk voorschrift gegrond. In zooverre 
worden h et aangevallen vonnis en de 
daarbij bevestigde beslissing van den 
Tuchtrechter voor de Prijzen vernietigd. 

Adv.-Gen. Jhr. v. Asch v. Wijck: De 
toevoeging der genoemde bepaling aan 
de verbeurdverklaring maakt de beslis
sing in wezen tegenstrijdig. 

Op het beroep van W. v. M., requirant 
van cassatie tegen een mondeling bij ver
stek gewezen vonnis van den Bijzonderen 
Politierechter bij de Arr.-Rechtbank te 
Middelburg van 24 Sept. 1946, houdende 
bevestiging in hooger beroep van een be
slisEing van den Tuchtrechter voor de Prij
zen in geno<,md arrondissement van 21 
Juni 1946, waarbij requirant ter zake van 
"een voorschrift gegeven krachtens art. 3 
der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 
opzettelijk nie t nakomen, onder aanhaling 
der artt. 1, 3, 12 en 20 dier wet, 1, 5, 11, 30 
van het Besluit berechting economische de
licten, 1 Beschikking Prijsstop, beschikking 
d.d. 8 Nov. 1944 en art. 3 Prijzenbeschik
king 1940 I, is veroordeeld tot éénhonderd 
g ulden b<;ete, met verbeurdverklaring van 
het bij ambtseedig procesverbaal van den 
9en Mei 1946 inbeslaggenomene, te weten 
6 klosjes garen, met restitutie van de netto
opbrengst. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gehoord den Advocaat-Generaal Jhr. van 

Asch van Wijck, n a m ens den Procureur
Gcneraal, in zijne conclus ie, strekkende 
enz. ; 

0 . dat door of vanwege requirant geen 
middelen van cassatie zijn v oorgesteld; 

0. ambtshalve : 
dat de bepaling, aan de voormelde ver 

beurdverklaring toegevoegd, luidende "m<•t 
restitutie van de netto-opbrengst", niet op 
eenig wettelijk voorschrift is gegrond en in 
zooverre de beslissing van den Tuchtrech
t er alsmede het aangevallen vonnis, deze 
b eslissing op voormeld punt bevestigend, 
niet in stand kunnen blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis, voor
zoover de beslissing van den tuchtrechter 
is bevestigd, waar dit aan de gegeven ver
beurdverklaring toevoegt "met restitutie 
van de netto-opbrengst"; 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. O.: 
Vernietigt in zoover ook de beslissing 

van den tuchtrechter; 
Verstaat dat de verbeurdverklaring is 

gegeven, zonder toevoeging der bepaling: 
.,met restitutie van àe netto-opbrengst"; 

Verwerpt het beroep voor al het overig·c. 

[Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal Jhr. van Asch van 
Wijck, die omtrent de gewraakte zinsnede 
het volgende had opgemerkt: 

"Dit laatste deel van de beslissing, door 
mij tusschen aanbalingsteekens gesteld, is 
in strijd met het wezen van verbeurdver
klaring d.w.z. met het vervallen van h et 
inbeslaggenomene aan den Staat. Boven
dien k ent geen wettelijk voorschrift een 
dergelijke restrictie der verbeurdverkla
ring. Misschien heeft (hiertoe geleid, Red.) 
de overweging- dat de bevoegdheid van den 
rechter tot verbeurdverklaring van het ge
h eel (het m eerdere) medebrengt een be
voegdheid tot het mindere (n.l. v erbeurd
verklaring van het geheel verminderd met 
de n etto opbr engst), maar naar mijn oor
deel kent de wet deze figuur niet, en brengr. 
verbeurdverklaring van de 6 klosjes garen 
nu eenmaal mede, dat ze in hun geheel ver
vallen aan den Staat. Wil de rechter het 
m indere, dan verklare hij b.v. slechts 3 
klosjes verbeurd, maar hij neme niet zijn 
toevlucht tot een in wezen tegenstrijdige 
beslissing."] 

(N. J.) 

18 Maart 1947. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929, artt. 68 en 103.) 

Het beroep tegen een kennisgeving 
van h et voornem en tot strafoplegging 
moet binnen 14 dagen na ontvangst 
daarvan worden ingest eld en Is, na dien 
termijn ingesteld, niet-ontvankelijk, ook 
al heeft een chef van den klager h em 
desgevraagd medegedeeld, dat hij 30 
dagen voor be roep had en ook al heeft 
het administratieve orgaan in de k en
nisgeving van zijn voornemen m et be
trekking tot het beroep den klager niet 
gewezen op a rt. 103 der Ambtenarenwet 
1929, maar o.a. op art. 105 e.v. dier wet. 

Uitspraak inzake : 
C. R. te Amsterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, enz. ; 
Gezien de gedingstukken; 
0. dat C. R. voornoemd in b eroep is ge

komen van een k ennisgeving van den Bur
gem eester van Amsterdam dd. 12 December 
1946, dat deze voornemens is hem t e straffen 
met ontslag uit den dienst der gemeente; 

0. dat C. R. bij beschikking van den fun-
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geerenden voorzitter van dezen Raad van 4 
Februari 1947 niet-ontvankelijk is verklaard 
in zijn beroep; 

0. dat C. R. tegen deze beschikking tijdig 
verzet h eeft gedaan; 

0. dat C. R. in de gelegenheid is gesteld 
te worden gehoord en in raadkamer van 
dezen Raad, gehouden 25 Februari 1947, is 
verschenen met bijstand van zijn raadsman 
D. Schilp, wonende te Amsterdam; 

0. dat bovenvermelde lrnnnisgeving op 13 
December 1946 door C. R. is ontvangen; 

0. dat het klaagschrift - blijkens den 
poststempel op de enveloppe, waarin het 
zich bevond - op 9 Januari 1947 per post 
aan dezen Raad is toegezonden, zoodat de 
termijn van veertien dagen, bedoeld in ar

tikel 103, lid 2, der Ambtenarenwet 1929, niet 
in acht is gen omen en het beroep te laat is 
ingesteld; 

0. dat bij het verzetschrift en bij het ver
hoor is toegegeven, dat het beroep te laat is 
ingesteld, doch tevens is aangevoerd, dat 
zulks buiten de schuld van R. is geschied; 

0. dat hij verzetschrift is gewezen op de 
omstandigheid, dat R. na ontvangst der 
voormelde k ennisgeving dd. 12 Dec. 1946 
zich heeft gewend tot een van zijn chefs in 
den gemeentedienst met de vraag naar den 
termijn van beroep, waarop deze chef hem 
een termijn van dertig dagen zou hebben 
genoemd onder verwijzing naar de artikelen 
60 en 106 der Ambtenarenwet 1929; 

dat een dergelijke m ededeeling van zijn 
chef den betrokkene evenwel niet ontslaat 
van de bindende kracht der wettelijke be
paling. welke in dezen toepasselijk is, en 
welke nu eenmaal een termijn van veertien 
dagen noemt, aan welke bepaling ook deze 
Raad is gebonden; 

O. dat bij het verhoor de aandacht is ge
vraagd voor het feit, dat de Burgemeester 
van Amsterdam in de meergenoemde ken
nisgeving zelve wel niet een termijn van 
beroep noemt, maar wel voor "de m ogelijk
heid van hooger beroep volgens de Ambte
narenwet 1929" den geadresseerde wijst op 
de artt. 4 e.v., 57 en 58 e.v. en op art. 105 e.v. 
van die wet, niet echter op art. 103 daarvan; 

dat voor die vermelding, nog wel in den 
officieelen brief van den Burgemeester van 
Amsterdam, zeer verklaarbaar is, dat C. R. 
en zijn raadsman op een dwaalspoor zijn 
geraakt met betrekking tot den termijn van 
beroep (niet: hooger beroep), doch ook 
hierin voor den rechter geen grond ligt om 
zich ontslagen te achten van de inachtne
ming der termijnen, welke de wet voor
schrijft; 

0. dat derhalve het verzet van C. R. zon
rler nader onderzoek ongegrond behoort te 
worden verklaard; 

Rechtdoende: 
Verklaart het verzet van C. R. ongegrond. 

(A.B.) 

19 .Maart 1941. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 280). 

D e bermen van een openbaren weg 
kunmm niet worden beschouwd als 
eigendommen, die aan de wegen belen
den of daarop uitgang hebben, ook al 
zijn zij van den weg door een draadbei
ning afgescheiden en afzonderlijk ver
pacht. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

Gedeputeerde Staten der provincie Zuid
Holland tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen 
II te Rotterdam van 2 April 1946, betref
fende den aan de provincie over het be
lastingjaar 1943 opgelegden aanslag in de 
straatbelasting der gemeente Maassluis; 

0. dat belanghebbende op grond van de 
Verordening op de heffing en invordering 
van een straatbelasting in de gemeente 
Maassluis is aangeslagen in de straatbe
lasting dier gemeente wegens de perceelen 
enz. ; dat de provincie, na vruchtelooze 
reclame bij den Burgemeester der ge
meente Maassluis, als waarnemer van de 
taak van den Raad dier gemeente, in be
roep is gekomen bij d en R. v. B., daarbij 
aanvoerende dat de aanslag wegens ge
melde perceelen ten onrechte is opgelegd, 
omdat die perceelen zijn gedeelten van de 
bermen (taluds) van den openbaren weg 
Schiedam-Hoek van H olland e n als zoo
danig deel van dien weg uitmaken, zoodat 
niet gezegd kan worden dat zij aan een 
openbaren weg belenden of daarop uitgang 
hebben, zooals in art. 1 van evengemelde 
Verordening voor de verschuldigdheid van 
de straatbelasting wordt geëischt; 

0. dat de R. v. B. het beroep on gegrond 
h eeft geoordeeld, daarbij overwegende: 
,,dat de Verordening, in navolging van art. 
280 van de Gemeentewet, onder de straat
belasting begrijpt ongebouwde eigendom
men, die aan openbare land- of water we
gen belenden of op deze wegen uitgang 
hebben, en derhalve alleen na te gaan is 
of de onderhavige bermgedeelten als onge
bouwde e igendommen in den zin der Ver
ordening, aan een openbaren weg belenden 
dan wel daarop uitgang hebben; 

dat zulks het geval is, daar toch taal
kundig onder "berm" is te verstaan een 
strook grond langs dijken of ·wegen, alzoo 
een begrip, dat wel duidt op een samen
hang met dijk of weg, doch daarmede niet 
mag woràcn vereenzelvigd; 

dat bovendien de aangeslagen bermge
deelten ook in feite strooken grond langs 
den openbaren weg zijn e n niet een onder
deel van een openbaren weg kunnen wor
den genoemd, omdat feitelijk vaststaat 
door de desbetreffende mededeelingen van 
appellant in 's Raads vergadering, dat deze 
bermgedeelten door appellant van den 
openbaren rijweg zijn afgescheiden door 
een draadheining en aan derden in pacht 
of huur zijn uitgegeven; 

dat de aangeslagen perceelen derha!Ye 
geheel voldoen aan de omschrijving van 
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art. 1 der Verordening, voor zoover deze 
spreekt van ongebouwde eigendommen, die 
aan een openbaren landweg belenden, en 
deze terecht in de Straatbelasting zijn be
trokken;" 

0. dat belanghebbende tegen deze uit
spraak beroep in cassatie heeft ingestel•l 
w egens s. of v. t. van art. 280 der Gemeen
tewet en art. 1 der Verordening op de hef
fing en invordering van een straatbelasting 
in de gemeente Maassluis , daarbij aanvoe
rend dat zij de door den R. v. B. gegeven 
taalkundige uitlegging van het begrip 
"berm'' niet juist acht, omdat naar hMr 
oordeel de samenstellende bestanddeelen 
van een weg moeten worden onderschei
den in: a.. een grondlichaam, de zooge
naamde aarden baan en b. een of meer op 
de kruin van dat grondlichaam aange
brachte wegverhardingen van straatklin
kers, beton of ander verhardlngsmateriaal, 
zoodat niet alleen de wegverharding den 
weg vormt, doch de aarden baan, dit wil 
zeggen de verhardingen met de bermen 
ter weerszijden daarvan en de wederzijd
sch e glooiingen; 

0. dienaangaande: 
dat de straatbelasting, bedoeld in art. 1 

van meergemelde Verordening, volgens dit 
art. evenals volgens art. 280 der Gemeen
tewet is een biJlijke bijdrage in de ko11tcn 
ten Jaste der gemeente komende onder 
meer voor den aanleg en het onderhoud 
van openbare land- of waterwegen; 

dat het redelijk is en ook stellig bij het 
maken van gemelde wettelijke voorschrif
ten in de bedoeling heeft gelegen onder 
genoemde kosten ook te begrijpen de ten 
laste der gemeente komende kosten be
treffende de bermen der wegen, maar het 
dan ook aannemelijk is, dat de in die voor
schriften bedoelde wegen mede omvatten 
de tot die wegen behoorende bermen; 

dat de omstandigheid dat de bermen van 
den weg door een draadheining zijn afge
scheiden en afzonderlijk zijn verpacht of 
verhuurd, niet verhindert dat de berm tot 
den openbaren weg behoort; 

dat de bermen dan ook niet, in den zin 
van genoemde wettelijke voorschriften, 
kunnen worden beschouwd als eigendom
men, die aan de wegen belenden of op de 
wegen uitgang hebben; 

dat derhalve de bestreden uitspraak niet 
in stand kan blijven, terwijl de H. R. tf'n 
principale recht kan doen; 

Vernietigt de bestreden u itspraak, de 
daarbij gehandhaafde beschikking, alsmede 
den aanslag. 

(N. J.) 

19 ilfaart 1947. KONINKLIJK BESL U IT. 
(Woningwet art. 36) . 

De onderhavige weg zal het beeld be
hooren t e vertoonen van een verkeers
baan, welke den overgang vormt tus
schcn den eigenlijken autosnelweg en 
het hoofdverkeersnet der gemeente. Ten 
aanzien van zoodanigen uitvalsweg kan 
de eisch niet worden achterwege gela-
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ten, dat, waar bebouwing aanwezig is, 
een parallelweg wordt aangelegd, ten
einde uitmonding van dwarsstraten op 
den weg en het daaraan verbonden ern
stige gevaar voor verkeersveiligheid te 
voorkomen. De belangen van het door
gaand verkeer moeten geacht worden 
m et de totstandkoming van zoodanigen 
weg dermate te zijn gediend, dat de 
daaruit voortvloeiende financieele offers 
en plaatselijke verkeersbelemmeringen 
zullen zijn te aanvaarden. T e minder 
mag aan zoodanigen weg de rol worden 
toebedeeld van een stadsstraat, wijl die 
weg deels geheel, deels voor de helft 
door het Rij_k zal worden bekostigd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschfäkende op het beroep, Ingesteld 

door den burgemeester van Groningen tegen 
het besluit van den Commissaris der pro
vincie Groningen, waarnemende de taak der 
Ged. Staten, van 30 Nov. 1942, no. 8911/L, 
le a fdeeling, waarbij onder meer goedkeu
ring is onthouden aan een deel van een uit
breidingsplan der gemeente Groningen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 28 Nov. 1945, no. 20 en 5 Febr. 1947, no. 
20 (1945)/32; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting van 12 
Maart 1947, Centrale Directie van de Volks
huisvesting, no. 2415 M/P.B.R., Afdeeling 12; 

0., dat de Commissaris der provincie Gro
ningen, waarnemende de taak der Gedepu
teerde Staten, bij besluit van 30 November 
1942, nr. 8911/L, le afdeeling, aan het bij be
sluit van den burgemeester der gemeente 
Groningen van 10 Juli 1942, nr. 11343, vast
gesteld plan tot aanvulling en herziening 
van het plan van uitbreiding voor die ge
meente, voorzoover het zich uitstrekt over 
de perceelen kadastraal bekend gemeente 
Groningen, sectie O nr. 15 en R nrs. 176, 177, 
170 en 178, goedk euring heeft onthouden en 
dit plan voor het overige heeft goedgekeurd, 
uit overweging, dat op dat plan over de per
ceelen kadastraal bekend gemeente Gronin
gen , sectie O nr. 15 en sectie R nrs. 176, 177 
en 170 een verkeersweg is geprojecteerd. 
welke de stad Groningen met het midden 
van het land zal verbinden; dat deze weg als 
een zoogenaamden autosnelweg zal worden 
ingericht; dat voor dezen weg als eisch moet 
worden gesteld, dat het s nelverkeer zoo ver 
mogelijk zonder stoornis de bebouwde kom 
zal kunnen naderen; dat met het oog hierop 
uitwegen van woonstraten op den onder
bavigen weg niet toelaatbaar zijn; dat ech
ter op het plan twee uitwegen van woon
straten op den autosnelweg zijn voorzien: 
dat daarom het plan, voor zoover het den 
autosnelweg m et de bedoelde uitwegen be
treft, niet voor goedk euring in aanmerking 
kan worden g·ebracht; dat ook het gedeelte 
van den zoogenaamden middelsten ringweg, 
ten oosten van het verkeersplein, dat aan 
h et einde van den autosnelweg is geprojec-

6 
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teerd, van groot belang zal zijn voor het ver
keer; dat daarom ten onrechte in het plan 
een uitmonding van een zijstraat op het ge
noemde gedeelte ringweg is aangegeven; 
dat in verband daarmede het plan, ook voor 
zoover aangaat het hier bedoelde gedeelte 
middelste ringweg en de uitmonding van een 
zijstraat op dat weggedeelte niet kan wor
den goedgekeurd; dat overigens tegen goed
keuring van het plan geen bezwaar bestaat; 

dat van dit besluit de burgemeester der 
gemeente Groningen in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat de thans aangesneden 
kwestie alreeds behandeling vond in het 
Koninklijk besluit van 8 November 1938, 
no. 52, waarin o.a. werd overwogen, ,.dat, 
wat nu de in het besluit ván Gedeputeerde 
Staten vervatte bezwaren betreft, Wij voor
eerst m et den te dezer zake geraadpleegden 
Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid 
(Volkshuisvesting) van oordeel zijn, dat het 
bezwaar van Gedeputeerde Staten tegen het 
onderwerpelijke plan van uitbreiding, hierin 
bestaande, dat bij het traceeren van de dia
gonale en ringwegen niet voldoende getracht 
zou zijn om deze wegen voor het snelverkeer 
vrij te houden, onder meer door het aanleg
gen van parallelwegen voor het woonver
keer, niet gegrond is te achten; dat toch 
een dergelijke eisch ten aanzien van de hier
bedoelde wegen, welke zooals de gemeente
raad in zijn beroepschrift opmerkt, het ka
rakter dragen van toekomstige stadsstraten, 
te ver gaat; dat met name van de gem eente, 
in verband met de aan het aanleggen van 
wegen a ls de hierbedoelde verbonden finan
eieele lasten, niet meer kan worden gevergd 
dan dat deze wegen worden ontworpen ter 
breedte van 30 à 35 m", dat de gemeente 
uiteraard heeft gemeend, deze uitspraak van 
de Kroon als een veilige basis te mogen 
kiezen voor de verdere behandeling van haar 
uitbreidingsplan ; dat zij het In dit uitzon
derlijke geval niet bij de door de Kroon ge
noemde breedte van 30 à 35 m heeft gelaten, 
hoezeer deze breedte naar haar meening ook 
voor dezen weg alleszins voldoende moet 
worden geacht, doch dat zij gemeend heeft 
tot een breedte van 40 m te kunnen gaan; 
dat deze breedte van 40 m voor het onder
havige weggedeelte trouwens reeds was 
aangegeven aan het goedgekeurde plan van 
uitbreiding in onderdeelen, zoodat aan deze 
breedte zonder dringende redenen niets be
hoort te worden gewijzigd; dat deze breedte 
van 40 m ook reeds was verwerkt in het 
goedgekeurde uitbreidingsplan, voorzoover 
het betreft de voortzetting van het onder
havige weggedeelte, gelegen tusschen den 
Paterswoldscheweg en het Noord-Willems
kanaal; dat daarbij na ampel overleg met 
den Hoofdingenieur-Directeur van den 
Rijkswaterstaat en met den H oofdingenieur 
van den ProVincialen waterstaat een profiel 
is gekozen, dat, ongeacht de trottoirs, welke 
te zijner tijd zoo noodig zullen kunnen wor-' 
den verbreed door de voortuinen daarbij te 
trekken en ongeacht deachterboomstrooken 
gelegen rijwielpaden, niet alleen twee 6 m 
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breede rijbanen, gescheiden door een bree
deli middenbeqn, bevat, doch dat bij elk van 
deze rijbanen feitelijk n og een breedte van 
2,5 m dient te worden gerekend van de ont
worpen kant- en parkeerstrooken, zooda1; de 
breedte van elke rijbaan op 8,5 m kan wor
den gesteld ; dat dit zeer ruime, in overleg 
met de beide hiervorengenoemde technische 
diensten vastgestelde profiel eveneens is 
aangehouden voor het onderhavige wegge
deelte, dat daarvan een voortzetting is; dat 
daarenboven in belangrijke mate met de 
wenschen van het Provinciaal Bestuur is 
rekening gehouden in dier voege, dat over 
het litigieuse gedeelte (in totaal ongeveer 
900 m lang) slechts drie uitmondingen van 
straten zijn geprojecteerd ; dat dientenge
volge bouwblokken van 260 tot 300 m lengte 
zijn ontstaan, waarmede het u iterste, wat de 
toelaatbare lengte betreft, welhaast is over
schreden; dat het bestreden besluit er op 
neerkomt, dat radiaal in het stadslichaam 
een wig zou worden gedreven van niet min
der dan 1400 m lengte; dat deze wig bij 
de huidige detailleering weliswaar nog 
,.slechts" 900 m lang is, doch dat uit de dui
delijke bewoordingen van het besluit van den 
Commissaris blijkt, dat bij ve rdere detail
leering van de bebou wde kom (welk e zich 
conform het goedgekeurde plan in hoofd
zaak zal uitstrekken tot den buitensten 
ringweg) dezelfde beperkingen zouden m oe
ten gelden voor het overige gedeelte van 
deze geprojecteerde stadsstraat en dat der
halve thans reeds rekening moet worden 
gehouden met het geheele straattracé van 
den buitensten ringweg tot den Paterwold
scheweg; dat hier als waarschuwend voor
beeld kan worden gewezen op den aanleg 
van spoorwegen, waarbij vaak weinig of 
geen rekening is gehouden met de stede
bouwkundige belangen van de desbetreffen
de gemeenten; dat in het bijzonder de wijken, 
gelegen ten oosten van de straat in kwestie , 
voor hun recreatie op het stadspark zijn 
aangewezen; dat echter, indien zou moeten 
worden voldaan aan de eischen, thans door 
den Commissaris geformuleerd, in strijd met 
de beginselen van goeden stedebouw, een 
welhaast 1½ kilometer lange onoverbrug
bare kloof dit parkgebied zou scheiden van 
het zuid-oostelijk ervan gelegen woonge
bied; dat deze scheiding t e zijner tijd ook 
zou moeten gelden voor de beide meer zuide
lijk ter weerszijden van de straat geprojec
teerde woonwijken, welke voorkomen op het 
goedgekeurd plan in hoofdzaak; dat deze 
scheiding onverminderd zou blijven bestaan, 
ook al zou de gemeente - quod non - pa
rallelwegen willen aanbrengen, om de door 
den Commissaris niet gewenschte uitmon
dingen op te vangen; dat afgezien hiervan, 
de aanleg van parallelwegen, gelijk vroeger 
uitvoerig door de gemeente is aangetoond, 
zou leiden tot het ontstaan van wegen van 
ongeveer 55 m breedte, een eisch, welke, ge
lijk de Kroon heeft beslist, ten aanzien van 
een slechts middelgroote gemeente zonder 

J ,belangrijk doorgaand verkeer, niet kan wor-
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den gesteld; dat derhalve, indien de bestre
den eisch van den Commissaris - geen uit
mondingen van straten - zou worden ge
handhaafd, hier op den duur een met de 
beginselen van stadsuitleg in str ijd zijnd 
bouwblok van 1400 m lengte zou ontstaan; 
dat met den Commissaris volledig kan wor
den ingestemd, voor zoover deze als eisch 
stelt, dat op den geprojecteerden autosnel
weg het snelverkeer zoo ver m ogelijk zon
der stoornis de bebouwde kom zal kunnen 
naderen, mits niet over het hoofd worde 
gezien, dat de bebouwde kom zich t e zijner 
tijd zal uitstrekken tot den geprojecteerden 
buitensten ringweg; dat ook naar het oor
deel van de gemeente tot den laatstgenoem
den weg aan alle eischen van het snelver
keer moet en ook zonder bezwaar kan wor
den voldaan; dat echt er na het passeeren 
van dien ringweg het snelverkeer in het 
stadsverkeer, hetwelk zijn bijzondere eigen
schappen heeft, wordt opgenomen en zich 
daaraan zal moeten aanpassen; dat deze 
aanpassing, gezien de zorg, waarmede de 
gemeente het tracé, het p rofiel en de be
grenzing van deze hoofdstraat heeft geko
zen, voor het snelverl<eer nauwelijks eenige 
m oeilijkheid zal kunnen opleveren; dat toch 
de m eerbedoelde lengt e van 850 m bij een 
snelheid van 45 kilometer per uur, welke in 
de bebouwde k om wordt toegelaten en welke 
op een zoo breeden weg als door de ge
m eente. in overleg met den Rijkswaterstaat, 
geprojecteerd, ook zeer goed bereikbaar is, 
wordt afgelegd in 68 seconden; dat dezelfde 
lengte in 34 seconden wordt afgelegd, in
dien de snelheid 90 kilom eter per uur zou 
bedragen, een snelheid, welke lang niet door 
alle auto's wordt bereikt; dat kwalijk van 
de gem eente Groningen kan worden ge
vergd, dat zij, ter wille van een luttele tijds
winst van 34 seconden voor een enkelen 
haastigen bezoeker, zoozeer geweld zou aan
doen aan de stedebouwkundige eiscben als 
thans van baar wordt verlangd; dat het ten 
koste van alles doen prcvaleeren van de 
verkeersbelangen als een e rnstige stede
bouwkundige fout moet worden aange
merkt; dat op vele buitenlandscbe en ook 
op Nederlandsche voorbeelden van straat
projectie kan worden gewezen, welke ten 
gunste de r gemeente Groningen pleiten; 
dat hij verzoekt, het plan ten deze alsnog 
goed te keuren. 

0. dat, al dient erkend, dat de gemeente 
Groningen bij haar projectie in het uitbrei
dingsplan van den onderhavigen weg in ver
schillend opzicht heeft rclccning gehouden 
met de belangrijke taak, welke voor deze 
verkeersbaan in de toekomst is weggelegd, 
toch niet kan gezegd worden, dat in dat plan 
het karakter van dien weg als voornaamste 
uitvalsweg der stad ten volle tot zijn recht 
komt; 

dat namelijk op g rond van de overgelegde 
ambtsberichten en in aanmerking genomen 
de situatie, zooals zij zich ter plaatse voor
doet, moet worden geoordeeld, dat die weg, 
wel verre van gelijk te staan met de ove-

rige h oofdverbindingswegen der stad, het 
beeld zal behooren te vertoonen van een ver
keersbaan, welke den overgang vormt tus
schen den eigenlijken autosnelweg en het 
evenbedoelde hoofdverkeersnet, op welke 
verkeersbaan de automobilist de gelegen
h eid zal hebben, zich aan het tempo van het 
stadsverkeer aan te passen; 

dat t en aanzien van zoodanigen uitvals
weg de eisch niet kan worden achterwege 
gelaten, dat waar bebouwing aanwezig is, 
een parallelweg wordt aangelegd, teneinde 
uitmonding van dwarsstraten op den weg 
en het daaraan verbonden ernstige gevaar 
voor v erkeersveiligheid te voorkomen; 

dat de belangen van het doorgaand ver
keer moeten geacht worden met de totstand
koming van een weg, als bierbedoeld, der
mate te zijn gediend, dat de daaruit voort
vloeiende financieele offers en plaatselijke 
verkeersbelemmeringen zullen zijn t e aan
vaarden; 

dat e r in verband m et dit laatste op zij 
gewezen, dat de van geringen omvang zijn
de geprojecteerde woonwijk ten westen van 
den weg wellicht zonder overwegend be
z,vaar zal blijken t e kunnen vervallen, waar
door het van de aanwezigheid van dezen 
weg te verwachten verkeersongerief aan
zienlijk zou worden beperkt; 

dat voorts door den aanleg van eenige 
tunnels voor voetgangers en wielrijders in 
de noodige aanvullende verbinding tusschen 
het stadsdeel ten oosten van den weg en 
het Stadspark zou kunnen worden voorzien, 
zoodat ook hierdoor aan de bezwaren, waar
mee de aanwezigheid van een weg voor 
snelverkeer gepaard gaat, kan worden tege
moetgekomen ; 

dat te minder aan den vorengenoemden 
weg de rol mag worden toebedeeld van een 
stadsstraat, waarop - gelijk h et gem eente
bestuur het wenscbt - dwarsstraten zou
den uitmonden, en de maximum-snelheid 
voor d e gemeentek om zou worden toegepast, 
wijl blijkens de overgelegde ambtsberichten 
die weg deels geheel, deels voor de helft 
door het Rijk zal worden ·bekostigd; 

dat mitsdien bij h et bestreden besluit t e
recht goedkeuring aan de onderhavige ge
deelten van het uitbreidingsplan is onthou
den; 

Gezien de Woningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Wederopbouw en 

Volkshuisvesting is belast enz. 
(A. B.) 

20 .ilfaart 1947 . KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wegenwet art. 4 j 0

• art. 6). 
De onderwerpelijke weg komt reeds 

voor op den in 1885 door het gemeente
bestuur opgemaakten legger van open
bare wegen en voetpaden, terwijl bij het 
ter inzage leggen daarvan tegen het ver
melden van den weg geen bezwaar is in
gebracht; voorts staat vast, dat de w eg 
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gedurende tenminste 30 jaren voor een 
ieder toegankelijk is geweest en is niet 
gebleken, dat ooit kenbaar is gemaakt, 
dat de weg slechts ter bede voor een 
ieder toegankelijk is. Derhalve is de weg 
krachtens art. 4 eerste lid onder 1 open
baar. 

Er is geen aanleiding om ten dezen 
een beperking in bet gebruik a ls be
doeld in art. 6, aan te nemen, zulks in 
verband met het feit, dat de weg, voor
zoover gelegen op een bepaald perceel, 
vermoedelijk reeds langer dan 30 jaren 
niet a ls rijweg is gebruikt, daar vast
staat, dat de weg destijds In zijn geheel 
voor rijverkeer is bestemd geweest, en 
hieraan op een gegeven tijdstip welis
waar een e inde gekomen is, doordat het 
rijverkeer een anderen weg over bedoeld 
perceel kon volgen. doch dit niet lang 
geleden onmogelijk is gemaakt door het 
graven van een kuil op de grens van dat 
perceel. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, Ingesteld 

door F. M. Toonen te Cuyk aan de 1\1aas 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant van 12 Juni 1945, G. no. 
48, tot vaststelling ingevolge de Wegenwet 
van den legger van de wegen der gemeente 
Cuyk c.a.; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, geh oord, advies van 
5 F ebruari 1947, no. 219; 

Op de vooräracht van Onzen Minister van 
Verk eer en Waterstaat van 14 Maart 1947, 
n o. 717, Afdeeling Waterstaatsrecht; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant bij hun voormeld besluit den ont
werp-legger gewijzigd h ebben vastgesteld, 
daarbij o.m . overwegende, dat noch monde
ling, noch schriftelijk bezwaren waren in
gebracht; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
weliswaar op den legger voorkomt een weg, 
aangeduid m et no. 104, welke volgens de
zen legger loopt onder meer door een perceel 
toebehoorende aan zijn minderjarigen zoon 
F. M. Toonen, doch dat deze weg ter plaatse 
niet bestaat en ook niet bruikbaar zou zijn 
voor eenig voertuig, aangezien het perceel 
aan twee zijden doorsneden wordt door een 
greppel ; dat ook volgens den vroegeren ei
genaar door genoemd perceel nimmer een 
weg h eeft geloopen en dat tegen de aanwe
zigheid van de greppels nooit door Iemand 
bezwaren zijn ingebracht; 

dat hij daarom gaarne zou zien , dat de 
voormelde weg vart den wegenlegger wordt 
afgevoerd; 

0 . dat op grond van het bepaalde in het 
eerste lid onder I van artikel 4 der W egen
wet een weg openbaar is, wanneer hij, na 
het tijdstip van dertig jaren vóór het in wer 
k ing treden van deze wet, gedurende dertig 
achtereenvolgende jaren voor een ieder toe
gankelijk Is geweest; 

dat uit de stukken blijkt, dat de onder
w erpelijke weg onder no. 104 op den leg-

ger voorkomende reeds voorkomt op den in 
1885 door h et gemeentebestuur van Cuyk 
c.a. opgemaakten legger van openbare we
gen en voetpaden , terwijl bij het ter Inzage 
leggen daarvan tegen het vermelden van 
den weg geen bezwaar Is Ingebracht; 

dat voorts vaststaat, dat de weg geduren
de ten minste 30 jaren voor een ieder toe
gankelijk is geweest; 

dat niet gebleken is, dat ooit kenbaar is 
gemaakt, dat de weg slechts t er bede voor 
een leder toegank elijk is, zooals in artikel 4, 
tweede lid, der Wegenwet is bedoeld; 

dat derhalve moet worden geoordeeld, dat 
de weg krachtens het bepaalde in a rtikel 4, 
eerste lid onder I dezer wet openbaar Is en 
mitsdien terecht op den legger is gebrach t; 

dat nog de vraag moet worden beant
woord, of er aanleiding bestaat om ten aan
zien van den hlerbedoelden weg een beper
king in het gebruik aan te nemen, als voor
zien in art. 6 der Wegenwet, zulks In ver
band met het feit, dat de weg voor zoover 
gelegen op perceel kadastraal bekend ge
meente Cuyk, Sectie A, no. 201 vermoede
lijk reeds langer dan 30 jaren niet a ls rij
weg werd gebruikt; 

dat, wat dit punt betreft, vaststaat dat de 
w eg destijds in zijn geh eel voor rijverkeer 
bestemd Is geweest; 

dat hieraan op een gegeven tijdstip welis
waar een einde gekomen is, doordat het rij
verkeer een anderen weg over het eerder
vermelde perceel k on volgen, doch dat uit 
de stukken blijkt, dat niet lang geleden dit 
laatste onmogelijk is gemaakt door het g ra
ven van een kuil op de westgrens van h et 
perceel; 

dat in verband hie rmede, en gelet op de 
omstandigheid, dat t e r plaatse aan een ver
binding voor h et r ijverkeer behoefte bestaat, 
er geen aanleiding bestaat om ten deze een 
beperking, als hiervoor omschreven, aan te 
nemen; 

Gezien de Wegenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
On ze Minister van Verkeer en Waterstaat 

is belast enz. 
( A.B.) 

21 _lfaart 194'1. KONTNKLJJK BESLUIT. 
(Zuiver ingsbesluit 1945 art. 2 j 0 • art. 5). 

Terecht heeft de Minister aan appel
lant, die reeds in 1943 wegens invalidi
teit is ontslagen, a lsnog op grond van 
het Zuiveringsbesluit 1945 ontslag uit 
zijn functie verleend omdat appellant 
in 1940 lid Is geweest van de N.S.N.A.P. 
Echter zijn geen t ermen aanwezig ap
pellant en zijn nagelaten betrekkingen 
pensioen- en andere rechten te ontne
m en, daar appellant in den bezettings
tijd een aantal personen behulpzaam is 
geweest en daarbij het verzet tegen den 
vijand niet geh eel zonder gevaar voor 
zichzelf heeft gesteund, terwijl overi
gens niet is geblek en, dat hij verkeerde 
daden h eeft verricht. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op h et beroep, Ingesteld 

door G. Paulldes, te 's-Gravenbage tegen 
h et besluit van Onzen Minister van Justitie 
van 13 Augustus 1946, 3e Afdeellng A, No. 
1272, waarbij h em met Ingang van 1 De
cember 1943 ontslag is verleend uit zijn 
functie van bewaarder bij de Bijzondere 
Strafgevangenis te 's-Gravenhage; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 12 Februari 1947, No. 238; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van 15 Maart 1947, 3e Afdeeling A, 
No. 1759; 

0. dat bij besluit van On zen Minister van 
Justitie van 13 Augustus 1946, 3e Afdeellng 
A. No. 1272, me t intrekking van de beschik
king van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Justitie van 27 September 
1943, No. 1149, gerekend van 1 December 
1943 overeenkomstig het advies van de Com
missie van Advies bedoeld in art. 5, lid 4, van 
het Zuiverin gsbesluit 1945, van 5 Juni 1946, 
aan G. Paulldes ontslag Is ve rleend uit zijn 
functie van bewaarder bij de Bijzondere 
Strafgevangenis t e 's-Gravenhage; en is be
paald - zulks met afwijking van het advies 
van de voornoemde Commissie - dat alle 
rechten op dadelijk of uitgesteld pensioen 
en alle andere rechten, welke de genoemde 
persoon krachtens wettelijk voorschrift of 
arbeidsovereenkomst zou kunnen doen gol
den, alsmede a lle rechten op pensioen of 
a lle a ndere rechten, welke do nagelaten be
trekkingen van dien persoon krachtens 
voorschrift of arbeidsovereenkomst zouden 
kunnen doen gelden, vervallen, zulks op de 
overweging, dat G. Paulldes, mede naar het 
oordeel van vorenbedoelde commissie, h eeft 
doen blijken van ontrouw aan de zaak van 
het Koninkrijk en het hem bij bovenaange
haalde besch ikking van 27 September 1943, 
in verband met het geraken, op grond van 
ziekten of gebrek en, in een toestand van 
ongeschiktheid voor de verdere waarneming 
va n zijn a mbt, verleend ontslag met ingang 
van 1 Derembcr 1943, niet kan worden ge
handhaafd; 

dat de bovengenoemde Commissie had ge
adviseerd aan G. Paulides ontslag, bedoeld 
in artikel 2, lid 1. van het Zuiveringsbesluit 
1945, te verleenen; 

dat de appellant In beroep aanvoert, dat 
mag worden aangenomen, dat Onze Minis
ter van Justitie het lidmaatschap van de 
N.S.K.A.P. ten grondslag heeft gelegd aan 
d en tegen hem gen o m e n maatregel van ont
slag; dat hij van oordeel is , dat genoemd 
lidmaatschap gelet op de omstandigheden, 
waaronder dit werd aangegaan, als mede op 
den duur daarvan, de conclusie van blijk 
geven van ontrouw aan de zaak van het 
Koninkrijk niet wettigt; dat bij in verband 
met een d reigende k euring In 1940 hulp 
h eeft Ingeroepen van den H eer Kruyt, die 
h em terwille is geweest, doch waartegenover 
hij, appellant, verplicht was lid te worden 
van de N.S.N.A.P. ; dat hij echter in het na
jaar van 1940 bedankte voor die partij; dat 

hij betwist, da t in dit lldmaatschap-op
papler-van-enkele-luttele-maanden - in het 
jaar 1940 -, waartoe hij op een voor hem 
zeer moeilijk en zorgenvol tijdstip is ge
bracht, ontrouw aan de zaak van h et Ko
nink rijk Is gelegen; dat hem In h et jaar 
1943 wegens inva liditeit eervol ontslag werd 
verleend a ls bewaarder van de Bijzondere 
Strafgevangenis te 's-Gravenhage; dat bij 
thans volkomen doof is, en in h ooge mate 
aan chronisch reuma lijdt; dat hij ph ysiek, 
49 jaar oud, een wrak is; dat wanneer het 
nu a l gewenscht wordt geacht hem het eer
vol gegeven ontslag te ontnemen en daar
voor een ontslag van het Zuiveringsbesluit 
1945 In de plaats te stellen, h ij er op wijst, 
dat de Adviescommissie Zuive ring Perso
neel Strafgevangenis en Huis van Bewa
r ing geen aanleiding vond zuiveringsmaat
regelen t egen hem voor te stellen; dat in elk 
geval deze ontslagvorm-met-verval-van
rechten ware te wijzigen in dien-met-be
houd-van-rechten; 

0. dat op grond van de stukken vast
staat, dat de appellant in 1940 lid is geweest 
van de N.S.N.A.P.; 

dat Onze Minister terecht heeft gemeend 
terzake van dit lidmaatschap aan den appel
lant die reeds In 1943 wegens Invaliditeit Is 
ontslagen, alsnog op g ron d van het Zuive
ringsbesluit 1945 ontslag t e m oeten verlee
nen uit zijn !unctie van bewaarder bij de 
BiJz. Strafgern,ngenls t e 's-Gravenhage; 

dat echter geen t ermen aanwezig zijn om 
den appella nt en zijn nagelaten betrekk in
gen pensioen- en andere rechten te ontne
men· 

dat immers blijkens de stukken, door zijn 
raadsman overgelegd In de openbare verga
dering van de Afdeellng van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, 
waarin deze zaak is behandeld, de appellant 
In den bezettingst ijd een aanta l personen 
behulpw.am is geweest en daarbij het verzet 
tegen den vijan d niet geh eel zonder gevaar 
voor zich zelf heeft gesteund, terwijl overi
gens niet Is gebleken, èat bij verkeerde da
den heeft verricht; 

dat mitsdien de bestreden beschikking 
niet kan worden gehandhaafd voor wat be
treft de ontneming van pensioen- en andere 
rechten; 

Gezien h et Zuiveringsbesluit 1945; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving van overige van het bo

venvermelde besluit van Onzen Minister van 
Justitie van 13 Augustus 1946, dit besluit te 
vernietigen, voor zoover daarbij. onder C. is 
bepaald, dat alle rechten op dadelijk of uit
gesteld pensioen en a lle andere rechten, 
welke de appella nt krachtens wet telijk voor
schrift of arbeidsovereenkomst zou kunnen 
doen gelden, alsmede alle rechten op pen
s ioen of alle andere rechten, welke de na
gelaten betrekkingen van dien persoon 
krachtens voorschrift ot arbeidsovereen
k om st zouden kunnen doen gelden, verval
len; 

Onze Ministe r van Justitie Is b elast enz. 
(A. B.) 
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fl Maart 1947. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Besluit 10 Oct. 1945 S. F 221 art. 1). 

Terecht is aan appellant ontslag ver
leend krachtens dit besluit op grond dat 
hij: 

a. lid is geweest van het N.A.F. zij 
het, dat dit lidmaatschap zonder wils
verklaring zijnerzijds (n.l. door over
schrijving als lid van het N.V.V.) is tot
standgekomen; 

b. lid is geworden van den Ned. 
Volksdienst; 

c. bijeenkomsten heeft bijgewoond, 
belegd door zijn toenmaligen nat.-soc. 
chef, zonder dat hij daartoe verplicht 
was. · 

Uit al deze handelingen tezamen blijkt, 
dat zijne houding in verband met de be
zetting een zoodanige is geweest, dat hij 
in zijne betrekking niet kan worden ge
handhaafd. 

Wij W ILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

rloor X te Z. tegen het besluit van Onzen 
Minister van Justitie van 28 Augustus 
1946, 3e Afdeeling A, No. 1213, waarbij hem 
ongevraagd ontslag is verleend uit zijn 
f unctie van tijdelijk bewaarder bij de Bij
zoncl.ere Strafgevangenis voor jonge man
nen te Z.; 

Den Raad van State, Afdeeling voor ,Je 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 5 Februari 1947, Ko. 237; 

Op de voordracht van Onzen Minist,3r 
van Justitie van 15 Maart 1947, 3e Afdee
ling A, No. 175-1; 

0. dat Onze Minister van Justitie bij be
schikking van 23 Augustus 1946, 3e Af
deeling A, No. 1213, in afwijking van het 
Advies van de Commissie van Advies, be
doeld in art. 5, lid 4, van het Zuiverin gs
besluit 1945, aan X. met ingang van 1 Sep
tembr·r 1946 ongevraagd ontslag heeft ver
leend uit zijn functie van tijdelijk bewaar
der bij de Bijzondere Strafgevangenis voor 
jonge mannen te Z., daarbij overwegende, 
dat er geen termen aanwezig zijn, den be
trokl,ene krachtens het Zuiveringsbesluit 
1945 te ontslaan; dat echter, mede naar 
het oordeel van voornoemde Commissie, 
zijn houding in verband met de bezetting 
zoodanig is geweest, dat hij in zijn betrek
king niet kan worden gehandhaafd; dn.t 
voorts de betrokkene bij besluit van den 
Commissaris Militair Gezag voor het Dis
trict Zutphen d.d. 25 April 1945 gerekend 
van 9 April 1945 in de uitoefening van zijn 
functie werd gestaakt; 

dat van deze beschikking X. bij Ons iu 
beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoe
rende, dat hem de mogelijkheid nog open
staat in hooger beroep te komen, aange
zien hij van zijn ontslag eerst den 11 Sep
tember 1946 in kennis is gesteld door den 
hui::ligen directeur der Jeugdgevangenis te 
Z.; dat hij het onjuist acht, dat hij bij 
vorengenoemde beschikking van Onzen 
Minister van Justitie ongevraagd ontslag 
heeft verkregen, nu hij toch door den Pro
cureur-Fiscaal te Arnhem onvoorwaard'l -

lijk buiten ve,,volging is gesteld; dat ver
der alles wat hem te ver wijten valt is gP.
weest het lidmaatschap van het Neder
landsch A rbeidsfront en de betaling van 
contributies aan den Nederlandschen 
Volksdienst omstreeks de jar en 1941-1943; 

dat hij terzake van zijn lidmaatschap 
van het Nederlandsch Ar beidsfront wil 
opmerken, dat hij voor den oorlog lid was 
van het N.V.V., en dat hij, na het adviP.s 
van den plaatsEëlijken secretaris "dier orga
nisatie te hebben ingewonnen, hiervan lid 
is gebleven en toen zonder verdere wils
verklaring zijnerzijds is over gesch reven als 
lid van het Nederlandsch-Arbeids-Front; 

dat zijn inkomsten in dien tijd zeer ge
ring waren en dat zulks de oorzaak is ge
weest, dat hij niet terstond heeft beda nk t 
als lid van het Nederlan dsch-Arbeids
Front; dat hij bovendien s t eeds achter
volgd werd door het Ar beidsbureau voor 
uitzending naar Duitsch land en hij zullrn 
steeds heeft geweigerd en mitsdien zijn 
positie steeds moeilijker werd; 

dat hij voorts meent, dat er hem een 
verwijt van wordt gemaakt, dat hij verga
deringen bezocht, belegd door den toen
maligen directeur der J eugdgeva n genis, 
welke bijeenkomsten een politiek onzuiver 
karakter zouden hebben gedragen; dat hij, 
appellant echter nimmer iets van politieke 
propaganda heeft bemerkt t ijdens die ver
gaderingen; dat deze bijeenkomsten na
melijk speciaal werden gehouden voor pas 
benoemde bewakers en voor hen, die juist 
promotie hadden gemaakt en hij in de eer
ste categorie v iel; 

dat door de Gemeenschap van Oud Ille
gale Werkers te Z. te verstaan is gegeven, 
dat men het met z1.in onts lag geh eel oneens 
is; è!at de huiuige directeur van de Straf
gevangenis, wv,ar hij als bewaker werk
zaam is geweest, steeds de houding heeft 
aangenomen, a lsof hij ijverde voor het ee~
herstel en den terugkeer in de vorige func
tie van hem, doch dat hij thans heeft be
merkt, dat deze directeur juist zijn be
moeiingen heeft aangewend om hem te 
doe:i ontslaan; dat deze directeur zelf ech
ter gedurende de bezettingsjaren de jeug
diga gevangenen heeft aangespoord hard 
te werken voor de Organisatie Todt; dat 
de toenmalige adjunct-directeur van de 
strafgevangenis, thans commandant van 
het interneeringsl{amp te Wezep, aan hern 
schriftelijk heeft te kennen gegeven, dat 
gedurende zijn dienstjaren niets viel aan 
te merken op zijn plichtsopvatting en 
dienstverrichting; 

0. dat blijkens de stukken appellant tij
dens den bezettingstijd lid is geweest van 
het Nederlandsch -Arbeids-Front en den 
Nederlandschen Volksdienst; 

dat hij verder gedurende de bezetting;,
jarcn voordrachten heeft aangehoord, wel
ke door den toenmaligen nationaal-socia
listischen directeur der Bijzonder e Straf
gevangenis voor jonge mannen te Z. wer
den gehouden; 

dat de appellant weliswaar aanvoert, dat 
zijn lidmaatschap van het Nederlandsch
Arbeids-Front zonder wilsverklaring zij -
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nerzijds is tot s tand gekomen en dat hij 
door groote armoede gedreven gedurende 
langen tijd lid van deze organisatie is ge
))leven; 

dat, echter, wat ook de oorzaak van het 
lidmaatschap moge zijn, er voor hem alle 
gelegenheid heeft bestaan voor deze orga
nisa tie te bedanken en zijn financieele po
sitie niet iets is, waarop de appellant zich 
kan beroepen, daar hij niet heeft aange
toond, dat hij, wat dit betreft, in ong un
stiger omstandigheden verkeerde dan de 
bewaarders, die geen lid van het Neder
landsch-Arbeids-l<'ront zijn geweest, zoo
dat h em van dit lidmaatschap een verwijt 
kan worden gemaakt; 

dat de appellant verder naar uit de s tulc
ken blijl{t, heeft verklaard, dat bij lid is 
geworden van den Nederlandschen Volks-
dienst, teneinde den s peeltuin van een 
buurt.vereeniging, van welke hij secretaris 
was, te redden; 

dat echter de appellant dit niet aanne
mel!jk heeft gemaakt en dat zelfs indien 
hij met dit oogmerk van genoemde dienst 
lid is geworden zulks toch een laakbare 
ha ndeling van h em is geweest, aangezien 
he t nationaal-socialistisch karakter van 
den Nederlandschen Volksdienst algemeen 
belrnnd was ; 

dat de appellant v erder ontkent, dat de 
bijeenkomsten, belegd door d en nationaal
soeia listischen directeur der gevangenis, 
welke door hem werden bezocht, een poli
tiek karakter droegen; 

dat echter aan de bijeenkomsten uitslui
t end werd deelgenomen door personen, die 
door het overig e personeel als politiek on
betrouwbaar werden beschouwd; 

da t de appellant bovendien niet aanne
m elijk heeft gemaakt, dat hij verplicht is 
geweest deze bijeenkomsten bij te wonen; 

dat hij zich van het bijwonen dezer bij
t>enkomsten ha d dienen te onthouden, in 
dien h ij werkelijk den wensch bad gekot>s
t erd niet als nationaal-socialistisch gezind 
te worden beschouwd; 
_ dat hem derhalve ook hiervan een ver
wijt kan worden gemaakt; 

dat ieder der v orengenoemde handelin
gen, op zich zelf beschouwd, niet van zoo
danig ernstigen aard zijn, da t hierop een 
ontslag van den appellant zou moeten vol
g en; 

dat echter uit al deze handelingen teza
m en blijkt, dat de h oudin g van den appel
lant in verband met de bezetting een zoo
da nige is geweest, dat hij in zijn betrek
king niet kan worden gehandhaafd; 

dat m et Onzen Minister geoordeeld m oet 
worden, dat geen termen aanwezig zijn voor 
een ontslag krachtens het Zuiveringsbe
sluit 1945 ; 

dat hem echter terecht ontslag is ver
leend op grond van Ons besluit van 10 
Oc tober 1945, Staatsblad No. F 221; 

Gezien dit besluit; 
H ebb en goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Justitie is belast enz. 

(A.B.) 

25 .Maart 1941. ·U IT SPRAAK van den Cen
tralen Raad van B eroep. (Amb tenaren 
wet 1920 a rt. 58, l e lid). 

Het hooren van den ambtenaar over 
h et opleggen van een straf, voorge• 
schreven in een gemeentelijk ambtena: 
renreglement, d ient uiteraard te ge
schieden door of namens degenen, die 
bevoegd zijn de s traf op te leggen. De in 
casu aan h et strafbesluit voorafgegane 
verhooren voldeden niet aan dien e isch'. 
Het besluit wordt dus nietig verklaard. 

Uitspraa k in zake: 
Burgemeester en W ethouders van 's-Gra

venhage, eisch ers in hooger be roep, verte
genwoordigd door den burgem eester , 

tegen: 
B. J . W. t e 's-Gravenhage, gedaagde in höo
ger beroep. 

D e Centra le Raad van Beroep, enz.; 
Wat aanuaat de feit en van het t ivistoedino : 

O. dat B. en W. van 's-Gravenhage - ge
let op het besluit van 22 Dec. 1945, waar bij 
B. J . W., ambtenaar voor socialen arbeid A 
bij den gem eentelijken dienst voor maat
schappelijk hulpbetoon, met ingang van 22 
December 1945, m ede op grond van h et ver
moeden van het plegen van onregelmatigh e
den met dis tributiebesch eiden , in zijn tijde
lijke betrekking bij den gerneentelljken 
dienst voor het onderbren gen ·,an oorlogs" 
slachtoffers in noodtehuizen , oorloopig is 
geschors t ; 

O: dat bij h et v erder t erzake ingesteld on
derzoek is komen vast te staan, dat hij zich 
aan het plegen van onrechtmatige hande
lingen in laatstgenoemde betrekking h eeft 
schuldig gemaakt en deswege niet in den 
gem eentedienst kan worden gehandhaafd; 

gelet op de artikelen 48 en 50 van h et 
Ambtenarenreglem ent - op 23 April 1946 
hebben besloten B. J. W. om bovengenoem
de reden te s traffen met niet-eervol ontslag 
uit den gem eentedienst, Ingaande "h eden"; 

0. dat het Ambtenarengerech t te 's-Gra
venhage bij uitspraak van 11 November 
1946, naar welker Inhoud hierbij wordt ver
wezen en in welke uitspraak in plaats van 
B. en W. blijkbaar per vergl!Jsing de burge
m eester van 's-Gravenhage als partij is ge
noemd, voormeld besluit van 23 April 1946 
nietig h eeft verklaard en B. J. W. niet-ont
vankelijk h eeft verklaard in zijn vorder ing, 
dat het Gerecht zou beslissen, da t er geen 
gron den zijn tot oneervol ontslag wegens het 
plegen van onregelmatigh edE n met distri
butiebescheiden; 

0. dat de burgemeester van 's-Graven
hage, blijkbaar optredend als Yertegenwoor 
diger van B. enW. dezer gem eent e, t egen die 
uitspraak tijdig hooger beroep heeft inge
steld en op de bij het beroepschrift aange
voerde gron den den Raad heeft verzocht de 
uitspraak te vernietigen, voorzoover daarbij 
het besluit van 23 April 1946 is nietig ver
klaard, en het beroep van B. J. W. alsnog 
ongegrond te verklaren; 
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0. dat mej. Mr. R. Stapel, adv. te 's-Gra
venbage, als gemachtigde van B. J. W. bij 
contra-memorie de gronden heeft aange
voerd, waarop hij m eent, dat de aangevallen 
uitspraak in stand 7,aJ moeten blijven en 
het hooger beroep afgewezen, althans niet
ontvankelijk verklaard dient te worden; 

In rechte: 
0. dat bij de contra-memorie weliswaar 

mede is geconcludeerd tot niet-ontvankelijk
verklaring van het hooger beroep, maar is 
nagelaten hiervoor eenigen grond aan te 
voeren, terwijl zoodanlge grond den Raad 
ook overigens niet is gebleken; 

0. wat de hoofdzaak aangaat, dat de Raad 
met het Ambtenarengerecht en op de in de 
aangevallen uitspraak weergegeven gronden 
van oordeel is, dat het bestreden besluit nie
tig moet worden verklaard wegens strijd 
met art. 50 van het Ambtenarenreglement 
der gemeente 's-Gravenhage. * 

0. dat hierbij naar aanleiding van het 
vanwege eischers betoogde nog opmerking 
verdient, dat de bewoordingen van dat arti
kel 50 duidelijk zijn, in zooverre dat door dit 
artikel wordt geëischt, dat de ambtenaar 
van tevoren in de gelegenheid wordt gesteld 
te worden gehoord over het opleggen van 
een straf of het bepalen van een schade
loosstelling; 

dat zulk hooren, h etwelk in geval van 
strafoplegging uiteraard dient te geschieden 
door of namens degenen, die bevoegd zijn de 
straf op te leggen, geheel iets anders Is dan 
de verhooren, welke de accountant bij den 
gemeentelijken accountantsdienst te 's-Gra
venhage op 19 December 1945 aan gedaag
de heeft afgenomen en welke deel uitmaak
ten van een algemeen onderzoek naar de 
onregelmatigheden, die bij den gemeentelij
ken dienst voor het onderbrengen van oor
logsslachtoffers in noodtehuizen zouden 
hebben plaats gehad; 

0. dat in het beroepschrift ook is aange
voerd, dat de gang van zaken in de practljk 
meestal zoo is, dat bij verdenking van een 
misdraging het hoofd van dienst den amb
t enaar het geïncrimineerde feit mededeelt 
en vraagt, wat hij daarop te zeggen heeft, 
waarna. het diensthoofd aan B. en W. rap
porteert en deze hun beslissing n em en; 

dat naar 's Raads oordeel bij een zoodani
gen gang van zaken,mitsinhetonderhoud 
tusschen het hoofd van dienst en den amb
t enaar het voornemen tot het opleggen ee
ner straf uitdrukkelijk ter sprake is ge
bracht, voldaan is aan den te dezen in het 
Ambtenarenreglement omschreven eisch, 
maar die gang van zaken in het onderha
vige geval geenszins is gevolgd; 

dat er immers geen onderhoud is geweest 
tusschen gedaagde en het hoofd van dienst 
en voorts over een strafoplegging jegens 
h em tevoren evenmin is gesproken; 

0. dat dan ook volkomen begrijpelijk is de 
grief, welke gedaagde, nadat het besluit tot 
strafoplegging d.d. 23 April 1946 (dus ruim 

* Zie noot onder deze uitspraak. 

vier maanden na de bovenbedoelde verhoo
ren) was genom en, in zijn brief van 10 Mei 
1946 heeft geuit, dat hij nimmer in de ge
legenheid werd gesteld zich te verdedigen; 

dat het immers reeds in het algemeen r e
delijk zou zijn geweest en het op grond van 
meergenoemd artikel 50 zelfs noodzakelijk 
was, dat van de uitkomsten van het door 
den accountant Ingestelde onderzoek aan 
gedaagde mededeeling was gedaan en het 
voornemen tot strafopleggin g hem kenbaar 
was gmaakt; 

dat dan tevens zou zijn voorkomen, wat 
nu is geschied, n l. dat gedaagde na de straf
oplegging voor het eers t bij den beroeps
rechter verschillende verweren heeft ge
voerd, waardoor - althans bij den Raad -
ernstige twijfel is gerezen omtrent de vraag, 
of gedaagde aan de hem door eischers t en
lastegelegde onregelmatigh eden inderdaad 
schuldig staat; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat de 
aangevallen uitspraak, welke ook juist is 
ten opzichte der daarin vervatte niet-ont
vankelijkverklaring, moet worden gehand
haafd; 

Rech tdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

* De bierbedoelde gronden van de u it-
spraak van het Ambtenarengerecht luid
den: 

Post alia: 
0. dat onder deze voorschriften onder 

meer behoort a r t. 50 van het Ambtenaren
reglement der gemeente 's-Gravenhage, lui
dende: 

"Voor het opleggen van een straf of het 
bepalen van een schadevergoeding wordt de 
betrokken ambtenaar in de gelegenheid ge
steld daarover gehoord te worden". 

0. dat klager weliswaar in het onderzoek, 
Ingesteld wegens het vermoeden van p legen 
van onregelmatigheden door hem en door 
collega's, is ondervraagd en verhoord door 
ambtenaren van den gemeentelijken ac
countantsdienst. en van de afdeeling recher
che van den gemeentelijken crisis- en distri
butiedienst, doch dat dit hooren van klager, 
hetwelk duidelijk de strekking heeft de ge
dragingen van klager vast te stellen, 
geenszins is een hooren van klager, 
over het opleggen van een straf, gelijk voor
meld artikel 50 elsch t; 

0. dat toch bij een zoodanig hooren de te
kortkoming waarom het gaat, uit een geheel 
ander oogpunt zal, althan s kan worden be
keken en in een gansch ander licht zal, a l
thans kan, worden gesteld dan bij de boven
bedoelde plaats gehad hebbende verhooren, 
hetwelk i.c. ook blijkt uit den zich onder de 
gedingstukken bevindenden brief van kla
ger, door dezen op 10 Mei 1946, dus nà het 
ontslag, aan den Burgemeester van 's-Gra
venhage gericht, houdende verweer tegen 
het h em in het ontslagbesluit ten laste ge
legde; 

0. dat hieruit volgt, dat het voorschrift 
van voormeld artikel 50, hetwelk is gegeven 
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om den ambtenaar een goeden procesgang 
t e waarborgen , In het onderhavige geval 
niet is nageleefd, nu vast staat, dat aan het 
nem en van h et bestreden besluit uitsluitend 
zijn voorafgegaan de bovenaangeduide ver
hooren en nie t eenig hooren als bedoeld in 
m eergenoemd artikel 50; 

0. dat deze schentling van artikel 50 m oet 
leiden tot nietig verklaring van het be roe
pen besluit; 

(A.B.) 

25 Maart 1941. ur.rSPRAAK van den Cen
tralen naad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 24, 48, 58, le lid; Alg. 
Rljksambtenarenreglement art. 96). 

H et besluit tot onthemng van den 
ambtenaar van zijn fun ctie van ch ef van 
den buitendienst bij den Raad van Ar
beid is in wezen niet anders dan een 
ontslag als zoodanig , wat in dit geval 
wil zeggen een ontslag uit een deel van 
zijn a m bt. D e ambtenaar bekleedde ech
t e r het eene en ongedeelde ambt van in
specteur, ch ef van den buitendienst bij 
dien Raad. Daarom m oet het besluit 
worden nie tig verklaard. 

Het besluit tot benoeming van een 
ander (een adjunct-inspecteur) tot chef 
van den buitendienst is niet ten aan
zien van dezen gedaagde genomen, die 
daardoor ook niet r echtstreeks in zijn 
belang is getroffen. In zooverre is het 
be roep dus niet-ontvankelijk. 

Er zijn geen termen de nietigheid van 
eerstgemeld besluit eerst te laten wer
k en van een bij de u itspraak vast te s te l
len dag. 

Uitspraak inzake: 
De Raad van Arbeid t e H., eischer in hoo

ger beroep, 
t egen: 

G. t e H., gedaagde in hooger beroep. 

De Centrale Raad van Bereoep, enz. ; 
Wat aangaat de f eit en v an het tu'is tuedtnu: 

0. dat eischer op 12 April 1946 h et vol
gende besluit h eeft genomen: 

,.De Raad van Arbeid te H. ; 
.,0. dat de functie van Chef van den Bui

tendienst bij dezen Raad sedert April 1945 
geacht moet worden onvoldoende te zijn 
vervuld, als gevolg van de staking van den 
inspecteur G.; 

"0. dat de belangen van den diens t n iet 
gedoogen dezen toestand langer te besten di
gen, ongeacht h etgeen zal moeten geschie
den na beslissing van den Minister inzake 
de zuivering van den inspecteur G.; 

.,Besluit: 

.,a. met ingang van 15 April 1946 den in
specteur G. t e ontheffen van z ijn functie van 
Ch ef van den Buitendienst; 

.,b. met Ingang van gelijken datum te b e
noem en tot Chef van den Buitendienst den 
adjunct-Inspecteu r (met den persoonlijken 
rang van Inspecteur) H ., wordende hierdoor 

In zijn bezoldiging geen erlei verandering ge
bracht." ; 

O. dat h et Ambtenarengerecht te Arnhem 
bij uitspraak van 17 December 1946 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - het 
door G. tegen opgemeld besluit ingestelde 
beroep ontvankelijk en gegrond h et;ft ver
klaard, h et besluit nietig heeft verklaard en 
h eeft bepaald, dat deze nletign eid eerst zal 
werken van den dag waarop de uitspraak 
in kracht van gewijsde zal zijn gegaan ; 

0 . dat eischer tegen deze uitspraak tijdig 
h ooger b eroep h eeft ingesteld en op de bij 
het beroepschrift aangevoerde gronden heeft 
ve rzocht, met verniet iging van die uit
spraak G. niet-ontvank elijk te verklaren In 
zijn beroep, althans dat be roep ongegrond t e 
verklaren; 

0. dat G. hij contra-memorie de g ronden 
h eeft ontwikkeld, waarop hij den Raad ver
zoekt de uitspraak van h et Ambtenarenge
recht te bevestigen; 

In rechte: 
0. dat het, m ede ter beoorde~Jing van de 

ontvankelijkheid van h et in eersten aanleg 
ingestelde beroep, noodzakelijk Is de betee
kenis vast te stellen, welke aan elsch e rs be
streden besluit rechtens moet worden ge
h echt; 

O. dat hiertoe allereerst moet worden na
gegaan, In welk ambt gedaagde in eischers 
dienst werkzaam was, welk ambt m et toe
passing van a rtikel 11, eerste a linea, van 
het Algem een Rljksambtenarenreglem en t In 
zijn aanstelling moet zijn v erm eld; 

O. dat het benoemingsbesluit dd. 6 Augus-
tus 1941 luidt als volgt: 

.,De Raad van Arbeid t e R., 

.,Besluit: 
le. te benoemen tot Inspecteur, Chef 

van den Buiten dienst bij bovengenoemden 
Raad van Arbeid, den H eer G., adjunct-in
specteur bij den Raad van Arbeid voor
noemd, m et als tegenwoordige standplaats 
de gem eente E.; 

2e. te bepalen, dat de hierbovenbedoelde 
benoeming zal ingaan op den len Septem
ber 1941 en dat zij geschiedt op een bezol
diging van f 3038 's jaars ( 3330 min 5 % m in 
4 % voor standplaats), zijnde den benoem
de in zijn nieuwe functie de gem eente H. als 
standplaats aangewezen, wordende zijn pen
s ioensgrondslag vastgesteld op l 3038, het 
bedrag zijner nieuwe w edde."; 

0. dat op grond van dit besluit moet wor
den aangen omen, dat gedaagde het eene en 
ongedeelde ambt bekleedde van inspecteur, 
ch ef van den buitendienst bij genoemden 
Raad van Aröeid; 

0. dat dus niet kan worden onderschreven 
eisch ers stelling, dat te dezen gedaagde's 
rang van inspect eur de hoofdzaak was en 
ch ef van den buitendienst slechts de func
tie, aangevende de werkzaamheden ; 

dat deze stelling te minder aanvaardbaar 
is, vermits de in eersten aanleg gehoorde ge
tuige-deskundige Dr. Mr. L., op 6 Augustus 
1941 voorzitter van den Raad van Arbeid, 
h eeft verklaard, dat h ij er den nadruk op 
h eeft gelegd, dat gedaagde ch ef van den bui-



'1947 , 25 , MAART 90 

tendienst was, en dat het inspecteurschap 
meer betrekking had op de salarieering; 

O. dat op grond van het vorenstrumde het 
bestreden besluit, voorzoover betreft het on
der a bepaalde, moet worden aangemerkt 
gedaagde te treffen in zijn geheele - Im
mers ondeelbare - ambtelijke betrekking, 
en, al zijn daarin gebezigd de bewoordingen 
hem "te ontheffen" van zijn functie van 
chef van den buitendienst, h et besluit in 
wezen niet anders is dan een ontslag als zoo
danig, d.w.z. uit een deel van h et ambt; 

dat met name niet kan worden aangeno
men, dat hier slechts sprake was van een 
voorloopigen maatregel, zulks te minder, 
daar deze overbodig zou zijn geweest, nu 
aan geda. .. gde reeds, voordat het bestreden 
besluit werd genomen, met toepassing van 
h et Zuiveringsbesluit was bevolen de uit
oefening van zijn functie te staken; 

dat trouwens - naar onbetwist vaststaat 
- ook geenszins de bedoeling heeft voorge
zeten in dezen een voorloopigen maatregel te 
treffen, integendeel het de uitgesproken be
doeling is geweest gedaagde als ch ef van den 
buitendienst blijvend te vervangen door H. 
voornoemd; 

0. dat uit het hierboven overwogene 
voortvloeit, dat gedaagde door het bestreden 
besluit, voorzoover het onder a vermelde 
aangaat, r echtstreeks in zijn belang is ge
troffen, zoodat zijn daartegen bij h et Amb
tenarengerecht ingestelde beroP.p ontvanke
lijk was; 

0. dat dit echter niet h e t geval is met h et 
andere deel van dat besluit, nl. het onder b 
vermelde, vermits dit niet ten aanzien van 
gedaagde is genom en en hij hierdoor niet 
r echtstreeks in zijn belang is getroffen, wes
halve hij in zijn bij h et Ambtenarengerecht 
ingestelde beroep niet-ontvankelijk was 
voorzoover het hiertegen was gericht; 

0. dat het voorts de vraag is, of het ten 
aanzien van gedaagde genomen onder a ver
melde besluit kon worden aangevochten op 
een der in artikel 58, eerste lid, de r Ambte
n arP.nwet 1929 genoemde gronden; 

0. dat de Raad deze vraag bevestigend be
antwoordt. aangezien dit besluit in strijd is 
met de t e dezen toepasselijke algemeen ver
bindende voorschriften, welke omtrent ont
slag van ambtenaren zijn vervat In hoofd
stuk X van h et Algemeen Rijksambtcnaren
reglcmcnt, waarin een uite raard limitatieve 
regeling is gegeven en geen ruimte is gela
ten voor een ontslag uit een deel van h et 
ambt, en waarin eischer bovendien niet de 
voegdh eid Is verleend tot ontslag op een 
g rond als In het bestreden besluit vermeld; 

0. dat het ten aanzien van gedaagde ge
nomen besluit mitsdien nietig m oet worden 
verklaard; waarbij de Raad - anders dan 
h et Ambtenarengerecht - geen term en 
aanwezig acht met toepassing van artikel 48 
der Ambtenarenwet 1929 te bepalen , dat de 
nietigverklaring eerst zal werken van een 
bij de uitspraak vast te stellen dag; 

0. dat het vorenstaande leidt tot na te 
melden beslissing: 

Rechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep. 
Verklaart h et in eersten aanleg ingestelde 

beroep niet-ontvankelijk, voorzoover gericht 
tegen het in het bestreden besluit onder b b e
paalde; 

Verklaart het beroep voor h et overige ont
vankelijk en gegrond; . 

Verklaart h et besluit, voorzoover betreft 
het onder a bepaalde, nietig. 

(A.B.) 

ll5 Maart 1941. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Alg. Rijks
ambtenar enreglement art. 80; Deur
waardersreglement art. 23). 

Deurwaarder heeft zich aan plichts
verzuim schuldig gemaakt door zich bij 
het uitbrengen eener dagvaarding (met 
sommatie tot huurbetaling ) t e r assis
tentie te doen vergezellen door twee per
sonen, nog wel politiebeambten in uni
form, ten e inde deze personen als getui
gen te kunnen voorbrengen in het 
rechtsgeding, waarin hij als de gemach
tigde der eischers zou optreden. 

Hij wordt gestraft met een schorsing 
van twee maanden. Geen onevenredig
heid. 

Uitspraak in zake: 
J. D., te B., eiscber in hooger beroep, 

t egen: 
den Minister van Justitie, gedaagde in hoo
ger be roep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken; 
Gehoord bovengenoemde verschenen per

sonen, alsook als getuige J. Hamstra, wo
nende te Kerkrade, door eischer voorge
bracht; 

lVat aangaat de feiten vanhettwistgeding: 
0. dat de Minister van Justitie op 7 Mei 

1946 h et navolgende besluit h eeft genom en: 
,.De Minister van Justitie, 
"0. dat de onbezoldigde deurwaarder bij 

de Arr.-Rechtbank te Leeuwarden, ter 
standplaats B., J. D., zich bij het uitbrengen 
van een dagvaarding aan A" t e n verzoeke 
van V., tot betaling van den huurprijs over 
het huurjaar 194-1/1945 heeft doen vergezel
len door twee politiebeamb ten, teneinde op 
deze wijze getuigenverklaringen te verkrij
gen in een te verwachten procedure V. con
tra A., in welke procedure deurwaarder D. 
als proces-gemachtigde van eischer zou op
treden e n waarin door h et verweer van ge
daagde, dat de huur was betaald, de eischer 
gedwongen zou kunnen worden het bestaan 
van de huurovereenkomst in verband m et 
de leer der onsplitsba r e bekentenis te bewij
zen door getuigen, zijnde deze huurovereen
komst niet schriftelijk vastgelegd; 

,.0. dat deze handelwijze op zich zelf on
geoorloofd is, daar deurwaarder D., optre
dend als deurwaarder, zich heeft te bepalen 
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tot de uit dat ambt voortvloeiende taak en 
niet van de gelegenheid mag gebruik maken 
-om handelingen te verrichten die betrek
Jting hebben op zijn functie van (proces)
gemachtigde van zijn opdrachtgever; 

,.0. dat het karakter van deze handel
wl,Jze te ernstiger is, daar D., in plaats van 
<ie assistentie van burgers te verzoeken, 
zich heeft verzekerd van de medewerking 
van twee politiebeambten, die blijkbaar te 
goeder trouw aan het desbetreffende ver
zoek van deurwaarder D. hebben gevolg 
gegeven, waarmede deze k ennelijk de be
doeling heeft gehad de wederpartij te inti
m ideeren; 

.,0. dat deurwaarder D. door a ldus t e han
<lelen, zich op grove wijze als deurwaarder 
beeft misdragen; 

"0. dat de hierna te noemen disciplinaire 
.straf in overeenstemming is met den ernst 
der gepleegde feiten; 

.,Gelet op de door deurwaarder J. D . 
schriftelijk afgelegde verantwoording dd. 8 
Maart 1946; 

.,Gelet op art. 23, lid 1 van het deurwaar
•dersreglement en op de artt. 80, 81 sub j , 
82 en 84 van het Algemeen Rijksambtena
Tenreglement; 

.,Besluit: 

.,den onbezoldigden deurwaarder J. D. 
-voornoemd, m et ingang van den datum, 
waarop deze beschikking onherroepelijk zal 
-zijn geworden, gedurende twee maanden in 
<le uitoefening van zijn functie te schorsen."; 

. 0. dat het Ambtenarengerecht te Gro
ningen bij uitspraak van 2 November 1946 
- naar welker inhoud hierbij wordt ver
wezen - het door J. D. tegen vorenbedoeld 
besluit ingestelde beroep ongegrond heeft 
-verklaard en dat besluit h eeft bevestigd; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig in 
:110oger beroep is gekomen en op de bij be
roepschrift aangevoerde gronden heeft ver
zocht die uitspraak te vernietigen en dat
gene te doen wat het Ambtenarenge recht 
nad behoorcn te doen, n.l. het hiervoor ver
melde besluit van den Minister van Justitie 
-van 7 Mei 1946 te vernietigen; 

0 . dat namens gedaagde op de in de 
-contra-m03morie gestelde gronden is ver
zocht klagers (lees: eischers) beroep niet
ontvankelijk, althans ongegrond, te ver
klaren; 

In rechte: 
0. dat in de contra-memorie niet eenige 

grond is aangevoerd, welke zoude moeten 
leiden tot niet-ontvankelijkverklaring van 
het beroep van J . D., zijnde ook dezen Raad 
van het bestaan in dezen van zoodanigen 
g rond niet gebleken, weshalve voor niet
ontvankelijkverklaring, als door gedaagde 
verzocht, geen reden aanwezig is; 

0. dat ter beslissing van het onderhavige 
geding beantwoording behoeft de vraag, of 
het bestreden besluit, h etwelk is genomen 
ten aanzien van eischer als onbezoldigd 
<leurwaarder, derhalve als ambtenaar In den 
z in der Ambtenarenwet 1929, op een der 
gronden, aangegeven in art. 58, lid 1 en 2, 

dier wet, kan worden aangetast; 
0. dat de Raad als vaststaande aanneemt 

hetgeen a ls zoodanig in de tweede rechts
overweging der uitspraak, waarvan beroep, 
is aangenomen, behoudens dat daarin in 
plaats van "V." wordt gesteld "de weduwe 
en erven H. V." en in plaats van "eischcr 
gedwongen zou" wordt gelezen "eischers 
gedwongen zouden"; 

0. dat e ischer o.m. als grief tegen de be
roepen uitspraak heeft aangevoerd, dat de 
derde rechtsoverweging daarvan niet juist 
is, voorzoover het Ambtenarengerecht aan
neemt, dat zijn, eischers, in de tweede 
rechtsoverweging dier uitspraak aangehaal
de handelwijze ongeoorloofd is, daar hij, op
tredende als deurwaarder, zich heeft te be
palen tot de uit dat ambt voortvloeiende 
taak en niet de gelegenheid mag benutten 
om als gemachtigde daarbij tevens hande
lingen te verrichten ten behoeve van zijn 
cliënt( en), betoogen de eisch er, dat hij zich 
toch in h e t onderhavige geval mocht doen 
bijstaan door getuigen en het antwoord van 
den gesommeerde in het exploit opnemen, 
h etwelk h em, hoewel niet dwingend voorge
schreven, bij een sommatie wel geoorloofd 
is; 

0. t e dezen aanzien dat het zeker in het 
algemeen niet verboden is, dat een deur
waarder, om h et antwoord van een gesom
meerde in het exploit van dagvaardin g te 
certificeeren, zich doet bijstaan door getui
gen - daargelaten of dit niet volkomen 
ov erbodig is - doch dat het in h et onderha
vige geval niet dààrom gin g, doch hierom, 
dat, naar blijkt uit h etgeen a ls vaststaande 
is aangenomen, eischer in zijn hoedanigheid 
van gemachtigde van zijn cliënten even tueel 
getuigenverklaringen wilde hebben in een 
burgerlijke procedure, waarin partijen zou
den zijn die cliënten en degene, aan wien in 
dezen h et exploit door eischer, die hierbij als 
deurwaarder optrad, werd uitgebracht, en 
het ongeoorloofde dan ook stak in het om 
die reden m eebrengen de r getuigen door ei
scher, die bij dengene, aan wien hij het ex
ploit uitbracht, den indruk vestigde, dat hij 
enkel in zijn functie als deurwaarder op
t rad; 

0. dat dus eischers voornoemde grief, als 
ongegrond, moet worden verworpen; 

0. dat eischer voor ts als bezwaar tegen 
de aangevallen uitspraak heeft ingebracht. 
dat daarin ten onrechte is aangenomen, dat 
hij de politiebeambten ter assistentie heeft 
meegenomen. en uitdrukkelijk opm erkt, dat 
hij het woord assistentie tegenover die po
litiebeambten Wolthuizen en Hamstra nim
mer heeft gebruikt; 

0. dat .J. Hamstra als getuige ter terecht
zitting van dezen Raad o.m. h eeft verklaard, 
dat D. destijds niet van assistentie heeft ge
sprolrnn; 

0. dat dit in tegenspraak komt met de 
schriftelijke verklaring, op 11 Juli 1946 op
gemaakt door J. Wolthuizen en mede-on 
derteekend door genoemden Hamstra, als
ook met de door J. Wolthuizen ter terecht-
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zitting in eersten aanleg als getuige afge
legde verklaring; 

O. dat de Raad, gelet op een en ander, wel 
aanneemt, dat h et woord assis t entie destijds 
door eischer is g ebezigd, doch tevens wil 
aannemen, dat eischer daarmede niet h eeft 
gedoeld op assistentie, welke de politiebe
ambten in hun hoedanrg heid eventueel zou
den h ebben te verleen en; 

0. dat hiermede echte r nie t in eenig op
zicht wordt afgedaan aan het ongeoorloofde 
van eischers handelwijze, zooals dit hier 
voren is overwogen; 

0. dat eischer zich daardoor h eeft schuldig 
gemaakt aan plichtsverzuim, als bedoeld In 
a r tikel 80 van het Alg emeen Rijksambtena
renreglement, immers iets heeft g edaan -
n.l. misbruik heeft gemaakt van zijn functie 
als deurwaarder - hetwelk een goed amb
tenaar in gelijke omstandigheden behoort na 
t e laten; 

0. dat gedaagde derhalve krachtens h et 
bepaalde in artikel 23, lid 1, eerste zinsnede, 
van het Deurwaardersreglem ent jis de ar
tikelen 80 en 81, lid 1 aanhef en sub j , va n 
het A.IJ?"emeen Rijksambtenarenreglement, 
bevoegd was eisch e r voor een bepaalden tijd , 
dus ook v oor twee maanden, in de uitoefe
ning van zijn functie t e schorsen; 

0. dat het bestreden besluit dus niet ge
zegd kan worden te s trijden m e t, immers Is 
genom en overeenkomstig evenbedoelde arti
k elen, zijnde den Raad niet gebleken van 
het bestaan overigens van een ig toepasse
lijk algemeen verbindend voorschrift, waar
m ede h e tzelve zoude strijden , n och ook, dat 
gedaagde bij h et nemen daarva n van zijn 
bevoegdheid kennelijk een ander gebruik 
h eeft gemaakt dan tot de doeleinden , waar 
voor die bevoegdheid is gegev en; 

0. dat thans nog m oet worden beantwoord 
de vraag, of tussch en de gepleegde ov ertre
ding en de opgelegde s traf onevenredigh eid 
bestaat; 

0. dat de Raad elschers plichtsverzuim a ls 
e rnstig beschouwt, zulks In h et bijzonder nu 
e ischer In casu gebruik heeft gemaakt van 
politiebeambten in uniform, die voor el
scher iets deden, wat niet op hun w eg lag, 
en de Raad dan ook de in de vorige rechts
overweging gestelde vraag ontkennend be
antwoordt; 

0. dat uit het voren staande volgt, dat h et 
tegen h et aangeva llen besluit Ingestelde be
roep bij de uitspraak, waarvan be roep, te
recht ongegrond is v erklaard, zoodat die uit 
spraak moet worden bevestigd m et dien 
vers tande, dat de tweede zinsnede van der 
zelver dictum m oet ve rvallen , aangezien in 
een geding a ls dit voor een bevestig ing van 
een besluit, als h et onderhavige, geen plaats 
is; 

Rechtdoende : 
Bevestig t de uitspraak, waarvan be roep, 

met dien verstande, dat de tweede zinsnede 
van derzelver dictum v ervalt; 

D e tweede, de rde en vie rde rechtsoverwe
ging van het Ambtenarenger echt luidden: 

dat dit Gerecht, gelet op de stukken van 

h et geding en h et verhandelde ter openbare 
terech tzitting a ls vaststaande aann eemt, dat 
klager zich bij h et uitbrengen van een dag
vaarding aan Atsma ten verzoeke van Veen
stra tot betaling van huur van de door Ats
ma van Veenstra geh uurde woning h eeft 
doen vergezellen door twee getuigen, ten 
einde op deze wijze getuig enverklaringen t e 
verkrijgen in de aanstaande procedure ·veen
stra contra Atsma, in w elke procedure kla
g er a ls procesgemachtigde voor Veenstra 
zou optreden en waarin door het t e v er
wachten verweer van gedaagde, dat de huur 
was betaald, de eischer gedwongen zou kun
n en worden h et bestaan van de huurover
eenkoms t t e bewijzen door getuigen, zijnde 
de huurovereenlrnmst niet s chriftelijk vast
gelegd : dat deze getuigen politiebeambten 
in uniform waren; 

dat rle Gerecht het m et v e rweerder eens 
Is , dat bovengenoemde handelwijze ongeoor
loofd is, daar klager, optredend als deur
waarder, zich heeft te bepalen tot de uit dat 
ambt voortvloeiende taak en niet van de 
g elegenheid mag gebruik maken om a ls ge
machtigde daarbij t evens h andelingen t e 
verrichten t en behoeve van zijn cliënt; dat 
dit Gerech t hie rbij opmerkt, dat niet is g e
blek en, da t klager politiebeambten a ls ge 
tuigen h eeft m edegenom en t er intimidatie 
van de tegenpartij; 

dat klager w el heeft aangevoerd, dat bij 
h et leggen van besla g of bij ontruiming w el 

getuigen m oeten worden m edegenomen , doch 
klager h eel goed weet, dat zulks n iet impli
ceert, dat dit In casu ook n oodig was; dat 
dit ook blijkt uit de omstandigheid, dat hij 
de politiebeambten h eeft medeg enomen "ter 
assistentie" , t erwijl hij de ware reden voor 
h en v erborgen heeft gehouden, zoodat deze 
b eambten pas t er plaatse beg repen, dat zij 
niet t er assistentie waren m edegenomen bij 
h et ten uitvoer leggen van bx. een ontru i
ming svonnis, doch om als getuigen te fun
geeren ten voordeele van klagers cliënt in 
een toekomstige procedure; 

( A.B.) 

26 Maart 1947. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 a rt . 80). 

De in he t geding zijnde vraag, n.l. of 
door het appelleerend schoolbestuur aan 
de gem eente a l da n nie t een waarborg 
som verschuldigd is, en zoo ja , hoe deze 
waarborgsom m oet worden berekend, 
wordt niet beheerscht door art . 80, dat 
e r immers juist van uitgaat, da t de 
waarbo rgsom is gest ort, en b eert dus 
niet op de toepassing van dit a rtikel be
trekking. H e t schoolbestuur Is dus in 
zijn be roep niet-ontva nkelijk. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op h et be roep, ingesteld 

door h et K erkbestuur van de Roomsch -Ka
tholiek e parochie van den H. J ohannes te 
Breukelen, vormende h et bestuur van de 
s chool voor voortgezet g ewoon lager onder-



93 26 MAAR T 1947 

wijs aan de Heerenstraat no. 16 a ldaar, tegen 
h et besluit van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 1 Juli 1946, 3e afdeeling, no. 
1158/2032, tot niet-ontvankelijkverklaring 
van den appellant in zijn verzoek van 13 Juli 
1944 om op grond van art. 80 der Lager-On
derwijswet 1920 t e beslissen, dat terzake van 
de besch ikbaarstellin g van door de geme.ente 
Breukelen-Nijenrode gehuurde, aan den 
appellant in eigendom toebehoorende, nood
lokaliteit voor de stichting van een school 
voor voortgezet gewoon lager onderwijs 
geen waarborgsom behoeft te worden ge
stort, subsidiair, dat de waarborgsom niet 
meer bedraagt dan 15 % der stichtingskos
ten; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, geboord, advies van 
7 Februari 1947, n o. 250; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 Maart 1947, No. 4952, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat bovengenoemd besluit steunt op de 
overwegingen, dat het schoolbestuur, na zijn 
tot de n burgemeester van Breukelen-Nijen
rode gerichte aanvrage, dd. 6 Augustus 1943, 
om toekenning van gemeentelijke vergoe
ding ingevolge art. 84 der Lager Onderwijs
wet 1920, voor de kosten tot stichting van 
een school voor voortgezet gewoon lager 
onderwijs, naar aanleiding van een brief van 
dien burgemeester terzake van de uitvoe
ring van de artt. 72 en volgende van de ge
n oemde wet, aan dezen ambtsdrager nog 
een verklaring, gedagteekend 1 September 
1943, heeft ingezonden, houdende, dat h et 
-zich bereid verklaart als waarborgsom in de 
gemeentekas te storten een bedrag, gelijk 
aan vijftien ten honderd van de geschatte 
waarde van h et gebouw; dat daarna de bur
gemeester voornoemd, te r waarneming van 
de taak van den gemeenteraad, m et toepas
sing van art. 75 der Lager-Onuerwijswet 
1920 bij besluit van 7 September 1943 aan 
het genoemde schoolbestuur de medewer
king, bedoeld in art. 72 dier wet, heeft ver
leend; dat, aangezien tegen dit besluit bin
nen den termijn van dertig vrije dagen, ge
steld in art. 76, tweede lid, der Lager-On
derwijswet 1920, geen beroep werd ingesteld, 
dat besluit op den dag, waarop het aan h et 
provinciaal bestuur gericht adres van het 
schoolbestuur werd ontvangen, r eeds on
herroepelijk was; dat, indien de bedoeling 
van den adressant is om door toepassing van 
art. 76, derde lid der Lager-Onderwijswet 
1920 een beslissing van hun college te ver
langen, zijn mogelijk daartoe strekkend be
roep wegens het verstrijken van de n hier
vorenbedoelden t ermijn derhalve niet-ont
vankelijk m oet worden verklaard; dat aan 
dit standpunt geen afbreuk kan doen bet 
feit, dat de tot den burgemeester gerichte 
aanvrage, dd. 6 Augustus Lll43, van het 
schoolbestuur was gegrond op art. 84, eerste 
l id, der Lager Onderwijswet 19.20, - waarbij 
h et bepaalde In a:rt. 73, eerste 1ia, onder b 
dezer wet niet toepasselijk is verklaacd -, 

omdat het daarop gevolgde besluit van 7 
September 1943 van den burgemeester is ge
nomen op grond van art. 75 dier wet; dat, 
ongeacht dit laatste, bovendien de termijn 
van beroep, bedoeld in het tweede lid van 
art. 84, juncto het tweede lid van art. 76 van 
de genoemde w et, op den dag van ontvangst 
van het bovenbedoeld adres van h et school
bestuur r eeds was verstreken en het beroep, 
indien dit op art. 84, tweede lid, zou berus
ten, eveneens niet-ontvankelijk behoort te 
worden verklaard; dat ten slotte, indien het 
adresseerend schoolbestuur anderzijds nog 
de bedoeling mocht h ebben gehad een be
slissing ingevolge art. 80, vierde lid, der 
Lage r Onderwijswet 1920 te verlangen, zulks 
niet mogelijk is, omdat de bij die bepaling 
bedoelde geschillen bij uitsluiting betrek
king kunnen h ebbe n op de in de vooraf
gaande leden van dat artikel genoemde ge
vallen, welke zich kunnen voordoen, nadat 
de storting van de waarborgsom, bedoeld in 
art. 73 die r wet, beeft plaats gehad; dat, 
daar onder deze gevallen niet kan worden 
gerekend te bebooren een geschil omtrent 
h et al dan niet storten van een waarborg
som als zoodanig, bun college uit dezen 
hoofde niet bevoegd is op het verzoek van 
den adressant een beslissing te n e men; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
h et vierde lid van art. 80 der Lager Onder
wijswet 1920 zeer ruim is geredigeerd en 
alle geschillen omvat, welke zich bij de toe
passing van de voorgaande leden van dat 
artikel kunnen voordoen, m et name ook het 
geschil, of in een bepaald geval de beschik
baarstelling van een gebouw al dan niet 
eerst na storting van een waarborgsom dient 
te geschieden; dat dit immers is een ges chil 
betreffende de toepassing van het tweede 
lid van m eergenoemd art. 80; dat hij, appel
lant, derhalve ten onrechte in zijn verzoek 
niet-ontvankelijk is geacht; dat, wat de zaak 
zelf betreft, volgens art. 79, eerste lid, juncto 
art. 80, tweede lid, der Lager Onderwijswet 
1920 bij beschikbaarstelling van lokaliteit 
overeenkomstig het tweede of derde lid van 
art. 77 dier wet een waarborgsom gestort 
moet worden; dat storting van een waar
borgsom vereischt wordt ten bewijze, dat 
de behoefte aan de te stichten school daad
werkelijk wordt gevoeld; dat toch de waar
borgsom geheel of gedeeltelijk aan de ge
meente zal vervallen, wanneer binnen een 
tijdvak van twintig jaren na de ingebruik
neming der school het aantal leerlingen 
beneden zek ere grenzen daalt eu daarmede 
dus is komen vast te staan, dat de school 
niet in een behoefte voorziet; dat hie ruit 
echter volgt, dat de wet alleen kan bedoeld 
hebben bij beschikbaarstelling van een de
finitief schoolgebouw storting van een waar
borgsom voor te schrijven; dat ;mm ers bij 
beschikbaarstelling van voorloopige lokali
teit tevoren reeds vaststaat, dat deze loka
Jiteit na verloop van korten "ti,i4 geheel bui
telól gebruik Z11J _gesteld word,en en µ us ook 
reecils pij voprb~t va.'jtsta:a:t dat, wat;l,lleer 
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daarvoor een waarborgsom gestort zou moe
ten worden deze aan de gemeente zal ver
vaJlen, hoewel het vereischte aantal leer
lingen aanwezig Is; dat h e t nu onaanneme
lijk is, dat de wet voor een dergelijk geval, 
waarin een voorlooplg schoolgebouw be
schikbaar wordt gesteld, dat bestemd Is ver
vangen te worden, storting van een waar
borgsom heeft gewild; dat het storten van 
een waarborgsom In dit geval Immers geen 
enkele r eëele beteekenis zou h ebben; dat ook 
naar de m eening van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten e n ,vetensebappen, 
blijkens een van die zijde gedane mededee
llng aan het bestuur van een gemeente, bij 
voorlooplge beschlkbaarstelllng van lokali
teit geen waarborgsom gestort behoeft te 
worden; dat deze Minister toch schreef: 
"Het in nevensvermeld schrijven In afschrift 
gevoegd besluit van den raad Uwer ge
meente van 16 September 1932 bedoelt, in 
afwachting van h et totstandkomen van eene 
uitbreiding en verbouwing van de Roomsch
Katholieke parochieschool, waartoe de raad 
heeft besloten bij onherroepelijk geworden 
besluit, tijdel ijk in de behoefte aan school
ruimte te voorzien. Een dergelijke noodvoor
ziening is mijns inziens niet aan te merken 
als eene beschikbaarstelling van een be
staand gebouw In den zin van art. 77, twee
de lid, der Lager Onderwijswet 1920. De des
betreffe nde wettelijke bepalingen betreffen
de het storten van een waarborgsom acht ik 
mitsdien In dit geval niet van toepassing."; 
dat in h et onderhavige geval nu in afwach
ting van de stichting van een definitief 
schoolgebouw voorloopig lokaliteit beschik
baar is gesteld, welke geen eigendom is van 
de gem eente, doch door haar is gehuurd; 
dat derhalve ter zake van deze beschikbaar
stelling geen waarborgsom verschuldigd is; 
dat, ware dit anders, de waarborgsom In het 
onderhavige geval zeker niet op 15 % van 
de geschatte waarde van de beschikbaar ge
stelde locallteit bepaald moet worden, daar 
art. 73, eerste lid, onder b, der Wet het be
drag der waarborgsom vaststelt op 15 % der 
stichtin~kosten en de stichtingskosten in 
het onderhavige geval niet gelijk zijn aan de 
geschatte waarde van de beschikbaar ge
stelde lokalite it, daar de gemeente deze 
slechts h eeft gehuurd ; 

0. dat naar Ons oordeel hier geen geschil 
aanwezig Is, a ls bedoeld in art. 80, lid 4, der 
Lager Onderwijswet 1920, aangezien de in 
h et geding zijnde vraag, te weten of door 
den appellant aan de gemeent e Breukelen
Nljenrode al dan niet een waarborgsom ver
schuldigd Is, en zoo ja, hoe deze waarborg
som m oet worden berekend, niet door ge
noemd art. 80, dat er Immers juist van uit
gaat, dat de waarborgsom Is gestort, wordt 
beheer8cht en dus niet op de toepassing van 
dit artikel betrekking heeft ; 

dat derhalve h e t beroep. dat door den 
appellant op dit artikel wordt gedaan, niet 
opgaat; 

0 . dat Gcd. Staten ook overigens op goede 
gronden hebben geoordeeld, dat de appel-

lant in zijn beroep op dit college niet kan 
worden ontvangen ; 

dat m itsdien het bestreden besluit moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

W etenschappe n is b elast enz. 
(A. B.) 

29 .ilfaart 1941. KONI NKLIJK BESLUIT. 
(Wet Hooger Onderwijs art. 8 quater). 

De vader der leerlingen, voor wie de 
bijdrage over 1945 moet worden betaald, 
Is op 27 Maart 1944 in het bevolkings
register te B. Ingeschreven en was op 
15 Sept. van dat jaar daarin nog Inge
schreven. De rhalve dient de gemeente 
B. als woonplaats in den zin van art. 
8 quater te worden beschouwd. Daaraan 
doet niet af, dat deze inschrijving Is ge
schied. omdat de vader als évacu{i te B. 
verto<'fde, aangezien e r geen afwijkende 
wettelijke bepalingen ten aanzien van 
een zoodanige Inschrijving bestaan. 

V\'lj WCLHELl\fINA, enz.; 
Beschikkende op het beroe p, ingesteld 

door het ~emeentebestuur van Beek (N.B.) 
tegen het besluit van Ged. Staten van 
Noord-Brabant van 10 Sept. 1946, G. no. 
418, IVe afdeeling, waarbij o.a. voor de ge
m eente Beek (N.B.) een bijdrage ingevolge 
art. 8 quater der H ooger Onderwijswet over 
1945 In de l<0sten van het gemeentelijk gym
nasium te Breda Is vastgesteld; 

Den Raad van State, Afdeellng voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
l 9 Febr. 1947, no. 335; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 Maart 1947, No. 2303, afdeellng Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

O. dat Ged. Staten bij bovengenoemd be
sluit de bijdrage welke de gemeente Beek 
(N.B.) over h et jaar 1945 aan de gemeente 
J3reda verschuldigd is in de kosten van het 
door de leerlingen C. A. en H . B. van W alré 
de Bordes bezochte van rijkswege g.?sub
sidleerde gymnasium van laatstgenoemde 
gemeente, hebben vastgesteld op r 510; 

dat van dit besluit he t gemeentebestuur 
van Beek (N.B.) bij Ons in beroep is geko
men, aanvoerende, dat de genoemde leer
lingen, deel uitmakende van het gezin J. van 
W a lré de Bor des, zich op 27 Maart 1944 a ls 
gedwongen evacué's In zijne gemeente ves
tigden, komende uit de gem eente Middel
burg; dat Ingevolge de door de Rijksinspec
tie voor de bevolkingsregiste rs terzake ge
geven richtlijnen de in de gemeente ver
blijvende eva c ué's In h et bevolkingsregister 
moesten worden opgenomen; dat dienten
gevolge een onvrijwlllige opneming van be
t rokkenen In het bevolkingsregister zijner 
gemeente p laats had, hetgeen reeds blijkt 
uit de omstandigheid, dat het bovengenoem-
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de gezin op 22 Nov. 1945 wegens vertrek 
naar de gemeente Breda werd afgeschreven 
en het dus nimmer in zijn bedoeling heeft 
gelegen zich vrijwillig en blijvend in de ge
meente Beek (N.B.) te vestigen; dat der
halve, eveneens op gronden van billijkheid, 
niet de gemeente Beek (N.B.) belast behoort 
te " ;orden met de genoemde voor haar niet 
onbelangrijke bijdrage, doch de gemeente 
Middelburg als wóonplaats, overeenkomstig 
de bedoeling der wet dient te worden aange
merkt; 

0. dat het eerste lid van art. 8 quater der 
Hooger Onderwijswet bepaalt, dat iedere ge
meente, welke geen gymnasium in stand 
houdt een bijdrage in de kosten verleent van 
elk van Rijkswege gesubsidieerd gymna
sium, tot hetwelk een of meer leerlingen zijn 
toegelaten, die in de gemeente wonen en dat 
een gemeente a ls woonplaats geldt, indien 
degene van de ouders, die de ouderlijke 
macht uitoefent, op 15 Sept. van het jaar, 
voorafgaande aan dat, waarover de b ijdrage 
loopt, in haar bevolkingsregister is inge
schreven, of, bij gebreke daarvan, indien de 
leerling in haar bevolkingsregister is inge
schreven; 

dat .r. van Walré de Bordes, vader van de 
bovengenoemde leerlingen van het gymna
sium te Breda, voor wie de bijdrage moet 
worden betaald, g~°Jijk uit de stukken blijkt, 
op 27 Maart 1944 in het bevolkingsregister 
te Beek (N.B.) is ingeschreven en op 15 
Sept. van dat jaar daarin nog was inge
schreven; 

dat derhalve de gemeente Beek (N.B.) a ls 
woonplaats in den zin van art. 8 quater der 
bovengenoemde wet van J. van Walré de 
Bordes dient te worden beschouwd; 

dat hieraan niet afdoet, dat deze inschrij
ving is geschied, omdat J. van Walré de 
Bordes als évacué t e Beek (N.B.) vertoefde, 
aangezien er geen afwijkende wettelijke be
palingen ten aanzien van een zoodanige in
schrijving bestaan ; 

dat Ged. Staten van Noord-Brabant der
halve terecht de gemeente Beek (N.B.) voor 
het betalen eener bijdrage in aanmerking 
hebben gebracht; 

Gezien de Hooger Onderwijswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Önderwijs, Kunsten en 

Wet~nsc}:lappen is belast enz. 
(A. B.) 

29 Maart 1947. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39). 

In casu is de rechterlijke machtiging 
tweemaal aangevraagd, eerst voor. de 
opneming in de stichting "Bloemendaal" 
en la ter voor de opneming in h et ge
sticht "Zon·en Schild". Laatstgenoemde 
aanvrage is overbodig geweest, daar de 
opneming in "Zon en Schild" had kun
nen geschieden op grond van de oor
spronkelijke machtiging, daar aan pa-

tient door het bestuur van de stichting 
,,Bloemendaal" nimmer ontslag is ver
leend als bedoeld in art. 28 lid 1 der 
Krankzinnigenwet en hij bovendien na 
zijn onregelmatig vertrek uit de· stich
ting "WOifheze", waarheen de patienten 
van de stichting "Bloemendaal" waren' 
geëvacueerd, voortdurend is verpleegd 
geweest, zoodat zich hier een geval voor-' 
doet van voortgezette verpleging. Voor 
de bepaling van de woonplaats moet 
derhalve worden gelet op het tijdstip,' 
waarop de oorspronkelijke rechterlijke 
machtiging werd aangevraagd. · 

Wij ·wILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Jan 
Koopman; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 Maart 194 7, No. 404; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 Maart 1947, 
No. 3696 Afdeeling Armwezen; 

0. dat J. Koopman, geboren 6 Maar t 1887, 
voor rekening van de gemeente 's-Graven
hage verpleegd werd in een afdeeling van 
de stichting "Bloemendaal"; dat hij na het 
bombardement van deze stichting, welke in
middels geëvacueerd was naar Wolfheze, 
tijdens het evacuatietransport weggeloopen 
is naar Amsterdam, waar hij als maatschap
pelijk ongeschikte van 30 September 1944. 
tot 7 Februari 1945 in het v erpleeghuis van 
den h eer J. Bollsink, Pr. Hendrikkade 167, 
a ldaar, is verple..igd en vervolgens, eveneens 
in Amsterdam, in het Wilhelminagasthuis 
tot 10 Maart 1945, op welken datum hij naar 
het gesticht "zon en Schild" te Amersfoort 
is overgeplaatst; 

dat B. en W. van Amsterdam niet bereid 
zijn de kosten van het vervoer van den ge
noemden a rmlastigen krankzinnige naar , en 
zijn verpleging in h et gesticht "Zon en 
Schild" voor rekening van hun gemeente te 
n emen, aanvoerende, dat zijn verpleging [e 
Amsterdam a ls een voortgezette ver plegin~ 
van die in het gesticht "Wolfheze" moet 
worden beschouwd, aangezien patiënt tij
dens zijn eva cuatietransport ontvluchtte en 
eerst daarna om administratieve redenen 
van de registers van de Afdeeling der stich
ting "Bloemendaal" te Wolfheze is afge
voerd, zoodat op het tijdstip zijner opne
ming in het verpleeghuis -o-an den Heer J. 
Bonsink, voornoemd, de band tusschen pa
iiën t en de gemeente 's-Gravenhage n iet 
verbroken was; dat de kosten van zijn ver
voer naar en van zijn verpleging in het ge
sticht "Zon en Schild" te Amersfoort huns 
inziens op grond van het bepaalde in art. 
39 der Armenwet niet voor rekening van de 
gem eente Amsterdam kunnen komen, aan
gezien hij te Amsterdam in den zin van het 
burgerlijk wetboek geen domicilie heeft ver
kregen; 

dat B. en W. van 's-Gravenliage evenmin 
bereid zijn de evenbedoelde kosten ten laste 
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van hun gemeente te brengen , aanvoerende, 
dat op 17 September 1944, toen Jan Koop
man uit de registers van "Bloemendaal" 
werd afgevoerd, de band met hun gemeente 
verbroken werd; dat hun m eening steun 
vindt In de overwegingen, welke geleid heb
ben tot de Kon. Besluiten van 27 October 
1931, No. 29, en 25 Mei 1940, No. 55; dat de 
kosten van de op 30 September 1944 aange
vangen verzorging in een gezin ten laste 
van Amsterdam hadden moeten blijven; dat 
's-Gravenhage deze kosten destijds abusie
velijk voor haar rekening heeft genom en; 
dat zij ten aanzien van de voortgezette ver
pleging in het zenuwpaviljoen van het Wil
helmina-Gasthuis van m eening zijn, dat, 
daar geen verklaring, als bedoeld in art. 39, 
4e lid der Armenwet, overgelegd is, art. 30 
dezer wet van toepassing is, zoodat de kos
ten hiervan eveneens voor rekening der ge
meente Amsterdam komen; dat, wat betreft 
de verpleging in "Zon en Schild" krachtens 
de op 13 Maart 1945 aangevraagde rechter
lijke machtig ing, zij mogen opmerken, dat ' 
de kosten niet ten laste hunner gemeente 
komen, aangezien Koopman op laatstver
meld tijdstip geen domicilie h ad t e 's-Gra
venhage; dat, indien de m eening van Bur
gemeester en Wethouders van Amsterdam, 
dat de patiënt aldaar evenmin domicilie 
heeft, als juist wordt aanvaard, de kosten 
ten laste van het Rijk zouden komen; 

0. dat dit geschil betreft de vraag, te wiens 
laste de kosten van vervoer en verpleging 
van J. Koopman in het gesticht "Zon en 
Schild" te Amersfoort behooren te k omen ; 

dat hiervoor blijkens art. 39, lid 1, der 
Armenwet beslissend is. waar genoemde 
persoon woonplaats in den zin van h et bur
gerlijk wetboek had ten tijde dat de rech
terlijke machtiging om hem in een gesticht 
te plaatsen werd aangevraagd; 

dat in dit geval tweemaal een zoodanige 
machtiging is aangevraagd, eerst voor de 
opneming in de stichting "Bloemendaal" en 
later, n.l. 13 Maart 1945, voor de opneming 
in het gesticht "Zon en Schild"; 

dat op g rond van de stukken moet wor
den geoordeeld, , dat de aanvrage van 13 
Maart 1945 overbodig is geweest; dat im
mers de opneming in het gesticht "Zon en 
Schild" had kunnen geschieden op grond 
van de oorspronkelijke rechterlijke machti
ging, daar aan J. Koopman door het bestuur 
van de stichting "Bloemendaal" nimmer 
ontslag is verleend als bedoeld in art. 28, 
lid 1, van de wet van 27 April 1884, Staats
blad 96, tot regeling van het Staatstoezicht 
op de krankzinnigen, en bij bovendien 11/l 

zijn onregelmatig vertrek uit de stichtini;
,,Wolfheze" voortdurend is verpleegd g~
weest, zoodat zich hier een geval voordoet 
van voortgezette verpleging; 

dat hieruit volgt, dat voor de bepalin~ 
van de woonplaats moet worden gelet op h P.t 
tijdstip, waarop de oorspronkelijke rechter
lijke machtiging werd aangevraagd; 

dat op dit tijdstip J. Koopman woonpl1U1ts 
had In de gemeente 's-Gravenhage; 

Gezien de AJ•menwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
de gemeente 's-Gravenhage aan te wijzen 

als woonplaats van den armlastigen krank
zinnige J. K oopman, voor de toepassing van 
art. 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

29 -~faart 1941. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 13). 

De op 90 % der vervoerkosten vastge
stelde tegemoetkoming moet voldoende 
worden geacht, en de financieele toe
stand van appellant geeft geen aanlei
ding een hooger bedrag vast te stellen, 
terwijl door hem niet is aangetoond, dat 
hij niet in staat i,s de overblijvende 10 %, 
slechts een gering bedrag, voor eigen 
rekening te nemen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroPp, ingesteld 

door K. Marijs, te Arnemuiden tegen h e t 
besluit van Gedeputeerde Staten van ZPe
land Yan 3 Augustus 1946, no. 1073/1071, 
3e afdeeling, houdende ongegrondverkla
ring van zijn beroep tegen het besluit van 
den tijdelijken raad der gemeente Arm,
muiden, van 30 April 1946, waarbij hem 
overeenkomstig art. 13 der Lager-Onder
wijswet 1920 een t egemoetkoming wegens 
vervoarkosten van schoolbezoek te Middel
burg van zijn drie leerplichtige kinderen 
tot een bedrag berekend naar t 141.75 per 
jaar, is toegekend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, advies 
van 19 Februari 1947, No. 334; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
vau Onderwijs, Kunsten en W etenschap
pen van 22 Maart 1947, No. 6192, afdeeling 
Lager Onderwijs; 

0. dat bij het besluit van 30 April 1946 
àe tijdelijke raad der gemeente Arnemui
den aan K. Marijs over het schooljaar 1 
April 1946--1 April 1947 een tegemoetko
ming wegens vervoerkosten voor school
bezoek te Middelburg van zijne drie leer
plichtige kinderen beeft toegekend tot een 
bedrag berekend naar f 141.75 per jaar; 

dat, nadat, K. Marlis van dit besluit bij 
GedeputPerde Staten van Zeeland in be
roep was gek omen, dit College bij zijn bo
vengenoemd besluit van 3 Augus tus 1946 
dit beroep ongegrond beeft verklaard op 
de 0verwegingen, dat appellant binnen den 
wettelijken termijn in beroep is ~ekomen 
en dus ontvankelljk is in zijn beroep; dat 
wellswaar de raad blijkens de overwegin
gen van zijn besluit een vergelijking maakt 
met andere soortgelijke gevallen, welke 
vergelijking blijkens de jur isprudentie op 
art. 13 der Lager-Onderwijswet 1920 niet 
geoorloofd i.s; clat voor leder geval afzon
derlijk r ekening houdende met den finan
cieelen toestand der ouders pf verzorgers 
der leerplichtige kinder en, bedoelde tege-
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moetkoming dient te worden bepaald; d 
echter een tegemoetkoming van f 141.75 · 
de reiskost en ad f 157.50 per jaar, h t 
weekinkomen van appellant in aanme -
king genomen voldoende moet worden g · 
acht, zoodat een volledige vergoeding d r 
reiskosten niet noodzakelijk is te achte ; 

dat van dit besluit K. Marijs bij Ons$·n 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat z· 
drie leerplichtige kinderen Cornelis, ge -
ren 29 April 1932, Grietje, geboren 17 J i 
1935, Tannetje, geboren 1 Februari 1938 
de eerste tot 23 Augustus 1946 - de bij
zonder e lagere school aan de Verwerstraat 
te Middelburg bezoeken ; dat hij overwe
gende bezwaren heeft tegen de richting 
van het onder wijs aan elke binnen 4 km, 
van zijn woning gelegen bijzondere lagere 
school; dat de afstand van zijn woning 
tot de bovengenoemde school ruim 5 km 
bedraagt; dat zijn kinderen den afstand 
Arnemuiden-Middelburg vice-versa per 
trein afleggen; dat de vervoerkosten per 
persoon boven den leeftijd van 10 jaar b e
dragen f 0.30 r,er dag-retour en f 0.15 per 
dag-retour voor kinderen beneden den 
leeftijd van 10 jaar; dat zijn kinderen ge
durende 42 weken per jaar bovengenoem
de school bezoeken; dat de totale onkosten 
per kind boven den leeftijd van 10 jaar 
per week alzoo f 0.30 X 5 = f 1.50 en per 
jaar f 1.50 X 42 = f 63 bedragen, en voor 
elk kind beneden den leeftijd van 10 jaar 
f 31.50 per jaar; dat zijn gezin uit 9 per
sonen bestaat, waarvan de oudste zoon -
14 jaar - leerling is van een ambachts
school, zoodat hij, appellant, als hoofd van 
het gezin de eenige kostwinner is; dat zijn 
weekinkomen f 38 bedraagt, vermeerderd 
met f 9.60 wegens kindertoelage, hetgeen 
een gemiddeld verbruik van ruim f 5 per 
week per persoon beteekent; dat dit be
drag in dezen abnormaal duren tijd zeer 
zeker laag moet worden genoemd, aange
zien hij, appellant, geheel onbemiddeld is 
en dus a lle uitgaven - ook huishuur -
uit genoemd salaris moeten worden be
streden; dat ook de raad der gemeent~ 
Arnemuiden bij zijn besluit van 30 April 
1946 oordeelde, dat zijn inkomsten als los 
werkman n iet van zoodanigen aard zijn. 
dat daaruit de bedoelde lwsten kunnen 
worden betaald; weshalve hij verzoekt, dat 
h em alsnog het volle bedrag der werkelijke 
onkosten - ad f 157.50 - door de gemeente 
Arnemuiden zal worden vergoed; 

O. dat art. 13 der Lager-Onderwijswet 
1920 bij de regeling van de tegemoetko
ming, welke uit de gemeentekas wordt ver
leend in de daarbedoelde vcrvoerkost<'n, 
onder meer bepaalt, dat zoo noodig deze 
vervoerkosten ten volle worden vergoed, 
en voorts, dat s lechts steun wordt ver
leend indien en voor zoover de financieele 
toestand der ouders, voogden of v erzorgers 
daartoe aanleiding geeft; 

dat op grond van de stukken moet wor
den aangenomen, dat de op 90 % der ver
voe,·kosten vastgestelde tegemoetkoming 
voldoende is en de financieele toestand van 
den appellant geen aanleiding geeft om een 
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hooger bedrag vast te stellen, terwijl door 
den appellant niet is aangetoond, dat hij 
niet in staat is de overblijvende 10 %, zijn
de een bedrag van slechts f 15.75, voor 
eigen rekening te nemen ; 

dat mitsdien het beroep ongegrond moet 
worden geacht; 

Gezien de L ager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verkla r en. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast enz. 
(A. B.) 

S April 1947. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Woningwet artt. 21 en 70.) 

Het dwangbevel is uitgevaardigd 
door den Gemeente-ontvanger, die in 
art. 71, lid 3, Woningwet is aangewezen 
als het daartoe bevoegde orgaan. Het 
kan niet op de Gemeentewet berusten. 

Blijkens art. 70 Woningwet kan bij 
de uitvoering van bepalingen eener 
bouwverordening, vastgesteld krach
tens deze wet, politiedwang ook bestaan 
in het door de Gemeente doen verrich
ten van hetgeen in strijd met de ver
ordening wordt nagelaten. Daarbij valt 
te letten op de bij art. 9 der wet gefl'P.· 
ven mogelijkheid om B. en W. bij ver
ordening bevoegd te verklaren op be
paalde punten nader eischen te stellen, 
en op de bepaling van de onderhavige 
verordening dat bij B. en W. de be
oordeeling berust, hoever de strekking 
gaat van bepalingen, welke n iet scherp 
omlijnde eischen stellen. 

Evenwel moet, ook indien, op zich 
zelf beschouwd, het onderhavige geval 
als uitoefening van politiedwang, als 
bedoeld in art. 70, zou kunnen worden 
gequalificeerd, worden aangenomen, 
dat, ingeval zich voordoet een der in 
art. 18 onder a of b bedoelde gevallen. 
de in § 3 vervatte regeling als een bij
zondere r egeling het optreden op den 
voet van de algemeene voorziening van 
art. 70 uitsluit. 

Ingevolge die bijzondere regeling, wel
ke geldt ondanks daarmee strijdige ge
meenteverordening, behoort de onder
h avige aanschrijving te voldoen aan 
art. 21 der wet. 

A. Gemeente Beverwijk, B. voor zooveel 
n oodig de Gemeenteontvanger enz., eischers 
tot cassatie van een op 5 Maart 1946 door 
de Arr.-Rechtbank te Haarlem tusschen 
partijen g·ewezen vonnis, adv. Mr. A. E. J. 
Nysingh, (gepleit àoor Mr. A. J. Colijn), 

tegen: 
J . W. G. C. Ma rsman te Beverwijk, ver
weerder in cassatie, adv. Jhr. Mr. J. H. 
de Brauw, (gepleit door Jhr. Mr. P. J. W. 
de Brauw). 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden vonnis blijkt: 
dat Marsman de gemeente en voorzoo-

veel noodig clen gemeenteontvanger heeft 

7 
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gedaagd voor de Arr.-Rechtbank te Haar
lem, waarbij hij, gebruik makende van het 
hem bij art. 71, lid 5 en 6, der Woningwet 
toegekende recht, In verzet iS gekomen te
gen een hem ten verzoeke van den ge
meenteontvanger te Beverwijk beteekend 
dwangbevel tot voldoening van f 411.86 we
gens kosten van door de gemeente, doch 
voor zijn rekening, uitgevoerde werken in 
het hem in eigendom toebehoorend pand 
Patersweg 35 te Beverwijk; 

dat hJJ heeft betoogd, dat voornoemd 
dwangbevel iS uitgevaardigd In strijd met 
de wet, onder meer omdat bij de aanschrij
ving, die aan het aanbrengen der verbet,:i
ringen was voorafgeh"aan, niet was vol
daan aan den eisch van art. 21 onderschei
denlijk art. 23 der Woningwet, nu hem 
rummer was aangeschreven om, zoo hij 
daaraan de voorkeur gaf, boven het aan
brengen der verbeteringen, de bewoning te 
staken of te doen staken; 

dat de gemeente hiertegenover heeft aan
gevoerd, dat de bewuste lastgeving geoo.
seerd is geweest niet op art. 21 der Wo
ningwet, doch op de artt. 122 lid 2 en 130 
lid 2 van de Bouwverord"ening der Ge
meente Beverwijk; 

dat art. 122 dier Bouwverordening luidt: 
1. Het is verboden een bouwwerk te 

doen verkeeren in een toestand, die in 
strijd is met een of meer der voorschriften, 
In dit hoofdstuk vervat, of met eischen, 
krachtens het in dit hoofdstuk bepaalde 
gestelde. 

2. Indien een bouwwerk verkeert in een 
toestand, als bedoeld in het eerste lid, kan 
den eigenaar of dengene, die tot het aan
brengen der vereischte verbeteringen be
voegd is, onverminderd het in de Woning
wet bepaalde, worden gelast, de op grond 
van de in dit hoofdstuk vervatte voor
schriften noodig geachte voorzieningen 
aan te brengen ; 

dat het in datzelfde hoofdstuk (VI) opge
nomen art. 130, voorzoover hier van belang, 
luidt: 

1. Elk gebouw moet zoodanlg zijn inge
richt, dat water en overtollig vuil worden 
verwijderd, zonder aan de gebruikers nf 
aan anderen ernstig hinder of schade te 
veroorzaken. 

2. !nellen een gebouw gelegen is aan een 
weg, waarin een openbaar riool aanwezig 
is, kan, voorzoover het riool bestemd is om 
die stoffen op te nemen, gelast worden, 
dat de afvoeren van drekstoffen uit pri
vaten, alsmede de afvoeren van huishoud
water, daarop worden aangesloten; 

dat de onderwerpelijke lastgeving d.d. 3 
Fe::iruari 1943 van den Burgemeester van 
Beverwijk inhoudt, voorzoover ten deze 
van belang: ,,Bij onderzoek zijn aan Uw 
woning aan den Patersweg No. 35, alhier, 
de navolgende gebreken geconstateerd: 
( volgt een beschrijving dier gebreken, ge
cons tateerd aan de schoorsteenen, dakgo
ten, het buiten-privaat en den afvoer van 
water en overtollig vuil)." 

,,Deze gebreken zijn In strijd met het be
paalde in de artt. 127, 128, tweede lid, 125 

en 130 eerste lid van de bouwverordening 
dezer gemeente. 

Op grond van het bepaalde in de artt. 
122, tweede lid, en 130, tweede lid, van ge
noemde verordening gelast Ik U bij dezen 
als eigenaar: 

1. een woonkamerschoorsteen en de 
keukenschoorsteen voorzoover noodig te 
sloopen, opnieuw deugdelijk op te metselen 
en de keuken van een wasemkanaal te 
voorzien; 

2. de dakgoot van den voorgevel deug
del:jk te herstellen, en onder de pannen aan 
de achterzijde zink aan te brengen, rei
kende tot in Je goot, teneinde het door
dringen van regenwater In den achtergevel 
te beletten; 

3. het bestaande privaat te sloopen <lil 
tegen den achtergevel een n ieuwe r uimte 
te bouwen, welke van de keuken door ee'l 
portaal moet zijn gescheiden; hierin een 
privaat met waterspoellnrichting te plaat
sen en voorts de nieuwe afvoeren van 
drekstoffen en huishoud- en regenwater 
aan te sluiten op het openbaar riool in de 
Paters weg. 

Op deze afvoeren moet een stan kvrije 
schrobput aangesloten worden. De beerput 
moet voorts uitgeschakeld worden en met 
zuiver zand worden aangevuld. 

Het tot stand brengen van de aanslui
ting van de huisrioleering op het openbaar 
riool zal van gemeentewege geschieden na 
betaling van de verschuldigde vergoeding 
ad f 25 en nauat de huisrioleerlng door U 
zal zijn gelegd; 

"Aan deze lastgeving moet onverminderd 
het bepaalde bij art. 6, vijfde lid, van ue 
bouwverordening" (openende de mogell,JK
heid van beroep op den gemeenteraad bin
nen een maand na de dagteekening der 
lastgeving) ,,binnen den termijn van één 
maand na heden worden voldaan. Ingevolge 
art. 70 der ,Vonlngwet waarschuw ik U, dat 
bij niet voldoemng aan deze lastgeving de 
bovengenoemde voorzieningen door mij op 
Uw kosten kunnen worden getroffen. lk 
heb besloten van deze bevoegdheid zoo 
noodig gebruik te maken en heb daarom 
den Directeur van Openbare Werken ge
machtigd bij niet nalrnming de lastgeving 
voor Uw rekening uit te voeren." 

0. dat de Rechtbank bij het bestreden 
vonnis Marsman goed opposant tegen het 
dwangbevel beeft verklaard en de staking 
der door dat dwangbevel ao.ngcvangen 
executie heeft bevolen, het buiten effect 
heeft gesteld en heeft verstaan, dat Mars
man n iet verplicht is de daarin vermelde 
bedragen aan de gemeente te vergoeden; 

dat de Rechtbank daartoe heeft over
wogen: 

"dat het aan Marsman beteekende 
dwangbevel is uitgevaardigd krachtens de 
Woningwet, en ook alleen op die wet kan 
berusten. daar de Bouwverordening - nog 
daargelaten or de gemeente daartoe be
voegd zou zijn - hieromtrent geen bepa
lingen bevat; 

,,dat ingevolge de artt. 70 en 71 der ·wo
ningwet bij dwangbevel kunnen worden 
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ingevorderd de kosten aangewend voor het 
doen wegnemen, beletten of verrichten van 
h etgeen wordt daargesteld, ondernomen of 
nagelaten in strijd m et de Woningwe t en 
de krachtens de Woningwet vastgestelde 
verordeningen; 

"dat de in voornoemd hoofdstuk V I der 
Bouwverordening voor de gemeente Bever
wijk vervatte voorschriften door den ge
meenteraad zijn uitgevaardigd krachtens 
de Woningwet, meer bepaaldelijk inge
volge het in art. 4 lid 2 in verband met 
art. 1 lid 1 onder d dier wet voorgeschre
vene, doch slechts voor zooveel betreft de 
eischen waaraan met betrekking tot d~ 
daar bedoelde woningen moet worden vol
daan; 

,.dat imme r s de bepalingen van de Bouw
verordening, waarin aan de gemeente de 
bevoegdhe id wordt gegeven om het aan
brengen van bepaalde voorzieningen te 
"gelasten", voorzoover zij niet zouden 
moeten worden opgevat a ls een, waard.i
looze, herhaling van h et in de artt. 21 en 
23 der Woningwet omtrent de "aanschrij
vingen" van B. en W. bepaalde, niet zou
den kunnen worden beschouwd als u itge
vaardigd krachtens de Woningwet, die 
immers van een bevoegdheid van de n ge
meenteraad om op dit punt voorschriften 
uit te vaardigen, afwijkend van de in 
'4Qornoemde artikelen der Woningwet ver
vatte regeling, niet rept; 

,.dat een en ander tot de conclusie leidt, 
dat, temeer nu t en deze geen sprake is van 
een "voor alle, ook bestaande, woningen 
in het algemeene en van te voren vast
staande verplichting" (vgl. H. R. 13 Fehr. 
1933, N. J. 1933, 643, W. 12603), doch zeer 
bepaald van een verplichting tot het ver
beteren van bepaalde, aan de onderhavige 
woning geconstateerde gebreken (vgl. deu 
tekst van de lastgeving en van het daarin 
aangehaalde art. 122 lid 2 der Bouwveror
dening), de lastgeving, waarin naar de in 
art. 70 der W oningwet voorziene uitvoe 
ring der werkzaamheden op des eigenaars 
kosten wordt verwezen, is een "aanschrij
ving" als bedoeld in de artt. 21 en 23 dim· 
w e t, die dan ook aan de in die artikelen 
gestelde vereischten moet voldoen; 

,.dat nu art. 21 - waarnaar art. 23 ver
wijst - uitdrukkelijk den eisch stelt, dat 
den e igenaar der woning of dengene die 
tot het aanbrengen der verbeteringen b~ .. 
voegd is, de k euze worde gelaten om, zoo 
hij daaraan de voorkeur geeft, de bewo
ning te staken of te doen staken; 

"dat met aan de gemeente kan worden 
toegegeven, dat het verleenen van dP 
keuze tot h et staken of doen staken cler 
bewoning slechts zin zou h ebben in de ge
vallen van zeer ernstige gebreken, gecon
stateerd aan woningen, die bij het niet aan
brengen der verbeteringen gevaar zouden 
Joopen onbewoonbaar te worden verklaard, 
daar het toch zeer goed denkbaar is, dat 
ook geringe en elk afzonderlijk beschouwd 
weinig kostbare ve rbeteringen in aantal 
zoo groot zijn, dat voldoening aan de ge
stelde eisch en voor den eigenaar geldelijk 

te bezwarend wordt; 
.,dat zoo bezien het voorrecht om de be

woning te staken vormt een juist tegen
wich t tegen het, als eisch van goede zorg 
voor de vollrngezondheid onvermijdelijk. 
niettemin vergaand recht van de overheid 
tot het ingrijpen in particuliere belangen; 

"dat dan ook de artt. 18, 19, 21 en 23 der 
Woningwet, handelende over de gevallen, 
waarin het aanbrengen van bepaaldelijk 
aangeduide verbeteringen noodzakelijk is. 
niet onderscheiden tusschen ernstige en 
weinig ernstige verbetering behoevende, 
gebreken der woning; 

"dat, nu de aan het dwangbevel ten 
grondslag liggende lastgeving tot verbete
ring niet voldoet aan de daarvoor in de 
Woningwet gestrJde vereischten, Marsman 
het In het dwangbevel vermelde bedrag niet 
schuldig is krachtens de bepalingen van 
de Woningwet, en dit bedrag niet door 
middel van een krachtens de Woningwet 
uitgevaardigd dwangbevel kan worden 
geïnd; 

.,dat uit h e t vorenoverwogene voort
vloeit, dat terecht Marsman tegen het 
dwangbevel in verzet is gekomen op grond 
van het niet krachtens de wet verschuldigd 
zijn van het ingevorderd bedrag;" 

O. dat de eischers in cassatie h et vonnis 
bestrijden met de navolgende twee mid
delen: 

[. S. of v. t. van de artt. 146 der Grond
wet, 1, 2, 3, 4, 9, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 69, 70 
en 71 der Woningwet, 1, 5, 122, 125, 127, 
128, 129, 130 van de Bouwverordening van 
de Gemeente Beverwijk, 168, 185 en 193 der 
Gemeentewet, 625 B. W. en 48 Rv., doordat 
de Rechtbank heeft beslist als voormeld, 
zull<s ten onrechte, omdat de aanschrij
ving, waarvan sprake is in voormelde artt. 
der W oningwet betreft het aanbrengen 
van verbeteringen, ten doel hebbende wo
ningen, welke ter bewoning ongeschikt 
zijn, weder bewoonbaar te maken of wel 
woningen in een m eer bewoonbaren toe
stand te brengen en daartegenover het ge
lasten, als bedoeld in de bepalingen van de 
in !10ofdstuk V 1 der Bouwverordening ver
vatte voorschrifte n, betrekking heeft op 
h et aanbrengen van voorzieningen ten doel 
hebbende woningen in overeenstemming 
te brengen m et den toestand, waarbij zij 
volgens die voorschriften hadden moeten 
verkeeren en alzoo de strekking van de 
aanschrijv ing een geheel andere is dan die 
van het gelasten en wat den inhoud van 
aanschrijving en gelasten aangaat: als bij 
het gelasten den belanghebbende zou wor
den toegestaan zich aan het aanbrengen 
van de verlangde verbeteringen te ont
trekken door de bewoning te staken of t.i 
doen staken, zooals dit het geval is bij de 
aanschrijving, zou zulks niet in overeen
stemming te brengen zijn met de strekking 
van het gelasten en ook niet met a rt. 70 
der Woningwet, in zooverre daarbij aan 
het gemeentebestuur de bevoegdh eid is ge
geven ten koste van de overtr eders van de 
krachtens de Woningwet vastgestelde ver
ordeningen te verrichten van hetgeen in 
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strijd met die verordeningen is nagelaten 
en het voorts dulde!Uk Is, dat de gemeen
teraad van Beverwijk, door de bovenbe
doelde bepalingen in hoofdstuk VI der 
Bouwverordening voor de gemeente Bever
wijk op te nemen, niet iets heeft willen 
regelen en geregeld ten aanzien van het 
onderwerp, waarin bij par. 3 der Woning
wet is voorzien en te a llen overvloede het 
niet met de bepalingen van de Woningwet 
in strijd zou ziJn, wanneer in eene krach
t ens die wet vastgestelde verordening zou 
zijn bepaald, dat wat betreft de uitvoering 
van art. 23 der Woningwet, het dengene, 
tot wien de aanschrijving bij dat art. be
doeld is gericht, niet vrijstaat zich aan h e t 
aanbrengen van de vereischte verbeterin 
gen als in art. 21 dier wet bedoeld, te ont
trekken àoor de bewoning te staken of te 
doen staken, wanneer de toestand der wo
ningen, welke die verbeteringen noodzakP
lijk maakt, uitsluitend wegens het niet in 
acht nemen van bepalingen der verorde
ning is ontstaan en het aanbrengen der 
verbeteringen ver eischt en voldoende is, 
om met de bepalingen der verordening" 
strljdigen toestand te doen beëindigen en 
dienovereenkomstig in genoemde aanschrij
ving niet wordt opgenomen, dat de aange
schrevene, zoo hij daaraan de voorkeur 
geeft, de bewoning kan staken of doen 
staken, 

en zoo e r twijfel m ocht bestaan, of 
die bepaling der verordening in s trijd Is 
me t de Woningwet, zij volgens art. 193 der 
Gemeentewet verbindt, totdat art. 185 dier 
wet is toegepast; 

II. S. or v. t. van de artt. aangehaahl 
in middel I en van de artt. 151, 152, 155, 
209 en 210 der Gemeentewet, 

doordat de Rb. door te overwegen, dat het 
aan eischer beteekende dwangbevel, waar
tegen eisch er In verzet is gekomen, Is uitge
vaardigd krachtens de Woningwet en ook 
alleen op de woningwet berusten kan, daar 
de Bouwverordening - nog daargelaten of 
de Gemeente daartoe bevoegd zou zijn -
hieromtrent geen bepalingen bevat, en 
door vervolgens op de in het vonnis opge
nomen overwegingen te beslissen als In 
het vonnis vermeld uit het oog h eeft ve1·
loren, dat volgens de artt. 210, 152 en 165 
der Gemeentewet bij dwangbevel kunnen 
worden ingevorderd de kosten t en laste 
van de overtreders van de gemeenteveros
deningen gemaakt voor het doen wegne
men, beletten, verrichten or in vorigen 
toestand herstellen van h etgeen In strijd 
met die verordeningen is or wordt gehou -
den gemaakt of gesteld, ondernomen, n u.
gelaten, beschadigd of weggenomen en 
dienvolgens nagelaten heeft te onderzoe
ken, of eischer, nu hij volgens het oordeel 
der Rechtbank niet de Woningwet en de 
Bouwverordening voor de Gemeente l3e
verwijk voorzoover die verordening geacht 
moet worden krachtens de Woningwet te 
zijn vastgesteld, overtreden heeft, als over
treder dier Bouwverordening kan worden 
aangemel'kt, voorzoover het vaststellen van 
die verordening op a rt. 168 der Gemeent·•-

wet steunt en of, zoo dit het geval Is, het 
aan eischer beteekende dwangbevel als 
krachtens de artt. 210, 152 en 155 der Ge
meentewet uitgevaardigd, beschouwd kan 
worden; 

0. omtrent het tweede middel, hetwelk 
de Hooge Raad in de eerste plaats wil btl
handelen: 

dat he t middel voorbijziet, dat het 
dwangbevel, waartegen Marsman in verzet 
Is gekom en, is uitgevaardigd door den ge
meenteontvanger, die in art. 71, lid 3, van 
de Woningwet is aangewezen als het or
gaan, bevoegd tot dergelijke verrichtingen, 
terwijl krachtens de door het middel inge
roepen artt. van de Gemeentewet de bsl
voegdheid tot invordering bij dwangbev~l 
niet is toegekend aan den ontvanger, doch 
aan het orgaan, waaraan die wet de mede
werking aan de uitvoering of de uitvoering 
zelve van wettelijke voorschriften heeît 
opgedragen; 

dat derhalve het onderhavige dwangbe
vel In geen geval kan berusten op de Ge
meentewet, zoodat de Rechtbank zich te
recht alleen heeft afgevraagd, of het steun 
kan vinden In art. 70 der Woningwet; 

0. wat betreft het eerste middel: 
dat art. 70 van de \Voningwet regelt den 

politiedwang, dien h et gemeentebestuur kil.Il 
uitoefenen bij de h em opgedragen uitvoe
ring van de Woningwet en van de ge" 
meenteverordenlngen, welke krachtens lle 
wet zijn vastgesteld; 

dat krachtens die wet :i;ijn vastgesteld 
die bepalingen van de Bouwverordening 
van de gemeente Beverwijk, waarin deze 
heeft voldaan aan haar plicht, neergelegd 
in art. 4, lid 2, van de vVoningwet, om ten 
aanzien van bestaande woningen voor
schrirten vast te stellen betreffende de In 
het eerste lid onder b-i vermelde punten; 

dat blijkens art. 70 bij de uitvoering van 
voormelde bepalingen der Bouwverorde
ning politiedwang niet alleen kan bestaan 
in het door het gemeentebestuur doen weg
nemen of beletten van hetgeen in strlj,J 
met de verordening wordt daargesteld of 
ondernom en, doch evenzeer In het door h e t 
gemeentebestuur doen verrichten van het
geen In strijd met die verordening wordt 
nagelaten, hetgeen evenals in de eerste 
fig uur niet geschie\it, spoedeischende ge
vallen uitgezonderd, dan nadat de belang
h ebbende schriftelijk is gewaarschuwd 
dat Is: gewaarschuwd om alsnog zelf te 
verrichten datgene wat nagelaten is; 

dat bij de beantwoording van de vraag 
wat nagelaten Is, valt te letten hierop, of 
een gemeente h eeft gebruik gema.1.kt van 
de mogelijkheid, die art. 9 der Woningwet 
geeft om B. en W. bij verordening bevoegd 
te verklaren op bepaalde punten nadere 
eischen te stellen, en in Beverwijk op art. 
4 der Bouwverordening, Inhoudende dat, 
waar de bepalingen der verordening 
elschen stellen, welke niet scherp omIUnd 
zijn, bij B. en W. berus t de beoordeellng, 
hoever de strekking dezer bepalingen gaat; 

dat evenwel, ook indien, op zichzelf be
schouwd, het onderhavige geval als een 
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u itoefenen van politiedwang gelijk In art. 
70 der Woningwet bedoeld, zou kunnen 
worden gequali!iceerd, moet worden aan
genomen, dat, wanneer zich voordoet een 
der in art. 18 onder a of b dier wet be
doelde gevallen, de in § ~ V"'-ll de wet voor 
die gevallen vervatte regeling als een bij
zondere regeling het optreden op den voet 
van de algemeene voorziening van art. 70 
uitsluit; 

dat ingevolge d ie speciale regeling, welke 
geldt ook al zoude een gemeenteverorde
ning een daarmee strijdige afwijkende be
paling inhou den, met name ingevolge art. 
23 de aanschrijving van het bevoegde ge
meenteorgaan behoort te voldoen aan het 
in art. 21 bepaalde; 

dat t e dezen eenerzijds, nu de Rechtbank 
onder verwijzing naar den tekst der onder
havige aanschrijving feitelijk heeft vast
gesteld, dat deze zeer bepaald betrof een 
verplichting tot het verbeteren van be
paalde aan de woning van Marsman ge
constateerde gebreken, het geval van art. 
18 onder b zich voordeed, anderszijds vast
staat, dat de aanschrijving niet voldeed 
aan het In art. 21 bepaalde; 

dat uit een en ander volgt, dat het mld
del ongegrond is; 

Verwerpt h e t beroep; 
Veroordeelt de gemeente Beverwijk in rte 

kosten op de voorziening in cassatie geval
len, (salaris ! 450). 

Conclusie Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
H et eerste middel somt verschillende oe

zwaren op tegen de beslissing der Recht
bank. 

l e. zou de strekking van de aanschrij
ving krachtens de artt. 21 en 23 der Wo
ningwet een geheel andere zijn, dan het 
gela.sten, dat op grond van artt. 122 en 130 
der Bouwverordening gedaan wordt, 

2e. de verplichte naleving van de bepa
lingen der Bouwverordening brengt niet 
zonder meer mede, dat men zich daaraan 
kan onttrekken door de bewoning te sta
ken of te doen staken, waarover art. 21 der 
Woningwet spreekt, 

3e. toepassing van de bepalingen der 
Bouwverordening, is ook bij strijd met de 
Woningwet mogelijk krachtens art. 193 der 
Gemeentewet. 

Volgens eischeres in cassatie berust haar 
Bouw,·erordening gedeeltelijk op de Wo
ningwet, gedeeltelijk op de Gemeentewet 
(art. 168) en maakt de Rechtbank een fout 
in haa.r vonnis door § 3 der Woningwet. 
welke handelt over "verbetering van wv
ningcn" in het geschil t e betrekk en. Zij is 
van oordeel, dat de daarin genoemde aan
schrijving geheel iets anders is, dan de 
lastgeving bedoeld in haar Bouwverorde
nin g. Terwijl Je Woningwet in die para
graaf alleen op het aanbrengen van ver
bet<>ringen in een bepaalde woning ziet, 
h ee!t de Bouwverordening in hoofdstuk VI 
een algemeener strekking, daar h e t voor
schriften stelt betreffende bestaande, nie t 

in uitvoering zijnde bouwwerken, waar
mede zij niet treedt op het terrein der Wo
n ingwet, en alleen regelen geeft waaraan 
een woning als gebouw moet voldoen. De 
Gemeente heeft in haar hoofdstuk VI dus 
iets anders bepaald, dan reeds geregeld 
was. daarbij steunend op de artt. 168, 152 
en 155 der Gemeentewet, zoodat de ver
eiscbten gesteld aan de aanschrijving be
doeld in art. 21 der Woningwet niet in acht 
behoefden te worden genomen. 

Ik kau mij met de opvatting der Ge
m eente niet vereenigen, in het bijzonder 
niet op grond van art. 18 aanhef en onder 
b der Woningwet. Uit deze en de volgende 
bepalingen vloeit m. i. voort, dat de Ge
m eente ook bevoegd en verplicht is op te 
treden bij het treffen van maatregelen tot 
het aanbrengen vnn bepaaldelijk aange
duide verbeteringen voor woningen, al zijn 
deze niet ter bewoning ongeschikt. In dien 
geest schrijven ook Mr. J. Kruseman (blz. 
138) en Mr. Lietaert Peerbolte (blz. 151) 
in hun werken over de Woningwet. 

Art. 122 der Bouwverordening van Be
verwijk luidt: enz. (zie boven het arrest, 
R ed. ). 

In het systeem van eisch eres bestaan er 
op g rond van art. 18 der Woningwet en 
de zooeven vermelde bepaling de r Bouw
verordeningen drie soorten van woningen, 
n.l. die bedoeld in art. 18a der Woningwet, 
waarbij de bewoning naar keuze gestaakt 
kan worden, die van art. 18b, waarbij strijd 
is met de Bouwverordening en waarbij de 
bewoning niet gestaakt kan worden, en <lie 
weinig belangri.Jke gevallen, waarvoor geen 
voorschriften bestaan doch waarbij de be
woning wel gestaakt kan worden. 

D e WonlngwEtgever h eeft met h et on
derscheid in art. 18 onder a en b m. i. vast
gesteld dat wanneer onbewoonverklaring 
n og nie t behoeft te volgen, B. en W. toch 
bevoegd waren verbeteringen te verlangen 
of zelf te doen aanbrengen, ook a l berus
ten die niet op de Bouwverordening ex 
art. 4 der Wet. 

In dit verband zegt de Rechtbank te
recht, dat aan de Gemeente niet kan wor
den toegegeven, dat het verleenen van ,ie 
keuze tot het staken of doen sta.ken der 
bewoning slechts zin zou hebben in de ge
vallen van zeer ernstige gebreken, gecon
stateerd aan woningen, die bij het niet 
aanbrengen der verbeteringen gevaar zou
den Joepen onbewoonbaar te worden ver
klaard, daar het toch zeker goed denk
baar is dat ook geringen in elk afzonder 
lijk be;chouwd weinig kostbare verbeterin
gen in aantal zoo groot zijn dat voldoening 
aan de gestelde eischen voor den elgenaa.t· 
geldelijk te bezwarend wordt; 

dat zoo bezien het voorrecht om de be
woning te staken vormt, een juist tegen
wicht tegen het, als elsch van goede zon; 
voor de volksgezondheid onvermijdelijk, 
niettemin vergaand recht van de overhei·l 
tot het ingrijpen in particuliere belangen··. 

Het beroep der Gemeente op het arrest 
van 18 Febr. 1933 (W. 12603, N. J. 1933, 
blz. 643) gaat da n ooic niet op, nu het hier 
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betrof de verplichte aansluiting bij een 
drinkwatermaatschappij, welke voor alle 
woningen gold, h etgeen nie t valt onder de 
verbeteringen bedoeld in § 3 der Woning
wet, doch een maatregel was getroffen 
met het oog op de openbare gezondhe id. 

Met de Rechtbank be n ik van oordeel, 
dat bovengenoemd art. 122 der Bou wver
ordening een h erhalin g is van de artt. 21 
en 23 der Woningwet. 

Ook dit art. 124 der Verordening volgt, 
dat de Gem eente de lastgeving van art. 
122 gelljkstelt met een aanschrijving krach
tens art. 21 der Woningwet. 

D eze bepaling toch luidt: 
.,Onverminderd het in dit h oofdstuk be

paalde, moet een bouwwerk, behoudens 
voorzoover daarin m et ve rg unning volgens 
art. 21 dezer v erordening dan wel krach
tens een aanschrijving volgens art. 21 der 
W oningwet of a rt. 122 dezer verordening 
verandering is aangebracht, bij voortdu
ring beantwoorden aan de voorschriften. 
die daarvoor golden bij den bouw of l,lj 
de ingebruikneming voor een bepaald do<?l, 
zoomede aan de eisch en, krachtens die 
voorschriften gesteld." 

Jk acht de v erordening dan ook alleen 
te zijn een uitv loeisel van de W oningwet, 
zoodat a r t. 193 der Gemeentewet bij de 
beslissing van dit geschil niet in aanmer
king komt. Dit zou a lleen noodig zijn in
dien de lezing w elk e het middel aan ,le 
bepalingen geeft, de juiste ware, en er dus 
strijd bestond tusschen de wet en de ver
ordening. 

Art. 23 Woningwet verplicht B. en W . 
na t e gaan , welke woningen verbetering 
behoeven. In deze zaak h ebben zij dit ge
daan, aan de hand der Verordening, krach
tens dit artik el, zonder advies van den in
specteur t e vragen. 

H et middel gaat er ten onrechte van uit, 
dat B. en W. aanschrijvingen zou den kun
n e n doen buiten art. 21 om, in gevallP.n 
waarop § 3 van de Woningwet toepasselljlc 
Is. 

H et bezw aar, dat h et bij een onbelang
rijke verbetering, niet zakelijk zou zijn den 
belanghebbende a ltijd de keuze te moeten 
laten of hij de bewoning a l dan ni~t 
wenscht te staken, kan, naar mijn gevoelen 
de voorschriften der wet niet ter zijde doen 
s tellen, daa.r de grens voor de waardee
ring van dergelijke verlangde verbeterin
gen in de wet niet te trekken Is. De W et 
laat nu eenmaal aan den bewoner over te 
beslissen of hij aan de aanschrijving vol
doen wil, dan wel of hij de woning wenscht 
te ve rlate n. Daarnaast kan krachte ns de 
Bouwverordening hij niet genoodzn.a.kt 
worden verbeteringen aan t e breng<>n 
waarbij hij die keus niet zou h ebben. Om 
art. 70 der "\Voningwet, waarnaar de tot 
verweerder gerichte lastgeving verwijst, t e 
kunnen toepassen, moeten aan de Gemeen
te de artt. 21 en 23 voor oogen h ebben ge
staan. Dit blijkt bovendien ook uit art. 122 
der Bou wverordening, dat spr eekt van 
.,onverminderd het in de W oningwet" be
paalde en waarmede de gemeente lijk~ 

wetgever niet bedoeld heeft: .,ln afwijking
van het in die wet vastgestelde". 

Het tweede middel verwijt aan de R echt
bank, dat zij nagelate n h eeft te onderzoe
ken of het dwangbevel nie t zou kunnen 
zijn uitgevaardigd krachtens art. 155 der 
Gemeentewet. 

Ik acht ook dit middel onjuis t, daar de 
R echtba nk heeft vastgesteld, dat de ge
meente-ontvanger het dwa n gbevel h eeft 
doen uitgaan. Deze a utoriteit was niet h et 
orgaan, waaraan de uitvoeringsm edewer
king bedoeld In art. 151 Ge m eentewet, Is 
opgedragen, zoodat de R echtbank omtrent 
h e t in dit middel aan gevoerde een nader 
onderzoek niet behoefde In te stellen. Bo
v e ndien verwijst de lastgeving of aan
schrijving naar art. 70 der Woningwet, 
zoodat de R echtbank kon aannemen, dat 
hier een akte was beteek e nd volgens art. 
71 dier wet en niet een waarschuwing was 
geg!'ven a ls bedoeld in art. 152 lid 2 der 
Ge meentewet. 

Van oordeel, dat de midde len niet tot 
cassatie kunnen lelden concludeer ik tot 
verwerping van het beroep e n tot veroor
deellng van eisch eres in de kosten dezer 
procedure. 

(N. J.) 

3 April 1947, ARREST van den Hoogcn 
Raad. (B. W. art. 1401, Gemeentew,·t 
art. 210.) 

De gemeente kan aan het feit dat 
h et bootenhuis alsdan h et uitzicht van 
een naburig café zou hebben bedorven, 
geen g r ond ontleenen om van die ha
ven geen gebruik te maken en In stetic 
daarvan het bootenhuis af te breken. 

H et had anders kunnen zijn, indien 
in feite v er zet tegen h et m e re n in die 
haven te verwachten ware geweest, 
doch de gemeente had dit dan moeten 
stellen. 

Uitoefening van politiedwang oolc 
buiten de gem eente? Mogelijkheid van 
verhaal van kosten ingevolge de artt. 
155 en 152 Gemeentewet. 

In dezen kon h et feit dat de ge
meente de m oeite had t e nem en van h <>t 
doen wegsleepen van h et bootenhuis 
en huren van een ligplaats en dat zij 
daardoor aansprakelijk werd voor de 
huur, geen grond opleveren o m dezen 
maatregel na te laten e n om van het 
bootenhuis afbraak te maken. 

Geen beslissing door Hof op in appèl 
gedaan bewijsaanbod? Verzuimd t e ver
melden wat dit aanbod Inhield of op 
welke n grond h et werd verworpen? 
Het middel mist feitelijken grondslag. 
(Anders Concl. Adv.-Gen.). 

D e gemeente Loosdrecht, clsch eres tot 
cassatie van een op 30 December 1943 door 
h et Gerechtshof te Amsterdam tusschen pp. 
gewezen arrest, adv. Jhr. Mr. J. R. de 
Brauw, 

tegen: 
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P. C. Koppert, arts, wonende te Utrecht, 
verweerder in cassatie, adv. Mr. A.E. J. Ny
sini;h (niet gepleit) . 

De Hooge Raad, enz.: 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat K oppert de gemeente Loosdrecht h eeft 

gedaagd voor de A rr.-Rechtbank t e Utrecht 
en heeft gevorderd betaling van f 1182. op 
grond, dat de gem eente omstreeks 3 Maart 
1939 heeft afgebroken een h em in eigendom 
toebehoorend. dr ijvend bootenhuis, hetwelk 
hij gemeerd had aan den walkant van een 
hem te Loosdrecht in eigendom toebehoo
r end perceel, waarop hij een buitenhuisje 
had gebouwd, en dat hij ter zake van de af
braak van h et bootenhuis een schade van 
f 1000 en ter zake van de in h et bootenhuis 
opgeslagen goederen een schade van f 182 
had geleden; 

dat de gemPente, het bedrag der gestelde 
schade betwistende. ontkend h eeft tot eeni
ge vergoeding gehouden te zijn. daartoe aan
voerende: 

,.dat h et volgens de verordening, houden
de bepalingen ter Instandhouding der Loos
drechtsche plassen, verboden was in die 
plassen een drijvende bootenloods te hebben 
zonder vergunning van Burgemeester en 
W ethouders van Loosdrecht ; 

dat Koppert's verzoek om :,;oodanlge boo
t enloods in die plassen t e mogen meren, was 
afl!'ewezen; 

dat Burgemeester en Wethou ders ruim 
10 ma::i.nden daarna aan Koppert hebben 
b e richt dat het college had besloten dat het 
bootenhuis m oest worden verwijderd, welk 
schrijven tevens inhield: 

"Ingevolge h et bepaalde in art. 210 der 
Gemeentewet wordt U gewaarschuwd, be
dol'l<le bootenloods binnen veertien dagen 
na dagtrekening van dit schrijven (15 Fe
brua r i 1n39) te doen v erwijderen. Geeft U 
aan deze waarsch uwing geen gevolg, dan 
7.al ter uitvoering van dat artikel der Ge
m eentewet de zonder vergunning aanwe
zige drijvende bootenloods op Uw kosten 
van gemeentewege worden afgebroken"; 

.,dat, daar K oppert de loods niet had ver
wijderd, R. en W. de bootenloods op 3 Maart 
1939 h ebben doen wegnemen, waartoe zij 
moest worden afgebroken;" 

0. dat de Rechtbank bij von nis van 20 
November 1940 de gemeente h eeft veroor
deeld tot vergoeding van de bij dagvaarding 
omschreven geleden schade, op te maken bij 
staat en te vereffenen volgens de wet; 

0. dat het Hof op het beroep van de ge
mPent<' het vonnis heeft bekrachtigd, na te 
hebben overwogen: 

.,dat appellante als grief tegen het beroe
pen vonnis heeft aan gevoerd: Ten on rechte 
heeft de Rechtbank In het afbreken van de 
bootenloods een onrechtmatige daad gezien ; 

.,dat appellante het, blijkens hare toelich
ting tot de grief, met de Rechtbank eens is, 
dat het afbreken van de loods onrechtmatig 
is te achten, indien het zonder bezwaar 
achterwege had kunnen blijven, doch, an
ders dan de Rechtbank van oordeel is, dat 

die omstandigheid zich hie r niet voordoet: 
.,dat mitsdien de eenige vraag, die par

tijen nog verdeeld houdt Is: of h et drijvende 
bootenhuls door appellante zondPr be7.waar 
naar een a ndere plaats had kunnen zijn ge
bracht; 

"dat geïntim eerde a ls plaats waarnaar h et 
bootenhuis zonder b ezwaar had kunnen zijn 
gebracht, onder meer a n dere heeft genoemd 
de aan de 5e pJa.q in de gemeente Breukelen 
gelegen haven "Man ten"; 

"dat appellante als bezwaren tegen die 
plaats h eeft aangevoerd: 

1. dat daarvoor weliswaar geen verorde
ning als die van Loosdrecht geldt, doch dat 
het onbehoorlijk zoude zijn geweest de boo
tenloods daar te brengen, waar zij het na
tuurschoon n og m eer zou h ebben geschaad, 
dan op de p laats, waar zij lag, of wel het uit
zicht van het daar gelegen café "Ruim
zicht" zou h ebben bedorven; 

2. dat zij on bevoegd is art. 21 0 der Ge
meentewet bulten haar gebied toe t e passen: 

3 dat na vervoer naar deze ligplaats 
voldoende toezicht zou ontbreken en voort
durend overleg met den betrokkene n oodig 
zou zijn, terwijl de gemeente aansprakelijk 
zou zijn voor de huur der ligplaats; 

,.dat al deze bezwaren ongegrond 7.ijn: 
h et eerste: omdat appellante n iet heeft 

gesteld, dat h et m eren van de loods in de 
haven "Manten" van eeulge zijde verzet zou 
hebben ontmoet en haar oordeel, dat de 
loods in de gemeente Breukelen, waar geen 
verordening tot bescherming van natuur
schoon bestond, het natuurschoon zou scha
den, irrelevant is ; 

ten t weede: omdat niets er zich tegen 
verzet, dat appellante voor een drijvende 
bootenloods. die zij binnen haar gebied niet 
beh oeft te dulden en die zij daarom wil 
"wegnemen", elders een ligplaats huurt en 
die loods daarheen vervoert; 

het derde: omdat nood1.akelijkheld van 
toezicht door de gemeente, of van overleg 
met geïntimeerde, niet aannemelijk is ge
maakt en appellante niet heeft gesteld, dat 
geïntimeerde het door appellante eventueel 
voor huur der ligplaats betaalde niet vrij
willig of na dwangmaatregelen (beslag op 
de loods of zijn andere goeder en) aan haar 
zou vergoeden ; 

"dat mitsdien is gebleken. dat de drijvende 
bootenloods zonder bezwaar door de ge
m eente naar een andere plaats had kunnen 
7.ijn gebracht, waaruit volgt dat het afbre
ken van die loods was onrechtmatig, zoodat 
de tegen het vonnis aangevoerde grief on
A"eg-rond is;" 

O. dat de gemeente het arrest aanvalt met 
de navolgende middelen van cassatie: 

T. S. of v. t . van de a rtt. 168 der Grond
wet, 20 R. 0., 48, 59, 199, 353 Rv., 1902, 
1903, 1932 B. ,v-., doordat het Hof bij h et 
bestreden arrest het vonnis van de Rb. tP. 
Utrecht, waarvan beroep, heeft bekrachtigd 
zonder t e beslissen op het door eischcres In 
cassatie in appèl gedane bewijsaanbod. en 
zonder te vermelden wat dat bewijsaanbod 
inhield, noch op welke gronden het - stil-
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zwijgend - werd gepasseerd, waardoor h et 
arrest niet naar den elsch der wet met rede
nen omkleed is . 

II. S. of v. t. van de artt. 1388, 1390, 1391, 
1392, 1393, 1'101, 1402, 1902, 1903 B. W., 5, 48. 
141, 199, 348, 353 Rv., 76, 152, 155, 167, 168, 
177, 209, 210 der Gemeentewet, 1, 2, 2a, 2b, 
3, 4 en 5 van de Verordening der Gemeente 
Loosdrech t, h oudende bepaling ter instand
houding der Loosdrechtsche Plassen, zooals 
die bij Raadsbesluit van 3 D ecember 1937 
is gewijzigd en aangevuld, doordat het Hof 
heeft beslist en overwogen a ls voormeld, ten 
onrecht e en in strijd met de aangehaalde 
artikelen 

a. omdat de uitvoering van de verorde
ning houdende bepalingen ter instandhou
ding der Loosdrechtsche Plassen door weg
neming van de in strijd met die verordening 
gehouden bootenloods naar haar aard mede
brengt, dat dit wegn emen niet aldus mag of 
behoor t te geschieden dat het natuurschoon 
In de Gemeente Breukelen en nog wel aan 
een gedeelte der Loosdrechtsche plassen 
door die bootenloods evenzeer of nog meer 
zou worden geschaad en h et uitzicht van 
het café "Ruimzicht " zou worden bedorven 
en een h andelwijze waardoor - zij het bui
ten de gemeen te Loosdrecht - het natu u r
schoon evenzeer of nog meer zal worden 
geschaad en dat uitzicht zal worden bedor 
ven niet is een behoorlijke uitvoering van 
de uit genoemde verordening en art. 210 der 
Gemeentewet voortvloeiende taak en ook 
overigens niet behoorlijk zou zijn, waaraan 
niet zou afdoen, of het meren van de loods 
van eenige zijde a l dan niet verzet zou heb
ben ontmoet, door het uitblijven van hoe
danig- verzet, welk uitblijven bovendien niet 
door eischeres maar door verweerder zou 
h ebben moeten zijn gesteld of bewezen, deze 
handelwijze niet tot een behoorlijke uitvoe
ring van die taak wordt, terwijl in ieder 
geval het Hof ten onrechte en op die beslis
sing niet r echtvaardigende gronden heeft 
geoordeeld, dat de bezwaren gelegen in de 
schennis van h et natuurschoon en het be
derven van het uitzicht van h et café 
"Ruimzicht" eischeres niet had mogen 
weerhouden om de bootenloods naar de ha
ven "Manten" t e doen vervoeren, in stede 
van haar af te breken, tot welke beslissing 
en daarmede gepaard gaande afweging van 
belangen eischeres ook de bevoegdheid had; 

b. omdat eischeres weliswaar bevoegd 
was om voor de bootenloods elders, buiten 
de Gemeente, een ligplaats te huren en die 
loods daarheen te vervoeren, maar Burge
m eester en Wethouders zulks doende buiten 
de gemeentegrenzen, niet zouden handelen 
ter uitvoering van de verordening en van 
de op de gemeente rustende taak en gebruik 
makend van de hun in art. 210 der Gemeen
tewet verleende bevoegdheid, maar zulks 
dan zou geschieden tot waarneming van de 
belangen van verweerder, en eischeres, ze
k er onder de ten dezent vaststaande of In 
het midden gelaten omstandigheden, niet 
verplicht was noch van haar kon worden 
verlangd die belangen waar te n emen en 

zeker niet daartoe voor verweerders loods 
elders een ligplaats te huren en die loods 
daarheen t e vervoeren en de aansprakelijk
heid voor de kosten op zich te nemen, en nu 
ook de op eischeres rustende taak niet het 
tot stand brengen van deze oplossing m ee
bracht, zij niet onrechtmatig handelde door 
die oplossing niet tot stand te brengen en de 
loods af te breken ; 

c. omdat de omstandigheid, dat het me
ren van de bootenloods in de haven "Man
ten" eischeres aansprak elijk zou maken 
voor de huur der ligplaats, van eisch eres 
voldoende grond mocht zijn om deze oplos
sing te verwerpen en zulks niet anders 
wordt omdat verweerder wellicht het door 
eischeres betaalde vrijwillig of na dwang 
maatregelen aan haar zou vergoeden, terwijl 
in ieder geval verweerde r zou hebben m oe
ten stellen en zoo noodig bewijzen, dat ver
w eerder het door eischeres betaalde vrij
willig of na dwangmaatregelen zou h ebben 
vergoed en ten onrechte de stelplicht en be
wijslast van het tegendeel op eiscberes is 
gelegd; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat het H of heeft overwogen , dat de eenige 

vraag, die partijen in beroep nog verdeeld 
hield, was of het drijvende bootenhuis door 
de gemeente zonder bezwaar naar een an
dere plaats had kunn en zijn gebrach t; 

dat het daarom duidelijk is, dat het door 
de gemeente gedaan bewijsaanbod inhield, 
dat er geen plaats was, waar omstreeks 
Maart 1939 de boot zonder bezwaar had 
kunnen worden gemeerd; 

dat evenzeer voldoende duidelijk is, dat 
h et H of na zijn beslissing, dat het booten
huis zonder bezwaar naar de haven van 
Manten had kunnen zijn gebrach t onder 
verwerping van de door de gemeente tegen 
die haven geopperde bedenkingen, aan h et 
bewijsaanbod is voorbijgegaan, om dat het 
dit in verband met die beslissing niet t er 
zake dienende heeft geoordeeld; 

dat het middel dus feitelijken grondslag 
mist; 

0. wat aangaat onderdeel a van het He 
middel: 

dat blijkens het a rrest de gemeent e tegen 
het brengen van het bootenhuis naar de 
haven Manten h eeft aangevoerd, dat het 
daar hetzij het natuurschoon zou h ebben 
geschaad, h etzij het uitzicht van het café 
Ruimzicht zou hebben bedorven, terwijl het 
H of mede met het oog op het laatste a lter
natief heeft geconstateerd, dat de gemeente 
niet heeft gesteld, dat het m eren in die ha
ven van eenige zijde verzet zou hebben ont
m oet; 

dat hetgeen in het middel wordt aan ge
voerd omtrent het natuu rschoon aan de 
Plassen buiten beschouwing kan blijven, nu 
blijkens 's Hofs beslissing het bootenhuis In 
de haven Manten ook op zoodanige plek te 
meren ware geweest, dat daartegen slechts 
bedenking kon opkomen in verband met h et 
u itzicht van Ruimzicbt; 

dat het meren van booten, zeiljachten en 
bootenhuizen in een daartoe bestemde ha-
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ven niet bevorderlijk p leegt te zijn voor h et 
uitzicht van naburige perceelen doch deze 
omstandigh eid iem and niet beh oeft te weer
houden om van die haven gebruik te ma
ken; 

dat ook de gemeente Loosdrecht aan dit 
bederven van h et uitzicht van Rulmzicht 
niet een grond kon ontleenen om van die 
haven geen gebruik te m aken voor het tij
delijk opber gen van Koppert's bootenhuls 
en in stede daar van dit bootenhuis af te 
breken; 

dat h et anders had kunnen zijn, Indien in 
feit e v erzet tegen het meren van h et booten
huis ware te verwachten geweest, In welk 
geval h et aan de gemeente ware geweest 
een dergelijke bij7.on dere omstandigheid t e 
stellen, hetgeen zij niet heeft gedaan; 

dat dus dit onderdeel ongegrond is; 
0. m et betrekking to_t onderdeel en b e n c : 
dat, a l kan politiedwang voor wat betreft 

de eigenlijke wegneming van eenig goed 
van de plaats, waar h et zich in str ijd met 
de verordening bevindt, alleen binnen de 
gemeente worden uitgeoefend, datgene wat 
vervolgens, nadat de gemeente aldus het 
goed in haar macht h eeft gebracht, moet 
gebeuren ter opslag en bewaring van dat 
goed, niet een dwangmatig karakter draagt 
en dus evenzeer mag geschieden binnen als 
buiten de gemeente en de ter zake door de 
gemeente gemaakte k osten in beide geval
len op gelijke wijze op den overtreder ver
haalbaar zullen zijn; 

dat de ter opslag en bewaring gemaakte 
kosten behooren tot die, waarvan ingevolge 
de artt. 155 en 152 der Gemeentewet - toe
passelijk verklaard in h et tweede lid van 
a rt. 210 op het onderhavige geval - invor
dering bij dwangbevel mogelijk is, terwijl 
blijkens het arrest de gemeente niet heeft 
beweerd, dat Koppert voor die kosten geen 
verhaal zou bieden; 

dat onder die omstandigheden h et feit, 
dat de gemeente de moeite ha d te nemen 
om h et bootenhuis te doen wegsleepen en 
een ligplaats te huren e n dat zij daardoor 
aansprakelijk werd voor de huur, niet een 
g rond kon opleveren om dezen maatregel 
na te laten en om- evenmin zonder moeite 
en kosten - van h et bootenhuis afbraak te 
doen maken; 

dat dus ook deze onderdeelen niet tot cas
satie kunnen leiden; 

Verwerpt het beroep ; 
Veroordeelt de gemeente Loosdrecht In 

de kosten op de voorziening In cassatie ge
vallen. (Salaris f 100). 

Conclusie Adv.-Gen. Wljnveldt: 

Post alia: 
Naar uit de feitelijke overwegingen van 

's H ofs arrest blijkt, beeft eischeres in cas
satie de Gemeente, na in hooger beroep te 
zijn gekomen, onder aanbod van bewijs, 
geconcludeer d tot vernietiging van het von
nis der Rechtbank en tot niet-ontvankelijk
verklaring of ontzegging der vordering. 

Het Hof vermeldt op deze manier dit be-

wijsaanbod, doch spreekt er verder in zijn 
arrest met geen woord meer over. H et zegt 
niet waarui t dit bewijsaanbod bestond, .in 
gaat he t zelfs niet n adrukkelijk voorbij :i.ls 
overbodig . 

H et eerste middel komt m .i. t erecht op 
tegen deze wijze van behandeling en met 
eischeres ben ik van m eening, dat het ar
rest niet naar den eisch de r wet m et rede
n en omkleed is, daar nu uit h etgeen het 
H of in zijn rechtsoverwegingen stelt, niet 
mogelijk is af te le iden, dat bedoeld bewijs
aanbod niet ter zake dienende was, dan wel 
op feitelijke gronden is voorbijgegaan. Bij 
arrest van 8 Januari 1937 (1937, no. 1008) 
besliste de Hooge Raad dan ook: .,Het Hof 
h eeft op niet enkel feitelijke gronden h et 
in hooger beroep blijkbaa r aangeboden ge
tuigenbewijs verworpen, maar het had dan 
ook den inhoud van dit b ewijsaanbod in 
h et arrest behoor en te vermelden, opdat Je 
weder par tij in de gelegenheid zij de vraag, 
of dat bewijsaanbod ten onrechte is voor
bijgegaan, aan het oordeel van den H oogen 
Raad te onderwerpen". 

In de thans behandelde zaak is de Ge
meente niet in staat die vraag aan h et 
oordeel van den Hoogen Raad te onderwe1·
pen. 

H et tweede middel geeft h et geheel der 
rechtsoverwegingen van het H of, welke ge
leid h ebben tot bekrachtiging van het von
nis der Rechtbank weer, zoodat ik deze 
niet behoef te herhalen. 

Feitelijk staat vast, dat verweerder h et 
bootenhuisje onrechtmatig ter plaatse aan
wezig had. Hij 1s er zelfs voor bekeurd un 
veroordeeld. Nadat de Hooge Raad zijn 
cassatieberoep verworpen had bij arrest 
van 6 Nov. 1939 (1940, No. 83) heeft de 
Gemeente eischer in cassatie aangeschre
ven krachtens artt. 210 jo. 152 der Gemeen
tewet tot v erwijdering en h em gewaar
schuwd, met mededeeling, dat indien hij 
daaraan niet gehoor zou geven de booten
loods op zijn kosten zou worden afgebro
ken. Koppert verwijderde h et bootenhuisje 
niet en de Gemeente brak het af. 

Koppert heeft beweerd, dat d it afbreken, 
waardoor hij schade beeft geleden, mede 
doordien het afgebroken goed e n de daarin 
aanwezige voorwerpen niet behoorlijk op
geslagen zijn, overbodig was en het huisje 
ergens anders heen versleept had kunnen 
worden. Door d it na te laten zou de Ge
meente een onrechtmatige daad hebben ge
pleegd en voor de schade aansprakelijk 
zijn. 

In hooger beroep gesommeerd dan aan 
tE' geven, waarheen het bootenhuisje ge
bracht had moeten worde n, noemde Kop • 
pert een v ijftal plaatsen alle aan de plass" n 
gelegen, waarvan één buiten de gemeente. 

Het Hof bespreekt niet de vier p laatsen 
onder Loosdrecht gelegen en m.i. te recht 
niet, want op d ie plaatsen in de Plassen 
zou de over treding der Verordening blij
ven voortduren. Het bespreekt alleen de 
haven Manten in de Plassen onder Breuke
len gelegen, waarheen volgens Koppert het 
huisje ook gesleept had kunnen worden. 
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D e gem eent e opperde tegen deze mogelijk
h eid een drietal bezwaren, welke het H of 
verwierp. Deze verwerping bestrijdt het 
tweede middel in drie onderdeelen. 

H et eerste onderdeel behandelt het be
zwaar der Gemeente, h etwelk hierop n eer
k omt, dat het harerzijds onbeh oorlijk zou 
zijn geweest het huis je naar de haven 
Ma nten te brengen, daar het niet op haar 
weg lag, het natuurschoon in de gemeente 
Breukelen te bederven. 

Het Hof achtte deze opmerking irrele
vant. 

Ik ben van oordeel, dat dit onderdeel niet 
t ot cassatie kan leiden. D e Gemeente h eeft 
blijkbaar geen onderhandelingen met Breu
k elen gevoerd over de mogelijkheid het 
schuitje daar op te bergen, maar is er da
delijk van uitgegaan, dat het tot haar taak 
behoorde, al was er te Breukelen geen 
n atuurschoon -verordening voor de Plassen, 
ook daar er voor te zorgen. Dit is met zoo
vele woorden bij pleidooi ook aangevoe,-d 
met de s tPlling, dat de Loosdrechtsche ver
bodsbepaling s trekt tot bescherming van 
natuurschoon van het Plassencomplex. 
Hiermede gaat de Gemeente Loosdrecht, 
m.i. in zooverre buiten haar bevoegdheid. 
dat die gedachtengang bij het vaststellen 
harer v erordening haar niet belet mag heb
ben overleg te plegen met de Gemeente 
B reukelen of berging van het bootenhuisje 
in Manten mogelijk ware. 

Wanneer zij zich op een weigering van 
Breukelen !{an beroepen, stond zij sterker. 

H et gaat er in deze zaak a lleen om naar 
mijn gevoelen of de Gemeente Loosdrecht 
wel de vereiscbte zorg betoond heeft bij 
haar maatregelen, en wanneer zij het v oor
werp niet naar Breukelen wilde of kon 
overbrengen, niet elders buiten de Plassen 
een onderkomen ervoor h ad kunnen vin
den, zonder de schade te veroorzaken, 
welke door het afbreken gevolgd schijnt t,? 
zijn. H et H of zegt daarom dan ook op goe
den grond, dat niet blijkt van eenig verzet 
de loods in l\1anten te plaatsen. 

H et tweede onderdeel betreft het ver
werpen van het bezwaar, dat de Gemeente 
Loosdrech t niet buiten haar gebied mag 
optreden, h etgeen dus een anderen geest 
ademt dan het eerste bezwaar, waarbij zij 
ook wensch t te walcen voor het natuur
schoon te Breukelen. 

Eisch eres zegt, dat er voor haar geen 
rechtsplicht bestaat om voor Koppert, ctle 
niet zelf wilde handelen, langs privaat
r echtelijken weg diens belangen te gaan 
waarnemen. Op zichzelf acht ik die stel
ling juist, doch de procedure loopt over de 
vraag of de Gemeente ter uitvoering van 
haar publiekrechtelijken taak een onrecht
m atige daad heeft gepleegd. Wanneer dit 
het geval zou worden, behoort een Ge
m eente zek er maatregelen te treffen om 
dit te voorkomen, al zou zij daarvoor een 
b u rgerrechtelijke handeling moeten ve1·
richten. 

Deze zou haar bovendien niet in eenir,-e 
ongelegenheid brengen, daar zij krachten.~ 
art. 155 der Gemeentewet de verschuldig,1e 

kosten van den belanghebbende, in dit ge
val Koppert, kon invorderen. 

H et derde bezwaar hangt hier ten nauw
ste mee sam en, daar het de kostenvraa;;
behandelt voor het geva l de gemeente bui
ten haar gebied zou handelen. Behalve b a t 
zooeven genoemde a rt. 155 der wet, geeft 
het Hof ter oplossing hiervan nog de mo
gelijkheid tot oplossing door dwangmaat
regelen n.ls beslag op de loods. 

Koppert was nu eenmaal onwillig mede 
te werken, de onmiddellijke gevolgen daar
van zijn m.i. ongetwijfeld voor de Gemeen
te, doch zij heeft daarbij verschillende mid
delen van verhaal. 

Ik meen dus, dat het tweede middel niet 
tot cassatie kan leiden, t e minder, nu naar 
mijn oordeel deze zaak nog niet voldoende 
onderzocht is. 

Op grond van het eerste middel conclu
deer ik tot vernietiging van het bestreden 
vonnis, terugwijzing der zaak en veroor
deeling van verweerder in de kosten dezer 
procedure. (N. J .) 

8 April 1947. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 46, 47 en 58, lid 1.) 

Nietigverklaring van een besluit tot 
eervol ontslag kan niet door de amb
t enarenrechter worden vervangen door 
een besluit tot niet-eervol ontslag, met 
t oepassing van art. 46 der Ambtenaren
wet 1929. Dit art. moet gelezen worden 
in het verband, waarin het in de wet 
is geplaatst, derhalve in het kader van 
§ 6, van afd. I van het tweede hoofdstuk 
van Titel II, in het bijzonder in verband 
met art. 47, waaruit blijkt, dat de amb
t enarenrechter het aan het administra
tief orgaan moet overlaten het besluit 
t e nemen , dat de rechter vermeent ge
nomen te moeten worden. 

Een beroep, ingesteld tegen de straf 
van eervol ontslag terwijl in werkelijk
heid van een strafbesluit geen sprake is, 
is niet op die grond niet-ontvankelijk. 

Uitspraak in zake. 
H et College van Burgemeester en W et 

houders der gemeente Heemstede, e ischer in 
hooger beroep, vertegenwoordigd door den 
Burgemeester, niet v erschenen, 

tegen: 
C. v. P., wonende t e H., gedetineerd te H., 
gedaagde in hooger beroep, niet verschenen. 

De Centrale R aad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgedin~: 
0. dat de toenmalige Burgemeester van 

H eemstede, ter waarneming van de taak 
van Burgemeester en W ethouders dier ge
m eente, bij besluit van 18 Juli 1944 op 
grond van het bepaalde in art. 34 (3) van 
het Reglement v oor de werklieden in d ienst 
de r gemeente H eemstede aan C. v. P. eervol 
ontslag heeft verleend uit zijn betrekking 
van ha ndlanger bij het bedrijf van Open
bare Werken dezer gemeente, zulks met 
ingang van 20 Ju li 1944; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Am
sterdam bij mondelinge uitspraak van 31 
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December 1946 - naar den inhoud van 
welker aanteekening hierbij wordt verwezen 
- het beroep tegen dat besluit gegrond en 
dat besluit nietig heeft verklaard; 

0. dat eischer tijdig van die uitspraak 
in hooger beroep is gekomen en bij beroep
schrift de gronden heeft aangevoerd, waarop 
daarbij is verzocht; 

die uitspraak te vernietigen en in de door 
dezen Raad te geven uitspraak het ont
slagbesluit alsnog zoo te wijzigen, dat daarin 
in de plaats van "eervol ontslag" wordt ge
lezen "niet eervol ontslag"; 

subsidiair met vernietiging van die uit
spraak C. v. P. alsnog niet-ontvankelijk te 
verklaren, omdat geen beroep is ingesteld 
tegen een besluit dat in strijd zou zijn met 
het Werkliedenreglement, maar tegen een 
opgelegde straf terwijl van dit laatste geen 
sprake is; 

In rechte: 
0. dat vanwege eischer, ook reeds bij 

contra-memorie in eersten aanleg, is bepleit, 
dat de toenmalige klager, thans gedaagde 
in hooger beroep, niet-ontvankelijk is in zijn 
beroep op het Ambtenarengerecht; 

0. dat dit Gerecht bij zijn thans bestre
den uitspraak blijkens de aanteekening hier
van klager wel ontvankelijk heeft geacht in 
zijn beroep, doch zonder de vordering tot 
niet-ontvankelijkverklaring te weerleggen, 
weshalve die uitspraak in zooverre niet vol
ledig is en aanvulling behoeft met den grond, 
waarop de eerste rechter - overigens te
recht - klager in zijn beroep wel heeft ont
vangen; 

0. dat het bestreden besluit overduidelijk 
niet is een besluit tot oplegging aan ge
daagde van eenige straf, als genoemd bij 
art. 41 van het te dezen toepasselijke R e
glement voor de werklieden in dienst der 
gemeente Heemstede, doch is een besluit tot 
ontslag van gedaagde "wegens willekeurige 
verbreking zijner dienstbetrekking", als be
doeld bij de leden J en 4 van art. 34 van 
dat R eglement; 

0. dat de vorder ing tot niet-ontvankelijk
verklaring van gedaagde's tijdige beroep op 
het te dezen bevoegde Ambtenarengerecht 
hierop steunt, dat het beroep is ingesteld 
tegen de "straf van eervol ontslag", terwijl 
hier juist niet een ontslag bij wijze van straf, 
maar ter zake als evengenoemd is verleend; 

0. dat hierin evenwel geen grond is ge
legen het beroep niet-ontvankelijk te ver
klaren, vermits gedaagde, toenmaals klager, 
zijn beroep onmiskenbaar en onder aanvoe
ring van gronden heeft gericht tegen het 
onderhavige ontslagbesluit en het voor zijn 
wederpartij noch voor het Ambtenarenge
recht rechtens van eenige beteekenis is, dat 
gedaagde in zijn klaagschrift het door hem be
streden besluit heeft aangeduid als een "straf 
van eervol ontslag"; 

0. dat, nu ook overigens geen grond aan
wezig is voor niet-ontvankelijk-verklaring 
van het beroep door gedaagde destijds bij 
den eersten rechter ingesteld, deze het be
roep terecht heeft ontvangen; 

0. met betrekking tot de vraag, of het 
bestreden besluit kan worden aangevochten 
op een der gronden, genoemd in art. 58, lid 
1, der Ambtenarenwet 1929; 

dat deze Raad die vraag met den eersten 
rechter en onder overneming van den daar
voor aangevoerden grond bevestigend be
antwoordt; 

0. dat vanwege eischer is gesteld, dat het 
gevolg van dit standpunt niet mag zijn een 
nietigverklaring van het bestreden besluit, 
gelijk de eerste rechter heeft uitgesproken, 
doch, met toepassing van het bepaalde bij 
art. 48 der Ambtenarenwet 1929, moet zijn 
een wijziging van dat besluit, ten nadeele 
van gedaagde, nl. in dezer voege, dat het 
ontslag "niet eervol" in plaats van "eervol" 
wordt verleend; 

0. dat eischers stelling met een verwijzing 
uitsluitend naar den tekst van evengenoemd 
artikel 46 niet onredeliJk voorkomt, doch 
onhoudbaar blijkt, als dit artikel - wat in 
het algemeen en ook hier voor een juiste 
wetsinterpretat ie toch onontbeerlijk is -
wordt gelezen in het verband, waarin het 
in de wet is geplaatst; 

0. dat art. 46 deel uitmaakt van Titel II, 
Hoofdstuk II, Afd. I , par. 6 der Ambtena
renwet 1929, welke paragraaf is getiteld 
,,Van de uitspraken"; 

0. dat art. 46 dan ook moet worden ge
lezen in het kader van deze paragraaf, in 
het bijzonder in aansluiting op het dadelijk 
volgende art. 47, waarvan lid 1 - voorzoo
ver hier van belang - ondubbelzinnig be
paalt, dat het gerecht enkel de aangevallen 
besluiten kan nietig verklaren en dan, voor 
zooveel noodig, bepalen, dat het administra
tief orgaan zal besluiten, hetgeen het inge
volge wet of (ander) algemeen verbindend 
voorschrift moet besluiten; 

dat uit die bepaling naar voren treedt, dat 
de ambtenarenrechter niet zelf op den be
stuurszetel mag plaats nemen, doch aan het 
administratief orgaan moet overlaten het 
besluit te nemen, dat de rechter vermeent 
genomen te moeten worden; 

dat zulks nog meer spreekt, als men ook 
lid 2 van genoemd art. 47 in het oog vat, 
dat immers kennelijk als (althans in deze 
paragraaf eenige) uitzondering op den ge
stelden regel vermeldt, dat het gerecht zelf 
het besluit in zijn uitspraak mag vaststel
len, als het te nemen besluit een geldelijke 
aanspraak betreft; 

dat art. 45, in bovengenoemd verband 
gelezen, niet de strekking heeft, welke 
eischer daaraan wil zien toegekend, maar 
tot uitdrukking brengt, dat de ambtenaren
rechter bevoegd is een besluit nietig te ver
klaren en te bepalen, wat het administrat ief 
orgaan dan wel besluiten moet, ook als zulks 
in het nadeel is van dengene, die het beroep 
had ingesteld; 

0. dat deze Raad, art. 46 d er Ambtena
renwet 1929 aldus stellende in het verband 
met art. 47 die r wet, waarin het toch is ge
plaatst, met den eersten rechter van oor
deel is, dat het bestreden besluit moet wor
den nietig verklaard en dat niet kan worden 
volstaan met een wijziging van dat besluit, 
als door eischer voorgestaan; 

0. dat mitsdien de uitspraak, waarvan 
beroep, moet worden bevestigd; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 
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9 .4.pril 1941. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 281.) 

Art. 6 der verordening, een bepaalde 
berekening voorschrijvend ingeval van 
belending aan twee wegen, heeft slechts 
het oog op wege11, die na 1 Jan. 1935 
door of met medewerking van het ge
meentebestuur zijn aangelegd en/of van 
rioleering voorzien. Nu belanghebben
de's perceel slechts aan één aan dien 
eisch voldoenden gemeenteweg belendt 
(de andere weg is Rijksweg), is het 
bijzondere tarief van art. 6 niet toepas
selijk, doch het algemeene tarief van 
art. 5. 

~ Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Burgemeester der gemeente Haren 
tegen de uitspl'aak van den Raad van Be
roep voor de Directe Belastingen te Gro
ningen van 7 Augustus 1946, betreffende 
een aan X opgelegden aanslag in de aan
legbelasting der Gemeente Haren; 

0. dat in art. 1 van de "Verordening op 
de heffing van een aanlegbelasting in de 
gemeente Haren, als bedoeld in art. 281 
der Gemeentewet" wordt bepaald dat in 
genoemde gemeente ondel' den naam aan
legbelasting een belasting wordt geheven 
wegens gebouwde eigendommen en daar
toe behoorende erven, welke aan openbare 
nà 1 Januari 1935 aangelegde en/of van 
rioleering voorziene wegen in de gemeente 
belenden, terwijl dit art. voorts opsomt wat 
voor de toepassing van de verordening on
der aanleg van een weg en onder rioleering 
wordt verstaan, waarbij wat het eerste be
treft onder 2 wordt vermeld : het v ervan
gen van een zoogenaamde sintelverharding 
door een andert> soort verharding; 

dat art. 2 als belastingplichtig hem aan
wijst, die, krachtens recht van bezit fJf 
eenig ander zakelijk recht, het genot heeft 
van een gebouwd eigendom met daarbij 
behoorend erf; 

dat art. 5, het tarief bevat, waarnaar de 
belasting voor eiken strekkenden Meter 
langs het belastbaar perceel berekend 
wordt, wat den aanleg van een weg betreft. 
verschillend naar gelang van het type van 
het aangebrachte wegdek en met inacht
n eming van bepaalde maatstaven; 

dat art. 6 luidt: ,,Ingeval van belending 
aan twee wegen komen voor de berekening 
van de belasting beide wegen in aanmer
king, met dien verstande, dat voor de 
frontzijde van het perceel het volle aantal 
meters en va11 de belending aan den twee
den weg een/derde van het aantal meters 
in rekening zal worden gebracht"; 

0. dat belanghebbende, aan wien in voor
m elde belasting een aanslag, gedagteekend 
18 0ctober 1944, ten bedrage van f 418.88 
was opgelegd, bij den R. v. B. is opgeko
men tegen de beslissing van den Burge
meester, waarnemende de taak van den 
Gemeenteraad, waarbij die aanslag na re
clame werd gehandhaafd; 

0. dat tusschen partijen vaststaat dat 
het perceel van belanghebbende, ter zake 

waarvan hem voormelde aanslag werd op
gelegd, met de frontzijde aan een Rijks
weg - namelijk den Rijksstraatweg - en 
met de flankzijde aan een gem eenteweg, 
de Holsteinslaan geheeten, belendt, met dien 
verstande dat het perceel op een hoek de
zer beide wegen ligt, en dat genoemde laan 
van gemeentewege ter vervanging van het 
sintelwegdek van een zoogenaamd pene
tratiedek was voorzien; 

dat belanghebbende voor den R. v. B. 
heeft aangevoerd dat op zijn aan twee we
gen belendend perceel art. 6 van de voor
melde verordening toepasselijk is, zood11.t 
de belasting niet, zooals is gesch ied, over 
de geheele lengte van de belending aan de 
Holsteinslaan aoch slechts over een derde 
dier lengte behoort berekend te worden; 

0. dat de R. v. B., na voorop gesteld te 
hebben dat belanghebbende's perceel ten 
aanzien ;-an zijn belending aan de Hol
steinslaan onder art. 1 der verordening 
valt, heeft overwogen: 

,,dat naar 's Raads oordeel uit de boven
aangehaalde bepaling van art. 6 der onder
havige verordening blijkt, dat het kenne
lijk de opvatting is geweest, dat een zijweg 
van minder belang was te achten dan een 
hoofdweg en er deswege ook minder be
lasting voor diende te worden betaald; 

dat de bepaling van art. 6 door den Raad 
dan ook zoodanig verstaan wordt dat, in
geval van belending aan twee wegen, ge
lijk bij het perceel van belanghebbende h_et 
geval is, het onverschillig is voor de bere
kening van de belasting of de hoofdweg ·
in casu dus de Rijksweg, welke aan de 
frontzijde van belanghebbende's perceel 
loopt - al dan niet volgens de bepalingen 
dezer verordening belastbaar is; 

dat, waar nu belanghebbende's perceel 
belendt aan twee wegen, waarvan de weg 
aan de frontzljde van het perceel gelegen 
een onbelastbare Rijksweg is, belangheb
bende voor de belending van den tweeden 
wt>I belastbaren zijweg slechts een derde 
van het aantal meters in r ekening ge
bracht k:.i.n worden;" 

waarna de Raad de beslissing van den 
Burgemeester heeft vernietigd en heeft 
verstaan dat de aanslag op een bedrag 
van f 143.!.19 zal worden teruggebracht; 

0. dat de Burgemeester, optredend als 
de ambtenaar bedoeld in Hoofdstuk II van 
de ,vet van 19 December 1914. S. 564, in 
cassatie h eeft gesteld dat de R . v. B. art. 
6 van meergemelde verordening heeft ge
schonden of verkeerd toegepast, terwijl hij 
tt>r toelichting van dit middel aanvoert: 
dat art. 6 der verordening in h et onder
havig geval geen toepassing mag vinden; 
dat toch, naar uit den tekst blijkt, het 
alleen mag worden toegepast op een per
ceel, dat aan twee op elkaar aansluitende, 
onder de aanlegbelasting vallende wegen 
belendt; dat zulks hieruit volgt, dat het 
a rtikel uitdrukkelijk beide wegen aan de 
belasting onderwerpt, namelijk den eenen 
weg voor het volle aantal meters en den 
tweede voor een derde gedeelte daarvan, 
terwijl trouwens in de geheele verordening 
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van geen andere wegen, dan die onder c.le 
belasting vallen, sprake Is; dat der hal v.-, 
nu belanghebbende's perceel slechts aan 
één onder de aanlegbelasting vallenden 
weg, namelijk den Holstelnsweg belendt, 
Ingevolge art. 5 een aanslag naar het volle 
aantal meters dier belending moet volgen; 

0. dienaangaande: 
dat de opvattmg dat bij een belending 

van een perceel aan twee wegen de hoofd
weg - waarmede de R. v. B. kennelijk den 
langs de frontzijde loopenden weg bedoelt 
- voor het perceel steeds van meer belang 
Is dan de andere weg, minder juist is, daar 
veeleer van de belangrijkheid der betrok
ken wegen, op zich zelf beschouwd, en van 
verdere plaatselijke omstandigheden zal 
afhangen of dit dan wel het tegenoverge
stelde het geval is; 

dat daarom 's Raads oordeel, dat bij het 
tot stand brengen van art. 6 der onder
havige verordenmg van bedoelde opvat
ting zou zijn uitgegaan, niet aannemelijk 
Is en evenmin de uitlegging, door den RaaJ 
op grond van dat oordeel aan art. 6 ge
geven, kan worden aanvaard, nu die uit
legging met den tekst van het art. kwalijk 
valt te rijmen; 

dat immers art. 1 van de onderhavige 
verordening, welke verordening heffin!;' 
van een belasting als bedoeld in art. 281 
der Gemeentewet beoogt, waar het spreekt 
van "openbare na 1 Januari 1935 aange
legde en/of van rioleering voorziene wegen 
In de gemeente", daarmede in overeen
stemming met het gemeente-wetsartik el 
bedoelt wegen, die na genoemden datum 
door of met medewerking van het Ge
m eentebestuur zijn aangelegd en/of v:i.n 
rioleering voorzien; 

dat, nu van andere wegen dan de boven
bedoelde elders in de verordening geen 
sprake is, aannemelijk is, dat ook art. 6 
slechts op de zoodanige het oog heeft, zoo
dat h et bijzondere tarief van dat artikel 
slechts kan worden toegepast op percee
len, die zoowel met de frontzijde als met 
een andere zijde aan een openbaren na 1 
Januari 1935 door of met medewerking 
van het Gemeentebestuur aangelegden en/ 
of van rioleering voorzienen weg belenden, 
waarbij, anders dan bij het middel wordt 
aangenomen, de eisch van op elkaar aan
sluitende wegen niet wordt gesteld; 

dat derhalve nu, zooals vaststaat belang
hebbende's perceel slechts aan één aan 
voormelden eisch voldoenden gemeenteweg 
belendt, dat perceel, volgens het algemeene 
tarief van art. 5, naar het volle aantal 
strekkende meters van die belending zal 
moeten worden belast; 

dat het middel dus gegrond is en de be
streden uitspraak niet in stand kan blij
ven; 

dat de Hooge Raad de hoofdzaak knn 
beslissen; 

Vernie tigt de bestreden uitspraak; 
Handhaaft de beslissing van den Burge

meester. 
(N. J.) 

9 April 1947. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228a.) 

Waar de debetrente in een rekening
courantovereenkomst op zeer gunstige 
wijze is gebonden aan het promesse
disconto van de Ned. Bank en ook de 
creditrente gunstig voor de gemeente 
is vastgesteld, bestaat tegen een loop
tijd van de overeenkomst van 5 jaar 
geen bezwaar. Art. 228 brengt niet 
mede, dat slechts een looptijd van één 
jaar zou kunnen worden toegestaan. 
Evenwel bestaat bezwaar tegen de 
overeenkomst in zooverre deze het mo
gelijk maakt dat de gemeente, zonder 
eenige limiet en bulten elk toezicht van 
Ged. Staten om, gelden bij de bank kan 
opnemen. Uit dien hoofde is h et besluit 
niet voor goedkeuring vatbaar. 

Wij WJT.,HELMINA, enz.; 
Beschikkende op h et beroep, Ingesteld 

door den raad der gemeente Roosendaal en 
Nispen tegen het besluit van Ged. Staten 
van Noordbrabant van 24 Sept. 1946, G. No. 
879, IIIe afdeellng, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan het besluit van B. en \V. dier 
gem eente van 31 Mei 1946, No. 1/3788, tot 
het aangaan van een rekening-courant
overeenkomst met van Mierlo en Zoon N.V" 
te Breda; 

Den Raad van State, Afdeellng voor de 
Geschillen van Bestuur, geh oord, advies van 
5 Ma.art 1947, No. 387; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Blnnenlandsche ZakPn van 27 Maart 1947, 
No. U. 20816, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur, Bureau Financiën; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Brabant bij 
hun voormeld besluit goedkeuring hebben 
onthouden aan het besluit van B. en W. van 
Roosendaal en Nispen, strekkende tot het 
aangaan van een rekening-courant-over
eenkomst met van Mierlo en Zoon N.V. t e 
Breda, voor den duur van 5 jaren, daarbij 
overwegende, dat zij hunne beslissing om
trent dit besluit, dat op 7 Juni 1916 ter pro
vinciale griffie Is ingekomen, bij besluit van 
3 Sept. 1916, G. No. 782, gedurende 2 maan
den hebben verdaagd; dat hun college tegen 
den vastgestelden looptijd der overeenkomst, 
te weten 5 jaren, overwegende bezwaren 
heeft; dat immers het op grond van art. 228 
der Gemeentewet aan hun college opgedra
gen toezicht noodzakelijk maakt, dat regel
matig moet kunnen worden nagegaan of en 
in hoeverre een rekening-courantcrediet 
voor deze gemeente benoodlgd is en het 
voorts noodzakelijk is, dat de in de overeen
komst opgenomen rentepercentages regel
matig kunnen worden getoetst aan de gel
dende rentenormen; dat hun bezwaren te
gen het bedoelde besluit aan B. en W. der 
gemeente Roosendaal c.a. zijn kenbaar ge
maakt bij hun b i·ieven van 18 Juni 1946, 
G. 773. 9 Juli 1946, G. 710 en 13 Aug. 1946, 
G. 734, met verzoek den looptijd van de re
kening-courantovereenkomst te bepalen op 
één jaar; dat het gemeentebestuur evenwel 
blijkens schrijven van 10 Sept. 1946, No. 
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I/3788, le afdeeling het betrokken besluit 
ongewijzigd handhaaft; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Roosendaal en Nispen bij Ons in beroep is 
gekomen, in hoofdzaak aanvoerende, dat de 
voornaamste bepalingen van het door Ged. 
Staten niet goedgekeurde besluit inhouden: 
1 °. dat de rekening-courant-overeenkomst 
wordt aangegaan per 30 Juni 1946 en ein
ó,gt op 30 Juni 1951, en 2°. dat de rente
voet, waartegen rente over debetsaldi zal 
worden berel,end, gelijk zal zijn aan het 
promesse-disconto der Nederlandsche Bank 
N.V., met een minimum van 3 % ; 

dat de door de bank te vergoeden rente 
over creditsaldi 7.al worden berekend tegen 
een rentevoet, die zal liggen 2¼ % beneden 
dat promesse-disconto, met een minimum 
van ¾ % per jaar; dat Ged. Staten van 
Noord-Brabant bij brief van 18 Juni 1946, 
JIIe afdeeling G. No. 773, tegen het genoem
de besluit bezwaren hebben geopperd, daar 
zij, wanneer een rekening-courant-overeen
komst wordt gesloten voor den duur van 
vijf jaar, niet regelmatig kunnen nagaan, 
of en in hoeverre een rekening-courant
crediet wenschelijk is en of de voorwaarden 
der overeenkomst niet bezwarend moeten 
worden geacht; 

dat B. en W. zijner getileente in hun 
schrijven aan Ged. Staten van 26 Juni 1946, 
No. 1/3788, uitvoerig hebben toegelicht, dat, 
naar hun meening, het sluiten van e;,n 5-
jarige overeenkomst op de in hun besluit 
genoemde voorwaarden zeer voordeelig mot-t 
worden geacht, aangezien bij het s luiten van 
rekening-courant-overeenkomsten gewoon
lijk zoowel de debet- als de creditrente af
hankelijk worden gesteld van het promesse
disconto der Nederlandsche Bank N.V., in 
dier voege, dat de debetrente één of m eer 
procenten boven dezen discontovoet en de 
creditrente één of meer procenten onder dit 
percentage ligt, en verder voor het bereke
nen van de debetrente een minimum-per
centage en voor het bepalen der creditrente 
een maximale rentevoet worden vastgesteld, 
terwijl in de overeenkomst, die zij voorne
mens zijn aan te gaan met van Mierlo en 
Zoon N.V. te Breda, kantoor Roosendaal, 
van bovenomschreven normale condities 
wordt afgeweken in een voor de gemeente 
gunstigen zin; dat de debetrente namelijk 
gelijkgesteld wordt aan het promesse-dis
conto der Nederlandsche Bank, dat zij wel 
niet zal kunnen dalen beneden 3 %, doch dat 
deze bepaling practische beteekenis mist, 
daar het niet waarschijnlijk is te achten, dat 
het promesse-disconto zal dalen beneden 
3 %; dat zelfs, indien dit promesse-disconto 
zou dalen, de bepaling, dat de debetrente 
minimaal 3 % zal bedragen, eerst dan na
deelig is, wanneer het disconto lager wordt 
dan 2 %, aan genomen ten minste, dat an
dere particuliere bankinstellingen bereid 
zouden zijn de gemeente blanco-crediet te 
verstrekken tegen minder dan 3 % ; dat in 
dat schrijven verder wordt uiteengezet, dat 
ook de vaststelling van den creditrentevoet 

op 2¼ % beneden het promesse-disconto 
der Nederlandsche Bank, m et een min imum 
van ¾ %, een voor de gemeente gunstige 
bepaling is; dat de berekening der credit
rente toch geschiedt tegen een rentevoet, 
die alleen afhankelijk is van het promesse
disconto, zonder dat een maximum-rente is 
bepaald, terwijl wel een minimum-rente 
geldt; dat verandering in het promesse
disconto der Nederlandsche Bank dus nim
mer nadeel, wel voordeel voor de gemeente 
met zich kan brengen; dat het naar de mee
ning van den raad als vaststaand kan wor
den aangenomen, dat gedurende het komen
de tijdvak van 5 jaar behoefte aan rekening
courant-crediet zal blijven bestaan, daar 
groote geldelijke bedragen gemoeid zullen 
zijn met de financiering van kapitaalswer
ken en herstelwerkzaamheden; dat de tijd, 
gelegen tusschen den aanvang van derge
lijke werken en het bekend worden van de 
definitieve kosten, behalve met kasgeldlee
n ingen voorloopig toch zeker overbrugd zal 
moeten worden met rekening-courant
crediet; dat Ged. Staten van Noord-Brabant 
bij hun besluit van 23 Juni 1943, IIIe afdee
ling, G. No. 685, goedkeuring hebben ver
leend aan het besluit van den burgemeester 
zijner gemeente, uitoefenende de bevoegd
heden van den raad, van 15 Juni 1943, No. 
I/4222, tot het aangaan van een rekening
courantovereenkomst met de Amsterdam
sche Bank N.V., voor den duur van drie 
jaar, zonder dat eenige opmerking is ge
maakt tegen het feit, dat een drie-jarige 
overeenkomst aan hen de mogelijkheid zou 
ontnemen tot het uitoefenen van regelmatig 
kezicht; dat de bepalingen der overeen
kowst met de Amsterdamsche Bank N.V. 
niet zoo gunstig waren, als die van h et met 
van Mierlo en Zoon N .V. te sluiten contract; 
dat, nadat het college van Ged. Staten van 
Noord-Brabant op 9 Juli 1946 nogmaals be
richtte. dat het zijn eenmaal ingenomen 
standpunt zou handhaven, B. en W. op 30 
Juli 1946 aan genoemd college hebben m e
degedeeld, steeds zijn goedkeuring te zullen 
vragen met betrekking tot de voorwaarden, 
die op grond van het bepaalde in het eerste 
lid van de te sluiten overeenkomst mochten 
worden gesteld, wanneer het crediet boven 
f 200,000 zou stijgen; dat bij brief van 13 
Aug. 1946, IIIe afdeeling G. No. 734, aan 
B. en W. is kennis gegeven, dat Ged. Staten 
hunne meenlng gestand doen en dat, wan
n eer de looptijd der over eenkomst niet wordt 
gewijzigd in één jaar, zij hunne goedkeu
ring aan het besluit zullen onthouden; dat 
in antwoord hierop op 10 Sept. 1946 door 
B. en W. is bericht, dat zij hun besluit van 
31 Mei 1946, No. I/3788, ongewijzigd hand
haven; dat, nadat Ged. Staten van Noord
Brabant bij besluit van 3 Sept. 1946, IIIe af
deeling, G. No. 782, hunne beslissing om
trent het onderhavige besluit gedurende 
twee maanden hadden verdaagd, zij bij be
sluit van 24 Sept. 1946, IIIe afdeeling, G. 
No. 879, welk besluit ter gemeente-secretarie 
van Roosendaal en N ispen is ingekomen op 
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J O Oct. 1946, hebben beslist hunne goed
keuring te onthouden aan h et onderhavi_ge 
b esluit van B. en W. van Roosendaal en N1s-
1>en van 31 Mei 1946; dat op grond van den 
cta tum, waarop het besluit van Ged. Staten 
t er gemeent e-secretarie is binnengekom en, 
veilig mag worden aangenomen, dat het pas 
op 8 of 9 Oc t. 1946 is verzonden; dat hij van 
meening is, dat he t practisch uitgesloten 
moet worden geacht, dat in eerstkomende 
vijf jaren een rekening -courantovereen
lwmst kan worden afgesloten op gunstiger 
condities dan die, welke zijn n eergelegd in 
het m eergenoemde besluit van B. en W., en 
h ij derhalve er van overtuigd is, dat het be
la ng de r gem eente in h ooge mate zal zijn 
gediend, wanneer dat besluit van B. en W. 
tot uitvoering kan komen; 

O. dat in h et algemeen tegen het aangaan 
van een rekening-courantovereenkomst 
door de gem eente R oosendaal en Nispen 
geen b ezwaar bestaat; 

dat verder in dit geval, waar de debet
rente op zeer gunstige wijze is gebonden aan 
het promesse-disconto van de Nederland
sche Bank en ook de creditrente gunstig 
voor de gemeente R oosendaal en N ispen is 
vastgesteld, tegen een looptijd van de be
doelde overeenkom st van 5 jaar geen bezwa
ren bes taan; 

dat, wat h et door Ged. Staten van Noord
Brabant geopperde bezwaar t egen dezen 
looptijd betreft, moet worden geoordeeld, dat 
in ieder geval art. 228 der Gemeentewet niet 
medebrengt, dat slechts een looptijd van één 
jaar zou kunnen worden toegestaan; 

dat evenwel de aangegane r ekening-cou 
rantovereenkomst uit anderen hoofde niet 
voor goedkeuring in aanmerking kan ko
m en; 

dat namelijk bezwaar bestaat tegen het 
bepaalde onder le van h et besluit van B. en 
W . van Roosendaal en Nispen, inzooverre 
deze bepaling m ogelijk maakt, dat die ge
m eente, zonder eenige limiet en buiten elk 
toezicht van Ged. Staten om, gelden kan op
nemen bij de bank; 

dat derhalve moet worden geoordeeld, dat 
Ged. Staten van Noord-Braba nt terecht, zij 
het ook or, anderen grond, goedkeuring aan 
het onderwerpelijke besluit van B. en W. 
van R oosendaal en Nispen h ebben onthou
den. 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. (A. B.) 

11 April 1941. ARREST van den H oogen 
Raad. (R. 0. art. 103, Octrooiwet art. 1.) 

Hof : De juiste beteekenis van een 
verleend Ned. octrooi en dus de om
vang van de besch erming, welke h et 
den h ouder verleent, moet worden be 
paald op den grondslag van h et oct rooi
schrift in dier voege dat aan de hand 

van de beschrijving en de conclusies 
moet worden gezocht naar de voorstel
ling van het wezen der uitvinding, wel
ke aan den Octrooiraad, toen deze het 
octrooi v er leende, voor oogen stond. 

Il. R . : H et aangevallen interlocutoire 
arrest houdt m.b.t. h et in h et middel 
bestreden punt niet in een uitdrukke
lijk en zonder voorbehoud gegeven be
slissing, zoo<lat beroep in cassatie n iet 
openstaat. 

Concl. Adv.-Gen. Wi;iiiveldt: De om
va ng der bescherming , welke een N~d. 
octrooi den houder verleent, hangt met 
af van de voorstelling van h et w ezen 
der uitvinding, welke aan den Octrooi
raad, toen deze h et octrooi ve rleend~. 
voor oogen stond. Het Hof beweert dit 
echter niet. H et middel mist feitelijken 
grondslag. 

N.V. Philips' Gloeilampenfabriek, te 's-Gra
vcnhage, e ischeres tot cassatie van een op 
28 Juni 1944 tusschen pp. door het Gerechts
hof t e Amsterdam gewezen arrest, adv. Mr. 
G. H. C. Bodenha usen, 

t egen: 
F. J. M. Gerbehij, te Amsterdam, verweer
der in cassatie, adv. Mr. A. F. Visser van 
Yzendoorn. 

De Hooge Raad, enz. ; 
O. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat Philips Gerbehij heeft gedagvaard 

voor de Arr.-Rechtbank t e Amsterdam, stel
lende: 

,,dat zij, Philips, is h oudster van het Ne
derlandsch octrooi n o. 17297, gedagteekend 
16 October 1927 en verleend voor een ge
luidsweergever m et trilplaat", waarvan de 
conclusie luidt: 

,,Toest el voor het weergeven van geluid, 
bestaande uit een trilplaat met aan beide 
zijden open luchtverbindingen, om geven 
door een randsch erm, waarvan de middel
lijn minstens 80 cm. groot er is dan die van 
de trilplaat"; 

dat met de aang egeven dim ensioneering 
bedoeld is , dat de weg , waarlangs de lucht 
kan gaan van de voor- naar de achterzijde 
van de trilplaat ongeveer een vierde zal be
dragen van de golfleng te van de laagste nog 
van bela ng zijnde stemfrequentie; 

dat Gerbehij zonder daartoe gerechtigd te 
zijn in of voor zijn bedrijf in het verkeer 
brengt, ve rder verkoopt, verhuurt, aflevert 
en voor een en ander in voorraad heeft or 
gebruikt radio-ontvangapparaten o nder den 
naam Rady; 

dat deze apparat en bevatten een toestel 
voor he t weergeven van geluid, bestaande 
uit een trilplaat m et aan beide zijden open 
luchtverbinding, omgeven door een rand
scherm, waarbij de weg, waarlangs de lu cht 
kan gaan van de voor- naar de ach terzijde 
van de trilplaat ongeveer een vie rde be
draagt van de golflengte van de laagste nog 
van belang zijnde stemfrequentie; 

dat deze t oestellen mitsdien inbreuk ma-
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k en op het N ederlandsch octrooi no. 17297 
-van Philips; 

dat de vorenvermelde handelingen van 
Gerbehij derhalve zijn onrechtmatig; 

dat hij bij deze handelingen h eeft gehan
<leld desbewust, immers m et k ennis van het 
<>ctrooi van Philips en m et volledig inzicht 
in de betcekenis, welke t en op?ichte daar
-van aan zijn handelingen is toegekomen; 

dat hij in het bijzonder desbewust zal han
<lelen in zooverre hij na verloop van 30 da
gen sedert den dag der dagvaarding m et 
-zijn handelingen zal blijven voortgaan; 

dat uit den aard der zaak Philips als eige
nares van het onderwerpelijke waardevolle 
octrooi schade lijdt, indien op dit octrooi in
breuk wordt gemaakt;" 

op grond waarvan Philips heeft gevor 
<lerd, dat h et der Rechtbank behage o.m. 

a . te verklaren voor recht, dat de voren
<>mschreven handelingen van Gerbehij zijn 
<>nrechtmatig; 

b. h em t e veroordeelen om aan Philips 
tegen kwijting te v ergoeden de door haar 
t en gevolge van zijn onrechtmatige hande
lingen geleden en h et in kracht van gewijsde 
gaan van het vonnis nog t e lijden schade, 
nader op te maken bij staat en te v ereffenen 
-volgens d e wet, m et de wettelijke interessen 
-ad 5 % 's jaars tot den dag der voldoening; 

c. h em te gelasten h et in of voor zijn be
<lrijf in het verkeer brengen, verkoopen, ver
buren, afleveren en voor een en ander in 
voorraad hebben of gebruiken van radio
<>ntvangtoestellen, welke de kenmerken be
vatten van het bij de dagvaardin g gestelde 
octrooi van Philips, na te laten, 

d. h em t e veroordeelen om, indien hij aan 
-de sub c genoem de veroordeeling niet vol
<loet, aan Philips ten titel van dwangsom 
tegen kwijting te betalen de som van f 50,000 
ineens, subsidiair f 500 voor lederen keer, dat 
hij daaraan niet zal voldoen; 

dat Gerbehij de vordering heeft bestreden, 
waarop de R echtbank bij vonnis van 23 Mei 
1939 deskundigenbericht heeft gelast; 

dat, nadat Gerbehij van dit vonnis was 
g ekomen in hooger beroep en h et Hof bij 
-arrest van 10 October 1940 h et vonnis had 
bekrachtigd, de Rechtbank bij vonnis van 
3 November 1943 voor recht h eeft verklaard, 
dat de ter dagvaarding omschreven hande
lingen van Gerbehij onrechtmatig zijn, m et 
zijn veroordeeling: 

1 °. om aan Philips t e vergoe<len de door 
baar tengevolge van zijne na 2 April 1937 
-verr ichte onrechtmatige handelingen gele-
-den en tot het In kracht van gewijsde gaan 
-van het vonnis nog t e lijden schade, op t e 
maken bij staat en te vereffenen volgens de 
wet, m et r ente; 

2°. om na t e laten h et in of voor zijn be
<lrijf in het verkeer brengen, verkoopen, ver
huren, afleveren en voor een en ander in 
voorraad hebben of gebruiken van radio
ontvangsttoestellen, welke de kenmerken 
bevatten van het bij inleidende dagvaarding 
gestelde octrooi van Philips; 

3°. om, indien Gerbehij aan de in h et vo-

r ig lid vermelde v eroordeeling niet voldoet , 
aan Philips ter titel van dwangsom te be
talen de som van f 50,000; 

dat Gerbehij van dit vonnis In hooger be
roep is gekomen; 

dat h et H of bij h et bestreden arrest h eeft 
heeft overwogen: 

1. .,dat h et geschil, dat partijen verdeeld 
houdt, betreft de vraag of zekere radio
ontvangapparaten, bekend onder den naam 
Rady, in de dagvaarding b eschreven a ls : 
"bevattende een toestel voor het weergeven 
van geluid, bestaande u it een trilplaat m et 
aan b eide zijden open lu chtverbinding, om
geven door een randscherm waar bij de weg 
waarlangs de lucht kan gaan van de voor
naar de achterzijde van de trilplaat, onge
veer een vierde bedraagt van de golflengte 
van de laagste nog van belang zijnde stem
frequ entie" inbreuk maken op het Neder
landsch octrooi no. 17297 van P hilips, van 
welk octrooi, gedagteekend 16 October 1927, 
de conclusie luidt: .,toestel voor het weer
geven van geluid, bestaande u it een t rilplaat 
m et aan be ide zijden open luchtverbinding, 
omgeven door een randscherm, waarvan de 
middellijn minstens 80 cm. grooter is dan 
die van de trilplaat"; 

2. .,dat de beslissing van dit geschil voor 
een goed deel beheerseht wordt door h et 
antwoord op de vraag of tot het wezen der 
geoetroieerde uitvinding beh oort de boven 
verm elde dimensie van de middellijn van 
h et randsch erm "minstens 80 cm. grooter 
dan die van de trilplaat"; 

3. .,dat de bij het vonnis van 23 Mei 1939 
(bekrachtigd bij arrest van het H of van 10 
October 1940) benoemde deskundigen voor
n oemde vraag, welke hun met andere vra
gen bij dat vonnis ter beantwoording was 
voorgelegd, ontkennend hebben beantwoord, 
daarbij o.m . verklarende: .,Het wezen van 
de uitvinding ligt in het gebruik van de 
trilplaat als dipoolgeluidsbron . Om dit ge
bruik productief t e doen zijn, is een rand
scherm onontbeerlijk. De minimum dim ensie 
van dit randsch erm behoort niet t ot het we
zen der uitvinding"; 

4. .,dat in het beroepen vonnis de Recht
bank zich met d e zienswijze van bedoelde 
deskundigen h eeft vereenigd en de toewij
zing van Philips' vordering voornamelijk op 
die instemming met het oordeel van des
kundigen steunt : 

5. .,dat door Gerbehij tegen het vonnis 
een zestal grieven zijn ontwikkeld, welk e in 
de eerste plaats betreffen het ant woord door 
deskundigen en door de Rechtbank op voor
noemde vraag gegeven"; 

6. ,,dat t er ondersteuning van hare met 
betrekking tot dit punt tegenover elkaar 
staande zienswijzen partijen in het geding 
h ebben gebracht rappor ten van door haar 
geraadpleegde deskundigen; 

7. .,dat bovendien in het geding is ge
bracht het rapport d.d. 16 November 1936 
van de bovengenoemde drie door de Recht
bank benoemde deskundigen, de heeren 
Fokker, Koomans en van Hoogstraten, uit• 
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gebracht aan de Rechtbank t e 's -Graven
hage in zake een vordering tot nietig-ver
klaring van het onderhavige octrooi, inge
steld door de Belgische Vennootschap van 
Koophandel Bell T elephone Manu facturing 
Comp. te Antwerpen;" 

8. .,dat in de verschillende rapporten 
voor wat betreft voornoemde vraag be
langrijk verschil van inzicht aan h et licht 
treedt;" 

9. .,dat het H of op het standpunt staat, 
dat de juiste beteekenis van een verleend 
Nederlandsch Octrooi en dus de omvang van 
de bescherming, welke het den houder ver
leent, moet worden bepaald op den grond
slag van het oct rooischrift in dier voege, dat 
aan de hand van de beschrijving en de con
clusies m oet worden gezocht naar de voor
stelling van het wezen der uitvinding, welke 
aan den Octrooiraad, toen deze het octrooi 
verleende. voor oogen stond;" 

10. .,dat hieruit volgt, dat bepaalde 
woorden in de beschrijving en conclusies 
n iet noodzakelijk in letter lijken zin moeten 
worden verstaan, immers niet is u itgesloten, 
dat het wezen der uitvinding, zooals dat door 
den Octrooiraad is gezien en in de beschrij
ving en de conclusies tot uitdrukking is ge
komen, in een en ander een onvolmaakte be
schrijving heeft gevonden, zelfs een b e
schrijving, welke passages of woorden be
vat, welke, in letterlijken zin opgevat, m et 
het wezen der aan den Octrooiraad voor oo
gen staande uitvinding niet in overeenstem
ming zijn;" 

11. .,dat, een en ander in aanmerking n e
mende, het H of, gelet op het boven gesig
naleerde verschil van inzicht, dat uit de 
overgelegde rapporten van deskundigen aan 
het licht treedt, behoefte gevoelt, alvorens 
op de grieven te beslissen, nog te worden 
voorgelicht door den Octrooiraad;" 

12. .,dat die behoefte van voorlichting 
van den Octrooiraad in de eerste plaats geldt 
de vraag naar het wezen der uitvinding naar 
de voorstelling van den Octrooiraad toen 
deze het octrooi verleende en de beteekenis 
van de in de con clusie voorkomende dimen
sioneering in verband met dat wezen der 
uitvinding; 

13. .,dat in nauw verband daarmede het 
Hof ook wenscht te worden voorgelicht om
trent de punten in de h ieronder volgende 
vragen verder geformuleerd"; 

dat het Hof daarop, alvorens verder te be
slissen, aan den Octrooiraad heeft opgedra
gen aan het Hof inlichtingen te verstrekken 
omtrent de volgende punten : 

1. welke was in de voorst elling và.n den 
Octrooiraad toen deze h et onderhavige oc
trooi verleende, het wezen der geoctroieerde 
uitvinding? 

2. welke beteekenis heeft in die voorstel
ling gehad eenerzijds de technische verwe
zenlijking van het denkbeeld, door het ge
octroieerde voortbrengsel het verschijnsel t e 
bestrijden, dat in de beschrijving met het 
woord kortsluiting wordt aangeduid, ander
zijds de technische verwezenlijking van het 

denkbeeld, door dat voortbrengsel resonan
tieverschijnselen te vermijden, welke bij ge
bruik van een hoorn in stede van een rand
scherm plegen op te treden? 

3. Doet, beoordeeld naar het wezen der 
uitvinding, hetwelk aan den Octrooiraad bij 
de verleening van het octrooi voor oogen 
heeft gestaan, - elke afwijking van de di
mensioneering, die in de conclusie van het 
octrooi voorkomt, een radioontvang appa
raat m et randsch erm vallen buiten de be
scherming, welke het octrooi verleent en 
zoo neen, bij welke mate van afwijken is dit 
wel het geval? 

4. Aangenomen dat de Rady-apparaten 
geacht worden een randscherm in den zin 
waarin dat woord in beschrijving en con
clusie van het octrooi voorkomt, t e bevat
ten, - naar welke methode moet dan voor 
de beantwoording van de eventueele vraag 
of het verschil tusschen de middellijn van 
het randscherm en de middellijn van de t ril
plaat onder den afstand van 80 cm. blijft -
de middellijn van h et randseherm worden 
bepaald? 

0. dat Philips tegen dit arrest het volgen
de middel van cassatie aanvoert: 

S. en/of v. t. van de artt. 1, 2, 3, 4, 5A, 12, 
13, 15, 20, 23, 24, 24A, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
34, 43, 54, 56, 57 der Octrooiwet 1910 S. 313, 
21, 22, 23, 24, 32 van het Octrooireglement 
1921 S. 1083, 1401. 1402, 1403 B. W., 48, 222, 
235, 236, 353 Rv.; 

doordien het Hof (uitdrukkelijk en zon
der voorbehoud en mitsdien bij h et H of bin 
dende eindbeslissing ) h eeft beslist, gelijk 
hierboven in de overwegingen 9 en 10 is ver
m eld; 

weshalve het H of, alvorens op de grieven 
te b eslissen , behoefte h eeft gevoeld aan 
voorlichting door den Octrooiraad in de eer
ste plaats omtrent het wezen der uitvinding 
van octrooi 17297 naar de voorstelling van 
den Octrooiraad toen deze het octrooi ver 
leende, en o.m. daarover aan den Octrooi
raad inlichtingen h eeft gevraagd; 

ten onrechte: 
omdat de omvang der bescherming, welke 

een Nederlandsch octrooi den houder ver
leent, niet afhangt van de voorstelling van 
h et wezen der uitvinding, welke aan den 
Octrooiraad, toen deze het octrooi verleen
de, voor oogen stond, 

immers - afgezien van de gevallen, waar
in een bepaalde bescherming niet is ver
langd of is geweigerd - veeleer afhangt van 
het wezen der geoctroieerde uitvinding, 

dat de deskundige derde, daarbij eventueel 
mede lettende op feiten en omstandigheden 
buiten het octrooischrift, tegenover den door 
den Octrooiraad bij de verleening van het 
octrooi in aanmerking genomen stand der 
techniek uit het octrooi leest; 

0. dienaangaande: 
dat het aangevallen interlocutoire arrest 

met betrekkiug tot het in het middel be
streden punt niet inhoudt een uitdrukkelijk 
en zonder voorbehoud gegeven beslissing; 

dat toch m oeilijk te aanvaarden is, dat het 
8 
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Hof zich eens voor al heeft willen binden 
aan de in het middel aangeduide overwe
gingen, welke in algemeene bewoordingen 
zijn vervat en slechts een inleiding vormen 
tot de aan den Octrooiraad gegeven op
dracht; dat integendeel aannemelijk is, dat 
het Hof heeft bedoeld zich de vrijheid voor 
te behouden om - al naar het nader over
wegen der zaak na ontvangst van de inlich
t ingen van den Octrooiraad daartoe aanlei
ding zoude geven - op zijn in het middel 
bestreden oordeel t erug te komen, wanneer 
en voorzoover dit met zijn later inzicht niet 
mocht strooken; 

dat mitsdien naar het aan art. 103 R.O. ten 
grondslag liggend beginsel beroep in cassa
tie tegen de bestreden beslissing niet open
staat; 

Verklaart eischeres niet-ontvankelijk in 
haar beroep in cassatie; 

Veroordeelt haar in de kosten van deze 
voorziening (Salaris f 450). 

Conclusie Adv.-Gen. Wijnveldt: 

Post alia: 
Hoewel het middel de rechtsoverwegingen 

van het Hof, waartegen het gericht is, ver
meldt, nam ik toch het geheel der rechts
overwegingen afzonderlijk over, omdat ik 
meen, dat het arrest in zijn geheel gelezen 
een andere blik op 's Hofs beslissing geeft, 
dan indien aUeen gelet zou moeten worden 
op de bestreden beschouwingen. 

Verweerder acht het beroep niet-ontvan
kelijk en voert ter ondersteuning daarvan 
twee gronden aan. In de eerste plaats acht 
hij het weinig aannemelijk, dat het Hof be
doeld heeft zich te binden, indien bij het 
nader onderzoek zou blijken, dat de beslis
sing daarvan afhangt, of onder de zich in 
deze zaak voordoende speciale omstandig
heden 's Hofs stelling, welke het middel be
strijdt, moet worden gevolgd, dan wel deze 
eenigszins moet worden aangevuld; 

Philips bestrijdt dit door aan te voeren, 
dat de beslissing, a l is zij opgenomen in een 
interlocutoir arrest, uitdrukkelijk en zonder 
voorbehoud is gegeven, dus voor het Hof 
een bindende en in cassatie aantastbare be
slissing is. 

Ik ben van meening, en ter ondersteuning 
dier opvatting nam ik het geheel der rechts
overwegingen over, dat het Hof in deze 
?..aak, h oewel het een ietwat algemeen lui
dende beschouwing gaf, daarmede niets an
ders heeft willen zeggen, dan dat het, nu het 
kennis had genomen van twee rapporten 
der Rechtbank-deskundigen, uitgebracht in 
deze zaak en in een andere procedure en bo
vendien van rapporten afkomstig van des
kundigen door partijen aangewezen, van 
zijn bevoegdheid de voorlichting van den 
Octrooiraad in te winnen gebruik wilde ma
ken, om er achter te komen, wat bij het ver
leenen van het octrooi, dit College voor oo
gen stond als het wezen der uitvinding. Zoo
als ik het arrest lees, bedoelt het Hof niets 
meer met de in cassatie bestreden beslissing 

dan dat het die voorlich ting nog noodig 
heeft om na de vele rapporten in deze zaak 
uitgebracht te beslissen, welke bcteekenis 
derden, waaronder de in octrooiprocedures 
veel voorkomende gemiddelde technici aan 
het octrooi zullen hechten. 

Het middel zelf gaat in de richting van 
deze opvatting door het woordje "veeleer" 
waarin verweerder een tweeden grond van 
niet-ontvankelijkheid, zoekt. 

Wel betoogde de geachte pleiter voor Phi
lips dat in het gedeelte van het middel, dat 
met "immers" aanvangt, slechts een toegift 
te lezen is, waarin voor ieder duidelijk de 
inhoud van het tot dusver door den Hoogen 
Raad omtrent beschermingsomvang van oc
trooien gewezen arresten is weergegeven: 
waarmede dan de vrijheid van oordeel van 
den H oogen Raad geïllustreerd wordt door 
het gebruik van het woord "veeleer", doch 
ik kan mij met deze lezing van het middel, 
zooals het nu eenmaal geformuleerd is, niet 
vereenigen. 

Ik ben echter van meening, dat het mid
del niet onduidelijk is in dien zin, dat niet
ontvankelijk verklaring van het beroep in 
cassatie zou moeten volgen. 

Het middel zal intusschen naar mijn oor
deel bij mijn lezing van het arrest niet tot 
cassatie kunnen leiden. 

Inderdaad hangt de omvang der bescher 
ming, welke een Nederlandsch octrooi den 
houder verleent, niet af van de voorstelling 
van het wezen der uitvinding, welke aan den 
Octrooiraad, toen deze het octrooi verleende, 
voor oogen stond. 

Het middel zegt dit m.i. terecht, doch het 
H of beweert dit ook niet. In de bestreden 
beslissing zegt het Hof, dat de uitlegging 
moet geschieden in dier voege, dat aan de 
hand van de beschrijving en de conclusies 
moet worden gezocht naar de voorstelling 
welke aan den Octrooira.s.d voor oogen stond 
bij het verleenen van het octrooi. 

Hiertegen keert het middel, dat volgens 
mij daarom feitelijken grondslag mist, zich 
niet. Het middel gaat er te zeer van uit, dat 
volgens het Hof voor de bepaling van den 
beschermingsomvang h etgeen den Octrooi
raad voor oogen stond zoo niet het eenige of 
beslissende element, dan toch een wezen
lijk element is, zoodat de beschermingsom
vang in dien zin van de vermelde voorstel
ling afhangt. 

Wanneer men het arrest leest, kan men 
er deze opvatting inleggen, doch dit acht ik 
niet juist. Ik wees er reeds op, dat het Hof 
een aantal rapporten voor zich had van 
deskundigen, die zooals gewoonlijk, elkaar 
volkomen tegenspraken. Bij de onzekerheid 
welke daaruit voortvloeit, heeft het Hof 
niets anders gedaan, dan zich tot den oc
trooi-verleener wenden met de vraag wat 
h em destijds voor oogen stond, om op die 
wijze zich zelf eenig licht te verschaffen. 

Hiermede maakte het alleen van zijn be
voegdheid gebruik, en het geschil in cassa
tie kon, meen ik, ontstaan, omdat eischeres 
in 's Hofs a rrest een te algemeene uitspraak. 
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en regel heeft gelezen. 
Bij pleidooi is namens eischeres een uit

voerige en belangrijke uiteenzetting gege
ven van de literatuur en de rechtspraak 
omtrent den beschermingsomvang van het 
octrooi, waarop ik echter meen niet te moe
ten ingaan op g rond van de wijze waarop ik 
het thans bestreden arrest lees. Ik merk 
s lechts op, dat bij de bepaling van dien be
schermingsomvang telkens rekenin g wordt 
gehouden met hetgeen deskundige derden 
vaststellen omtrent het wezen der uitvin
ding, terwijl tevens beteekenis wordt toege
kend aan de bedoeling van den uitvinder en 
aan feiten en omstandigheden buiten den 
tekst van het octrooischrift. 

Tot het laatste reken ik de voorstelling, 
welke den Octrooiraad voor oogen staat bij 
de verleening van het octrooi. 

Wat de rechtspraak betreft moge ik vol
staan met te verwijzen met de in deze pro
cedure ter sprake gekomen arresten van 
den H oogen Raad van: 20 Juni 1930, (W. 
12147, N.J. 30 bi. 1217 P.S.) 7 November 
1930, (W. 12232, N.J. 31 bi. 740) 20 Novem
ber 1931 (W. 12377 S.B., N.J. 31 bi. 1593 
E.M.M.) 17 Mei 1935, (W. 12980, N.J. 34 bi. 
1349, B.I.E. 37 bi. 3) 17 April 1936, (N.J. 36 
no. 546, E.M.M., B.I.E. 37 bi. 50 F.J.A.H.) 17 
April 1936 (N.J. 36 no. 557 E.M.M., B.J.E. 36, 
bi. 97) 19 Februari 1937, (N.J. 37 no. 550 
E.M.M., B.I.E. 1937 bi. 111 m et noot, blij
k ens B.I.E. 1939 bi. 16 van J. E. v. d. M.) 18 
Juni 1937, (N.J. 38 no. 17, B.I.E. 39 bi. 2 
B.M.T.) 19 November 1937, N.J. 38 no. 281, 
14 Januari 1938, (N.J. 38 no. 1032 E.M.M., 
B.I.E. 38 bi. 120 B.M.T.) 5 Februari 1942, 
(N.J. 42 no. 361, B.I.E. 42 no. 85 ), 8 Mei 
1942, (N.J. 42 no. 519, B.I.E. bi. 2 no. 118) 
12 Juni 19-12 (B.I.E. 1942 no. 112) 4 Decem
ber 1942, B.I .E. 1943 no. 21. 

Voor de literatuur opgave is van belang: 
.,W. H. Drucker, ,.Handboek" nos. 224 v., 

237 v.; B. M. Telders, .. Octrooirecht" n os. 
297 v. en no. 388 bi. 416 en onder pseudoniem 
Veldkamp in B.I.E. 1944 bi. 75; C. J. de 
Haan in L eon's Octrooirecht, Suppl. 1935, 
bi. 463 v., alsmede in W.P.N.R. 3683, 3684 
(rec. T elders) , N.J.B. 1944 bi. 123, 131 (rec. 
Budd. de Voogt), B.I.E. 1944 bi. 91 (bespre
king "Veldkamp"); E. M. Meyers in noot 
bij H.R. 14 Januari 1938 N.J. 1938 no. 1032; 
H. v. Wageningen in B.I.E. 1940, bi. 50 en 
praeadvies N.J.V 1941, bi. 29 v.: A. Broch es, 
.,H et ondeugdelijk octrooi in de inbreukpro
cedure", diss. A'dam 1939 bi. 49 v.; C. Croon 
in R. M. Themis 1940. bi. 113; J. G. Buddingh 
de Voogt in N.J.B. 1042 bi. 145: en in "Het 
voorwerp van het octrooi" 1943 (rec. de 
Haan zie boven, id. Schellenbach in 
W.P.N.R. 3884); S. Gerbrandy, .. Industrieele 
Eigendom en subjectief recht", diss. V.U. 
1946 bi. 97 v.". 

Op grond van het bovenstaande conclu
deer ik tot verwerping van het beroep en 
veroordeeling van eischeres in de kosten 
dezer procedure. 

(N. J.) 

14 April 1941, KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 25h.) 

De school, welke thans hier te lande 
met den naam lyceum wordt aange
duid, is naar stellig recht een vereeni
ging van een hoogere burgerschool en 
een gymnasium met een gemeenscha1,
pelijken zoogenaamden onderbouw. Een 
leeraar, die onderwijs geeft aan de H . 
B.S.-afdeeling van een lyceum moet 
derhalve g.::acht worden middelbaar on
derwijs t e geven in den zin van art. 2fi 
eerste lid onder h en is terecht door 
den Raad niet als raadslid toegelaten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Haarlem tegen 
het besluit van Ged. Staten van Noordhol
land van 4 Sept. 1946, No. 181, afdeeling 4, 
waarbij, met vernietiging van het besluit 
van den tijdelijken raad van 26 Augustus 
1946, No. 24, als lid van den raad werd toe
gelaten Ir. P. C. van der Heijden te Haar
lem; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 December 1946, No. 663; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 April 1947, No. 
11, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur Bu
reau Bestuurszaken; 

O. dat de tijdelijke raad der gemeente 
H aarlem bij zijn besluit van 26 Aug. 1946, 
No. 24, Ir. P. C. van der Heijden niet h eeft 
toegelaten a ls lid van den raad dier ge
meente, daarbij overwegende, dat de heer 
van der H eijden voornoemd leeraar is aan 
h et Roomsch-Katholiek Lyceum te Haar
lem; dat als vaststaand moet worden aange
nomen, dat aan een zoogenaamd lyceum van 
den aard als het onderhavige zoowel middel
baar als gymnasiaal on derwijs wordt ge
geven, zijnde dit immers juist het karakter, 
dat m en bij het in het leven roepen van deze 
instituten daaraan h eeft willen geven; dat 
daaraan niet afdoet het feit, dat deze on
derwijsinstellingen niet in eenige wet zijn 
geregeld, noch het feit, dat het toezicht er op 
niet is opgedragen aan een Inspecteur van 
het Middelbaar Onderwijs of aan den Inspec
teur der Gymnasia; dat immers de school, 
waar een vak van middelbaar onderwijs 
wordt gedoceerd, het karakter van dit vak 
niet bepaalt, met andere woorden, dat een 
vak van middelbaar onderwijs niet ophoudt 
een vak van middelbaar onderwijs te zijn, 
wanneer het onderwezen wordt aan een 
school met een speciaal type; dat art. 25h 
der Gemeentewet het raadslidmaatschap 
niet onvereenigbaar verklaart m et de be
trekking van onderwijzer (leera.ar) aan een 
school voor middelbaar onderwijs, maar met 
de betrekking van "onderwijzer van het 
middelbaar onderwijs"; dat blijkens verkre
gen inlichtingen de heer van der Heijden 
wis- en natuurkunde doceert "aan de 
H.B.S.-afdeeling'' van het Roomsch-Katho
liek Lyceum: dat de heer van der H eijden 
derhalve een betrekking vervult, genoemd 
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In art. 25 sub h der Gemeentewet; 
dat, nadat Ir. P. C. van der Heljden voor

noemd tegen dit raadsbesluit bezwaren bij 
Ged. Staten van Noord-Holland had inge
diend, dit college, bij besluit van 4 Sept. 
1946, No. 181, atdeeling 4, met vernietiging 
van h et bestreden besluit van den tljdelljken 
raad van Haarlem de bezwaren van den 
reclamant gegrond heeft verklaard en dezen 
derhalve heeft toegelaten als lid van den 
raad dier gemeente; 

dat Ged. Staten daarbij h ebben overwo
gen, dat, daar de Grondwet zelve reeds In 
art. 145 de positieve vereischten voor het 
raadslidmaatschap opsomt en daarbij tevens 
eenlge omiitandigheden vermeldt, welke tot 
uitsluiting van dat lidmaatschap voeren, de 
aan de Constitutie verschuldigde eerbied 
eischt, dat de bepalin'l'en der Gemeentewet, 
welke nog andere gronden van uitsluiting 
behelzen, zoo eng mogelijk worden geïnter
preteerd; dat een dergelijke interpretatie tot 
de opvatting leidt, dat aan de woorden "mid
delbaar onderwijs", gebezigd In art. 25, let
ter lt, der Gemeentewet, de beteekenls wordt 
gehecht van onderwijs, dat wettelijk tot 
middelbaar onderwijs is gestempeld ; dat het 
onderwijs aan een lyceum niet is mldelbaar 
onderwijs In dezen zin ; dat de r eclamant 
derhalve voor de toepassing van de genoem
de bepaling niet kan worden aangemerkt 
als onderwijzer van het middelbaar onder
wijs; dat de raad mitsdien ten onrechte tot 
niet-toelating van den reclamant heeft be
sloten; 

dat van dit besluit van Ged. Staten van 
Noord-Holland de raad der gemeente Haar
lem bij Ons in beroep Is gekomen, aanvoe
rende, dat de gedachtengang, welke Ged. 
Staten tot hun uitspraak heeft geleld, den 
raad niet juist wil voorkomen; dat h et be
roep op art. 145 der Grondwet, ten bewijze, 
dat art. 25 der Gemeentewet zoo eng moge
lijk m oet worden geïnterpreteerd, niet over
tuigend is, te minder nu de In de Grondwet 
genoemde vereischten voor het raadslid
maatschap ook In het vrijwel gelijkluidend 
art. 21 der Gemeentewet zijn te vinden; dat 
het laatstgenoemde artikel en art. 25 der 
Gemeentewet, al raken zij dezelfde materie, 
elk een afzonderlijk vraagstuk regelen, het
geen ook blijkt uit de bewoordingen van het 
opschrift der paragraaf, waarin deze arti
kelen voorkomen; dat art. 26 der Gemeen
tewet derhalve niet in zoodanlg nauw ver 
band met art. ~1 der Gemeentewet, of wil 
men art. 145 der Grondwet, mag worden ge
lezen, dat daaraan een con clusie als boven
vermeld door Gcd. Staten kan worden ver
bonden; dat de ratio van art. 25 sub lt der 
Gemeentewet, al moge men het met haar 
strekking misschien niet eens zijn, eerder 
medebrengt, dat aan het begrip "onderwij
zer van het middelbaar onderwijs" een zoo 
ruim mogelijke Interpretatie wordt gegeven, 
teneinde op die manier onder het onderwij
zend personeel althans zooveel mogelijk ge
lijkheid in dit opzicht te scheppen; dat voor 
de beantwoording der vraag, of In casu mld-

delbaar onderwijs wordt onderwezen In de 
eerste plaats, ook blijkens art. 1 der Mid
delbaar Onderwijswet, op den aard der ge
doceerde vakken m oet worden gelet; dat ten 
overvloede Is gebleken, dat Ir. van der Heij
den zijn vakken wis- en natuurkunde aan 
de H.B.S.-afdeeling van het lyceum doceert, 
zoodat, wanneer men aan het karakter der 
onderwijsinrichting ook beteekenis wil toe
kennen, eveneens moet worden geconclu
deerd, dat deze een "onderwijzer van het 
middelbaar onderwijs" Is; 

0. dat. daargelaten de vraag, of het ly
ceum onderwijskundig al dan niet als een 
afzonderlijk schooltype moet worden be
schouwd, de school, welke thans hier te 
lande met den naam lyceum wordt aange
duid, naar stellig recht Is een vereeniging 
van een hoogere burgerschool en een gym
nasium met een gemeenschappelijkcn zoo
genaamden onderbouw; 

dat hieruit volgt, dat Ir. P. C. van der 
H eijden, die onderwijs geeft aan de H.B.S.
afdeellng van het Roomsch-Katholiek Ly
ceum te Haarlem, geacht moet worden mid
delbaar onderwijs te geven in den zin van 
art. 25, eer s te lid, onder h, der Gemeente
·wct; 

dat hij derhalve terecht door den tijde
lijken gemeenteraad van Haarlem niet a ls 
raadslid is toegelaten; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be

sluit van Ged. Staten van Noord-Holland, 
alsnog ongegrond te verklaren de door Ir. 
P. C. Tan der Heijden bij Ged. Staten van 
Noord-Holland ingebrachte bezwaren tegen 
het besluit van den tljdelijken raad der ge
meente Haarlem van 26 Augustus 1946, 
waarbij hij als lid van den raad der ge
meen te Haarlem niet werd toegelaten. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
Is belast enz. (A. B.) 

15 April 1947. KONINKLIJK BESLU I'l'. 
(Zuiveringsbesluit 1915 art. 9; Besluit 
10 Oct. 1945 S. F 221 art. 1.) 

De op appellant toegepaste maatregel 
wijkt af van het advies, bedoeld in art. 
5 vierde lid van h et Zuiveringsbesluit 
1945 voor zooveel betreft de toepassing 
van het vijfde en zesde lid van dit ar
tikel. De genomen maatregel moet als 
een eenh eid worden beschouwd, zoodat 
nu hij niet geheel In overeenstemming 
is met het voormelde advies, de appfJl
lant daartegen op grond van art. 9 van 
genoemd besluit beroep kan instellen. 
Het beroep wordt in zooverre gegrond 
geacht, dat het ontslag niet moet wor
den verleend op grond van art. 2 lid 1 
sub 1 van het Zuiveringsbesluit 194fi , 
doch op grond van art. 1 sub b van het 
K. B. van 10 Oct. 1045 S. F 221. 

Wij ,vlLHELMTNA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
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J. J. S. M. Pieters te Maastricht tegen de 
beschikking van Onzen Minister van Bin
nenlandsch e Zaken van 27 April 1946, No. 
Z. 3953, afdeeling B.B. Bureau Zuivering, 
waarllij h em op grond van het Zuiverings
b esluit 1945 ontslag is verleend uit zijn func
tie van commies-chef ter secretarie der ge
meente Maastricht; 

Den Raad van State A.fdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Januari 1947, No. 34; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 3 April 1947, 
No. Z. 13076, Afdeeling Binnenlandscb Be
stu ur, Bureau Zuivering; 

0. dat bij bovengenoemde beschikking op 
de overweging, dat de appellant, m ede naar 
het oordeel van de Commissie van Advies 
bedoeld in a rt. 5, lid 4, van h et Zuiverings
besluit 1945, h eeft doen blijken van ontrouw, 
als bedoeld in art. 2, eerste lid, sub 1 van 
dit besluit, aan hem met ingan g van 27 April 
1946 ontslag is verleend uit zijn functie van 
commies-chef ter secretarie van de gemeen
te Maastricht; 

dat deze beschikrung in zooverre van het 
advies der voornoemde commissie afwijkt, 
dat geen toepassing is gegeven aan het be
paalde in art. 5, lid 5, van het Zuiverings
besluit 1945; dat deze commissie haar ad
vies steunt op de gronden, dat de appellant 
1 °. vrijwillig naar een afscheidsreceptie ging 
van een naar het Oostfront vertrekkenden 
N.S.B.-er, en van iemand, die zes collega's 
tijdens de afkondiging van h et standrecht 
aan de Duitschers bad overgeleverd; 2°. van 
oordeel was, dat de Duitscbers het recht 
hadden gijzelaars t e nemen, t erwijl hij dit 
een "correctie" noemde en 3°. vrijwillig heeft 
medegewerkt aan de regeling van den anti
sabotage-dienst, door o.a. oproepin gen voor 
de burgers aan de hand van het bevolkings
register uit te schrijven; 

dat de appellant van de beschikking van 
Onzen Minister in beroep is gekomen, daar
bij onder meer aanvoerende, dat de anti
sabotage-dienst berustte op een regeling van 
den toenmaligen Secretaris-Generaal van 
h et Departement van Binnenlandsche Za
k en en dat zijn werkzaamheden, alsmede 
die van tlen aan zijn afdeeling verbonden 
ambtenaar Paulissen zich bepaalden tot het 
uitschrijven der wachtroosters, t erwijl deze 
werlczaamheden in de eerste plaats in het 
belang van de Ingezetenen der gemeente 
waren; dat hij, wat zijn opvattingen over 
het nemen van gijzelaars betreft, in zijn 
kring er op gewezen h eeft, dat dit ook is 
voorgeschreven in het Velddienstvoorschrift 
voor het Nederlandsche leger, zoodat de 
Duitschers te dezen opzichte zek er niet "en 
défau t" wàren; dat hij overigens achteraf 
wil toegeven, dat het niet opportuun is ge
weest een standpunt in te nemen, waarvan 
het fundament te vinden was in de volken
rechtelijke bepalingen en het onverstandig 
geweest is, de opportuniteit van een of an
dere geste In twijel te trekken; dat de mis-

schien al te groote belezenheid van h em, ap
pellant, hem er gemakkelijker toe h eeft ge
bracht een stelling te verdedigen, althans te 
poneeren, die de anderen zonder uitlegging 
niet konden accepteeren en waarvan zij 
geen uitlegging wilden hoeren; dat h ij zich 
echter afvraagt, of een andere meening 
dan die, welke door het actieve verzet is ge
huldigd, strafbaar is; dat de door hem aan 
de hondenvordering verleende mdewerking 
n iet kan worden gelaakt, omdat deze vor
dering volkenrechtelijk niet ongeoorloofd 
was ; dat hij de hem na een diensttijd van 
38 jaar opgelegde straf te zwaar acht; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkh eid 
van den appellant in zijn beroep: 

dat de op hem toegepaste maatregel af
wijkt van het advies bedoeld in art. 5, vier
de lid, van het Zuiveringsbesluit 1945, voor 
zooveel betreft de toepassing van het vijfde 
en zesde lid van dit artikel; 

dat de genomen maatregel a ls een een
heid moet wor den beschouwd, zoodat, nu hij 
niet geheel in overeenstemming is met het 
voormelde advies, de appellant daartegen op 
grond van art. 9 van genoemd besluit be
roep kan instellen; 

0. ten aanzien van de h oofd7,aak: 
dat uit de overgelegde stukken niet blijkt, 

dat er voldoende termen aanwezig zijn om 
art. 2, eerste lid, van het Zuiveringsbesluit 
1945 op den appellant toe te passen; 

dat echter wel met den burgemeester der 
gemeente Maastricht moet worden aangeno
men, dat de houding van den appellant in 
verband met de bezetting zoodanig is ge
weest, dat hij in zijn betrekking niet kan 
worden gehandhaafd en dus toepassing van 
Ons besluit van 10 October 1945, Staatsblad 
No. F 221, gerechtvaardigd is; 

dat in het bijzonder den appellant moet 
worden euvel geduid, dat hij vrijwillig onder 
meer de afscheidsreceptie van den naar het 
Oostfront vertrekkenden N .S.B.-burgemees
ter heeft bezocht, terwijl hij ook bij andere 
gelegenheden blijk heeft gegeven van een te 
groote bereidwilligheid jegens den bezetter; 

dat mitsdien het beroep in zooverre ge
grond wordt geacht, dat het ontslag niet 
moet worden verleend op grond van art. 2, 
lid 1, sub 1; van het Zuiveringsbesluit 1945, 
doch op grond van art. 1, sub b, van Ons 
bovengenoemd besluit van 10 October 1945; 

Gezien dit besluit; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de bestreden beslis

sing aan J. J. S. M. Pieters uit zijn functie 
van commies-chef ter secretariè van de ge
meente Maastricht met ingang van 27 April 
1946 ontslag te verleenen, als bedoeld in art. 
1, sub b, van Ons besluit van 10 October 1945, 
Staatsblad No. F 221. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A. B .) 
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15 April 1947. ARREST van den Hoogcn 
Raad. (Sv. art. 344, lid 1, 2°; Alg. Pol.
Verord. L eeuwarden art. 40; Gemeente
wet art. 168.) 

De woorden "ten gebruike innemen" 
hebben in art. 40 der Alg. Politieveror 
dening van L eeuwarden niet de ruime 
beteekcnis. door den Kantonrechter er 
aan toegekend. Gelezen in h et verband 
van het opschrift der afdeeling, waarin 
zij voorkomen, en van het tweede en 
derde lid van hetzelfde artikel, doelen 
die woorden niet op ieder gebruik, dat 
van den openbaren weg wordt gemaakt, 
maar richten zij zich tegen een hijzon
der gebruik, waartoe de straat behalve 
voor het openbaar verkeer zou kunne:i 
worden gebezigd. H et onderhavige ver
bod betreft de openbare orde en ligt 
binnen de bevoegdheid, aan den ge
m eenteraad toekomende. 

Adv .-Gen. Jhr. v. Asch v. Wijclc bo
vendien: Niet door den verbalisant zelf 
waargenomen of ondervonden is h f·t 
door h em gerelateerde, dat verdachte 
niet viel ouder zekere uitzonderingsbe
palin gen van een gemeentelijke politi~
verordening. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M. 
bij het Kantongerecht te Leeuwarden, requi
rant van cassatie tegen een schriftelijk von
nis van den Kantonrechter in voormeld 
Kanton van 14 Nov. 1946, waarbij J. B., 
fruitventer, te Leeuwarden, ter zalce van h et 
te zijnen laste bewezenverklaarde van a lle 
rechtsvervolging is ontslagen ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
van der Meulen; 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende, dat geschonden zijn art. 40 van de 
Algemeene Politieverordening der gemeent e 
Leeuwarden en art. 168 der Gemeentewet, 
zijnde door den Kantonrechter ten onrechte 
het voorschrift van het eerste lid van art. 40 
voornoemd onverbindend! geoordeeld, door 
aan de in dit voorschrift voorkomende woor
den "ten gebruike in te n emen" een on
juisten zin te geven; 

Gehoord den Adv.-Gcn. Jhr. v. Asch v. 
Wijck, namens den Proc.-Gen., in zijne con-
clusie, strekkende dat enz. ; · 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van verdachte is bewezen verklaard. dat hij 
op 25 Oct. 1916 in de gemeente L eeuwarden 
de openbare straat de Nieuwstad z.z. ten ge
bruike heeft ingenomen door alstoen aldaar 
met een fruitkar gedurende geruimen tijd te 
staan; 

0 . dat de rechter voorts heeft overwogen: 
dat aan verdachte kennelijk is ten laste 

gelegd overtreding van art. 40 lid 1 van de 
Algemeene Politieverordening der gemeente 
Leeuwarden, luidende: 

,,onverminderd de bepalingen der verorde
ning op de marktpolitie, is het verboden de 
straat ten gebruike in te n emen"; 

dat blijkens art. 1 van deze verordening 
onder "straat" moet worden verstaan: alle 

voor ieder toegankelijke voet- en r ijstraten , 
trottoirs, kaden, wallen, stegen , gangen, 
s loppen, bruggen, pijpen, markt en , pleinen, 
wegen, lanen , paden, plantsoenen, open 
plaatsen, welke in den regel voor den a lge
meenen dienst bestemd zijn, en voor het 
openbare verkeer open staan; 

dat nu niet is bepaald wat onder "ten ge
bruike innemen" dient te worden verstaan, 
uit art. 40 lid 1 van gemelde politieverorde
ning derhalve niet anders kan worden ge
lezen, dan dat ieder, die zich in de gemeente 
Leeuwarden op straat bevindt, hetzij loo
pende of stilstaande, in of met of zonder 
voertuig, met of zonder goederen, strafbaar 
is, daar hij immers dusdoende de straat ten 
gebruike inneemt; 

dat een dergelijke bepaling niet verbin
dend is, daar zoodoende aan "de straat" het 
karakter van openbaarheid wordt ontnomen. 
waardoor deze bepaling de grenzen, gesteld 
in de Gemeentewet, verre overschrijdt; 

dat hieraan niet afdoet dat art. 40 lid 2 het 
in het eerste lid bedoelde verbod n iet toe
passelijk verklaart, voorzoover gehandeld 
wordt krachtens door B. en W . verleende 
schriftelijke vergunning en de daarbij gege
ven voorschr iften worden in acht genomen, 
daar toch het karakter van openbare straat 
medebrengt, dat de straat toegankelijk is 
voor ieder zonder eenige vergunning van 
wicn dan ook ; 

bovendien, dat uit h et derde lid van art. 
40 van gemelde verordening blijkt, dat de in 
het tweede lid bedoelde vergunning nog is 
beperkt naar tijd en plaats en afhankelijk is 
van voorwaarden en voorschriften; 

dat waar Ons geen andere wetsbepaling 
bekend is op grond waarvan het den ver
dachte tenlaste gelegde feit strafbaar zou 
zijn, dit fe it niet strafbaar is en verdachte 
van rechtsvervolging client te worden ont
slagen; 

0. dat de Kantonrechter op die gronden 
den gerequireerde van alle rechtsvervolging 
heeft ontslagen; 

0 . ten aanzien van het middel : 
dat de tweede afdeeling der voormelde ver 

ordening tot opsch rift heeft: Bepalingen in 
h et belang van de openbare o rde; 

dat art. 40 van deze afdeeling deel uit 
maakt en in zijn geh eel luidt: 

1. Onverminderd de bepalingen der ver
ordening op de marktpolitie, is het verboden 
de straat ten gebruike in te nemen; 

2. Dit verbod is niet van toepassing voor 
zooverre gehandeld wordt krachtens door 
Burgem eester en Wethouders verleende 
schriftelijke vergunning en de daar
bij gegeven voorschriften worden in acht 
genomen. 

3. Die vergunning wordt geacht verkre
gen t e zijn voor het op de daarvoor aange
wezen plaatsen en tijdstippen innemen van 
de straat met goederen of voorwerpen, waar
voor een bepaalde marktplaats is aangewe
zen. Zij wordt voorts geacht verkregen te 
zijn voor het innemen van de straat op daar
toe door Burgemeester en Wethouders aan 
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t e wijzen plaatsen: 
a. m et rijtuigen of motorrijtuigen, die op 

min of meer geregelde tijdstippen personen 
vervoeren van andere bepaalde plaatsen 
naar deze gem eente of ter u g; 

b. m et vracht- of hon denkarren of voer 
tuig en of m otorrij tu igen, die geregeld goe
deren ven·oeren va n andere bepaalde plaat
sen naar deze gemeente of terug; 

c. voor zoover kaden of wallen betreft, 
met uit vaartuigen geloste, of ter inlading 
in vaar tuigen aangebrachte goederen; 
een en ander onder voorwaarde, dat de aan
wijzingen door de ambtenaren der politie in 
h et belang van orde en veiligheid gegeven, 
worden opgevolgd ; 

dat de r echter aan de woorden "ten ge
b ruike innem en" een te ruime beteekenis 
h eeft gegeven ; 

dat toet, deze woorden, gelijk m ede blijkt 
uit voormeld opschrift en uit h et geen in h et 
tweede en derde lid van het voorschrift is 
bepaald, niet doelen op ieder gebruik dat 
van den openbaren weg wordt gemaakt, 
maar, wat het gebruik betreft, zich slechts 
richten - behoudens vergunning - t egen 
een bijzonder g ebruik, waartoe d e straat be
halve voor het openbaar verkeer, zou kun
nen worden gebezigd ; 

dat een zoodanig verbod de openbare orde 
b etreft, zoodat het uitvaardigen daa rvan, nu 
h et niet met eenig wettelijk voorschrift 
strijdt, lig t binnen de bevoegdheid, aan den 
gemeenteraad toekomende; 

Vernietigt h e t bestreden von nis doch en
k el voorzoover het bewezenverklaarde niet 
strafbaar is geoordeeld en gerequireerde 
van alle r echtsvervolging is ontslagen: 

R echtdoende krachtens a r t. 105 R.O.; 
Verklaart h et bewezenverklaarde feit te 

zijn een strafbaar f eit, opleverende : te 
L eeuwarden de straat ten gebruike inne
m en; 

Verklaart verdachte deswege strafbaar , 
zijnde niet gebleken van eenige omstandig
heid, die de strafbaarheid uitsluit; 

Verstaat dat na te noemen straf staat in 
goede verhouding to t den ernst van h et ge
pleegde feit; 

GeziE-n de artikelen 40 en 104 van de Al
gemeene Politieverordening voor de ge
m eente Leeuwarden; 

Veroordeelt ger equestreerde t ot een geld
boete van tien gulden, bij gebreke van be
talin g en verhaal te vervangen door vijf da
gen h echtenis . 

Gewezen overeenkomstig de con clusie van 
den Adv.-Gcn. Jhr. v . Asch v. Wijck, uit 
wiens conclusie h et .volgende wordt overge
n om en: 

H et middel is gegron d. R equirant beroept 
z ich op het arrest van Uwen Raad dd. 18 
October 1926 N.J. 1926 p. 1221. Hij had nog 
m eer arresten kunn en vermelden o.a. Uw 
arrest van 7 Mei 1923 N.J. 1923 p. 977, waar
bij Uw Raad overwoog ten a a n zien van h et 
verbod van plaatsen van een voorwerp op 
den openbaren weg, dat dit verbod betrek 
k ing heeft op het gebru ik van den openba-

r en weg en m itsdien betreft de openbare 
orde, zooda t h et uitvaardigen ervan ligt bin
n en de bevoegdheid van h et Gemeentebe
s t uur, en dat de vraag of wellicht dat voor
schrift h et gebr uik van den openbaren weg 
m eer dan wenschelijk bemoeilijkt, raakt de 
doelmatigh eid der verordening, welke vraag 
niet staat aan de beoordeeling de r R echte r
l ijke Macht. Daarop volgen een arrest van 
Uw Raad d.d. 15 Oct. 1923 N.J . p. 1335 van 
gelijke strekking en h et door r equirant ge
noemde arrest van 18 October 1926 N.J. p. 
1221, in welk laatst e arrest het ging om een 
gelijk verbod a ls in de thans bij Uw Raad 
aanhangige zaak n.l. het verbod om een voor 
het openbaar verkeer openstaanden weg ten 
gebruike in t e nemen. 

In denzelfden geest volgen dan de arresten 
van Uwen Raad van 31 Januari 1927 N.J. p. 
287, 16 J anuari 1933 N.J. p. 546. m.o. W.P. 
en 22 Mei 1933 N.J. p. 1186. In h et zoo juist 
genoemd arrest van 16 Januari 1933 ging h et 
om dezelfde verbodsbepaling van dezelfde 
verordening a ls de thans aanhangige zaak, 
n.l. art. 40 van de Algemeene Politieverorde
ning der gemeente Leeuwarden. 

Waar ik m een dat de overwegingen en 
beslissingen in gem elde arresten n eergelgd 
nog onverzwakt m oet en gelden zal het von 
nis hierom niet in stand kunnen blijven en 
zal Uw Raad bier ten principale, na vernieti
ging van het v onnis voorzoover betreft het 
ontslag van a lle r echtsver volg ing, recht 
kunnen en moeten doen. 

I k merk nog op, al kan dit niet tot cas
satie in casu leiden. dat tevens een vorm
verzuim h eeft plaats gehad. De beslissingdat 
h et feit door verdachte is begaan (ik laat 
nog daar dat deze slechts gegoten is in den 
vorm van een overweging, en niet in die 
van een uitdrukkelijke beslissing ) m oet 
krach tens art. 359 Sv. op straffe van nietig
h eid steunen op daar toe r edengevende feiten 
of omstandigh eden als zoodanig in het 
schriftelijk vonnis aangegeven, en het eerste 
lid van dat artike l zegt reeds dat het vonnis 
moe t bevatten de inhoud der bewijsmidde
len, voorzoover deze tot bewijs daarvan 
dient. De Kantonrechter echter vermeldt in 
zijn vonnis te dezen aanzien niet anders dan 
"Overwegende dat Wij door den in houd van 
het ambtseedig proces-verbaal bewezen ach
ten en daaruit de overtuiging h ebben beko
men, dat verdachte h et hem bij dagvaarding 
tenlaste gelegde feit heeft begaan". Ook 
zelfs zou de geheele inhou d van het proces
verbaal, gesteld die inhoud ware in zijn ge
heel vermeld in het vonnis, ingevolge art. 
344 lid 1 aanhef en sub 2 Sv., nie t tot bewijs 
hebben kunnen dienen, daar de verbalisant 
daarin v ermeldt f eiten en om s tandigh eden , 
die niet door h em zelf zijn waargenomen en 

' ondervonden n.l. ,,terwijl hij (d.i. verdachte) 
niet viel onder de u itzonderingsbepalingen 
a ls bedoeld In het 2e en 3e lid van art. 40 
der Algemeene Politieverordening der ge
m eente Leeuwarden". De in die uitzonde
ringsbepalingen vermelde feiten en omstan
digh eden kunnen n iet door verbalisan t zijn 
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waargenomen en ondervonden. Intusschen 
wat van dat vor mverzuim ook zij, het k an, 
ik merkte het reeds hierboven op, n iet tot 
cassatie leiden en wel omdat volgens art. 99 
lid 2 R.O. kantongerechtsvonnissen wegens 
een vonnverzuim als in casu niet in cassatie 
kunnen worden vernietigd. 

(N. J. ) 

18 April 1941. ARRBST van den Hoogen 
Raad. (B. W. art. 1939, Comptabiliteits
wet art. 33.) 

Zoowel de opvatting, dat art. 33, lid 
3, Comptabiliteitswet schriftelijk bewijs 
vordert, als de opvatting, dat h et de 
r echtsgeldigheid van de overeenkom,;t 
van het opmaken van een geschrift af
hankelijk stelt, moet worden verworpen. 

L. Zoutewelle, wonende te Rheden, 
eischer tot cassatie van een op 29 April 1946 
door het Gerechtshof te 's-Gravenhage (N. 
J . 1946, No. 640) t usschen partijen gewezen 
arrest, adv. Mr. J. W. D ekker; gepleit door 
Mr. Paets; 

tegen: 
den Staat der Nederlanden, verweerder in 
cassatie, adv. Mr. G. J. Scholten. 

De H ooge Raad, enz. ; 
0. dat uit h et bestreden arrest blijkt: 
dat Zoutewelle in eersten aanleg van den 

Staat heeft gevorderd de betaling van een 
bedrag van f 45,000 in hoofdsom, daartoe 
stellende: 

dat hij begin 1943 aan den Nederlandschen 
Arbeidsdienst heeft verkocht, gelijk deze 
van hem heeft gekocht ten behoeve van het 
onderhoud van de houten vloeren van de 
kampen van den Nederlan dsch en Ar beids
dienst het door hem In den h andel gebrachte 
Nezolid-waspreparaat en zulks tot een 
kwantum van 200 Liter per 1500 M2 vloer
oppervlakte door hem bewerkt met Nezolid 

conserveeringspreparaat zulks voor den prijs 
van f 3 per Liter; 

dat hij een vloeroppervlakte heeft bewerkt 
van 113.914 M2, zoodat het gekochte kwan
tum bedraagt 113.914 gedeeld door 1500 of 
75 maal 200 Lite r is 15000 L iter; 

dat de koopprijs dus bedraagt 15000 maal 
f 3 is r 45,000; 

dat de Arbeidsdienst weigerachtig is het 
gekochte af te nemen, doch Zoutewelle dit 
ter beschikking van den Arbeidsdienst 
houdt: 

dat hij gerechtigd is de koopprijs te vor
deren; 

dat de Staat deze vordering heeft bestre
den, doch de Ar r.-Rechtbank te 's-Graven
hage bij vonnis van 3 Nov. 1944 haar h eeft 
toegewezen ; 

dat de Staat van dit vonnis In hooger be
roep is gekomen bij het Gerechtshof te 
's-Gravcnhage; 

dat de Staat In hooger beroep heeft be
streden, dat de vordering door de overge
legde schr ifturen zou zijn bewezen, en er 
voorts een beroep op heeft gedaan, dat in-

gevolge de artt. 32 en 33 der Comptabiliteits
wet 1927 S. 259 overeenkomsten, waaruit 
u itgaven tot bedragen van f 1000 en meer 
ten Jaste van het R ijk voor tvloeien, schrif
t elijk moeten worden aangegaan en dat een 
sch rift elijke overeenkoms t t en deze ont
breekt, zoodat bewijs door get uigen is uit
gesloten; 

dat het Hof het beroepen vonnis heeft 
vernietigd en met passeering van alle be
wijsaanhod aan Zoutewelle zijn vordering 
heeft ontzegd, na te hebben overwogen: 

"dat volgens de stellingen van Zoutewelle 
het hier betreft een overeenkom st, krachtens 
welke de Staat aan h em f 45,000 zou moe
ten betalen ; dat daarom volgens voormelde 
bepalingen der Comptabiliteitswet h ier in
derdaad een schriftelijke overeenkomst is 
vereischt; 

"dat Zoutewelle in gebreke is gebleven 
een contract of a n der schriftelijk stuk, 
waarin de door hem gestelde overeenkomst 
is vastgelegd, over te leggen ; dat zoodanlg 
contract of schriftelijk stuk kennelijk ook 
niet bestaat zooals ook mag worden opge
maakt uit de omstandigheid, dat Zoutewelle 
subsidiair heeft. aangeboden om zijn stel
lingen door getuigen te bewijzen; 

.,dat uit de door Zoutewelle in appèl over
gelegde schrifturen ook n iet voldoende ver
moedens zijn te putten om als bewezen aan 
t e nemen, dat de gestelde koopovereenkomst 
inderdaad is gesloten; 

"dat die schrifturen ook niet een begin 
van bewijs door geschrifte in den zin van 
art. 1939 B. W. opleveren; 

"dat toch in de eerste plaats van die 
schrifturen alleen het tusschen den Neder
landschen Arbeidsdienst en Zoutewelle ge
sloten schriftelijk contract van 22 April 
1942 kan worden aangem erk t a ls van den 
Staat te zijn voortgekomen ; 

,,dat nu uit dit contract, waarbij de Ar
beidsdienst aan Zout ewelle heeft opgedra
gen de vloeren van de kampen met Nezolid
conserveeringspreparaat te bewerken, van 
eenigerlel verplichting van den Arbeids 
dienst om van Zoutewelle Nezolid-waspre
paraat te koopen, niet blijkt en daarbij in elk 
geval niet Is bepaald, hoeveel waspreparaat 
de Arbeidsdienst van Zoutewelle zou moeten 
afnemen en welken prijs de Arbeidsdienst 
daarvoor zou moeten betalen; 

.,dat dit contract daarom de gest elde over
een komst niet waarschijnlijk maakt; 

.,dat de verder door Zoutewelle geprodu
ceerde stukken - zoo daarop bij de beant
woording van de vraag of een begin van 
bewijs door gesch rifte aanwezig is, al zou 
m ogen worden gelet - ook noch op zichzelf 
noch in verband m et voormeld contract van 
22 April 1942 waarschijnlijk maken, dat de 
gestelde overeenkomst Is gesloten; 

"dat immers de overgeleg de brochure en 
instructie omtrent h et onderhoud van db 
met Nezolid behandelde vloeren geen ge
wicht in de schaal leggen, terwijl voorts uit 
de verklaringen van R. de Rijk en H . van 
den Bok slechts is af te leiden, dat van
wege den Arbeidsdienst met Zoutewelle om-
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t rent den koop van Nezolld-waspreparaat 
Is onderhandeld, doch geenszins, dat die on
derhandelingen tot een definitief resultaat 
hebben geleld; " 

0. dat tegen 's Hots uitspraak wordt opge
komen met het navolgende middel van cas
satie: 

S. enjof v. t. van de artt. 1356, 1493, 1494, 
1932, 1939 B. W., 48, 103, 199, 200, 343 347, 
353 Rv., 32, 33 Comptabiliteitswet 1927 S. 
259, door het aangeboden getuigenbewijs te 
passeeren op overwweging, dat volgens de 
artt. 32 en 33 der Comptabiliteitswet 1927 
S. 259, een schriftelijke overeenkomst zou 
zijn vereischt en dat ook geen begin van 
bewijs door geschrift in den zin van art. 
19~q R W. Is geleverd. 

zulks ten onrechte, 
daar krachtens art. 1932 B. W. het bewijs 

door getuigen wordt toegelaten In a lle ge
vallen, waarin hetzelve niet door de wet 
wordt uitgesloten en de artt. 32 en 33 Comp
tabiliteitswet geen getuigenbewijs uitslui
ten, noch een schriftelijke overeenkomst 
verelschen voor bewijs of geldigheid, doch 
het blijkens de l\f. v. T. op art. 33 van het 
wetsontwerp, s lechts de bedoeling van den 
wetgever is geweest om "zooveel mogelijk 

schriftelijke overeenkomsten te bevorderen", 
waaraan nog Is toegevoegd, dat het voor
schrift, volgens de bedoeling van den wet
gever, geenszins zal medebrengen, dat In 
alle betrokken gevallen vormelijke contrac
ten moeten opgemaakt worden en dat In tal 
van gevallen zal kunnen worden volstaan 
met het overleggen van een schriftelijke 
verklaring van den aannemer of leverancier, 
waarin de voorwaarden zijn omschreven, 
onder welke deze zich verbinden· het werk of 
de leverantie te verrichten", uit welke llf. v. 
T. blijkt, dat het slechts de b edoeling 
van den wetgever Is geweest een instruc
tie te geven aan de betrokken ambtenaren 
om er zooveel mogelijk voor zorg te dragen, 
dat voor de goede orde van zaken de huls
houding van den Staat betreffende, de Staat 
beschikt over een schriftelijk stuk, waaruit 
de verplichtingen blijken van aannemer of 
leverancier, zonder dat er ook maar gerept 
wordt van de noodzakelijkheid, dat e r eenlg 
schriftelijk stuk van de zijde van den Staat 
noodig zou zijn voor bewijs jegens den Staat 
or de geldigheid van de verplichtingen van 
den Staat, zoodat voormelde artikelen van 
de Comptabiliteitswet geen Inbreuk maken 
op het privaatrecht. meer speciaal niet op 
de algemeene regel van art. 1932 B. W., dat 
getu igenbewijs in a lle gevallen Is toege
laten, noch Inbreuk maken op art. 1494 
B. W. volgens hetwelk voor de geldigheid 
van een koopovereenkomst geen schrifte
lijke overeenkomst is vereischt; 

0. hieromtrent: 
dat de wet aan de over treding van h et 

voorschrift van art. 33. derde lid, van de 
Comptabiliteitswet (1927 S. 259) niet uit
drukkelijk een rechtsgevolg tusschen par
tijen verbindt; 

dat ook de strekking, welke het voor
schrift blijkens de wetsgeschledenis beert, 

niet m eebrengt, dat aan de overtredin g zoo
danig rechtsgevolg is verbonden; 

dat Immers in het oorspronkelijk wets
ontwerp art. 33, derde lid, Inhield, dat over
eenkomsten tot bedragen van f 1000 en m eer
schriftelijk worden aangegaan, voor zoover 
het belang van den dienst zulks niet ver
hindert; 

dat het onaannemelijk is, dat de Regee
ring bedoeld heeft. dat de bevoegdheid van 
partijen om in een burgerlijk geding beroep 
te doen op het ontbreken van een geschrift 
hiervan zou afhangen, of het belang van 
den dienst het opmaken van zoodanig ge
schrift al of niet h eeft toegelaten; 

dat daaruit moet worden afgeleid. en bo
vendien uit de M. v. T. blijkt. dat met het 
voorschrift niet meer werd beoogd dan dat 
voor zoover mogelijk ter zake van a lle door 
den Staat aangegane overeenkomsten een 
door de wederpartij onderteekend geschrift 
vanwege het betrokken onderdeel van den 
Rijksdienst aan de AJgemeene Rekenkamer 
zou kunnen worden overgelegd; 

dat door het wegvallen bij de schrifte
lijke behandeling in de Tweede Kamer van 
de woorden "voor zoover het belang van den 
dienst zulks niet verhindert" het voorschrift 
wel een Iets ruimere werking heeft gekre
gen, doch zijn strekking geen wijziging heeft 
ondergaan ; . 

dat daaruit volgt. dat zoowel de opvat
ting, dat de wet te dezen schriftelijk bewijs 
vordert als de opvatting, dat zij de rechts
geldigheid der overeenkomst van het op
maken van een geschrift afhankelijk stelt. 
moet worden verworpen; 

dat het cassatiemiddel derhalve gegrond 
Is en het bestreden arrest moet worden ver
n letigd; 

Vernietigt h et arrest van het Gerechtshof 
te 's-Gravenhage van 29 April 1946; 

Verwijst de zaak naar dit Hof ter verdere 
behandeling en beslissing met Inachtneming 
van dit arrest; 

Veroordeelt den ver-weerder in de kosten 
der cassatie. (Salaris f 500). 

(Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Wijnveldt). 

(N. J.) 

18 ,1 vril 1947. ARREST van den Hoogen 
Haad. (Besluit Bezettingsmaatregelen 
E 93 art. 17, Tweede Uitv.besluit Orga
nisatie Bedrijfsleven 1940 art. 3.) 

De artt. 17 en l 8 K. B. E 93 laten 
s lechts deze uitlegging toe, dat de op 
de lijsten D en C vermelde regeling-en 
na de bevrijding behooren te word<'n 
toegepast a lsof zij gedurende de bezet
ting van kracht waren, ongeacht of :lit 
In werkelijkheid het geval was. 

De onderhavige Uitvoeringsbesluiten 
organisatie bedrij(sleven moeten wor
den toegepast, als waren zij tijdens de 
bez<'tting van kracht geweest. 

Door art. 3 Tweede Uitvoeringsbesluit 
orgunlsatie bedrijfsleven 1940 is ondub
belzinnig vastgesteld, dat de betrokken 
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ondernemers en ondernemingen onaf
hankelijk van hun wil door een een
zijdige beschikking van de organisatie
commissie werden aangesloten bij de 
centrale organisatie, terwijl deze de le
den verdeelt over de lagere organisa
ties. 

De Procureur-Generaal bij den H oog••n 
Raad, eischer tot cassatie in het belang der 
wet van het vonnis van het Kantongerecht 
te Hilversum, op 24 September 1945 gewe
zen tusschen H. C, Kloet, wonende te 
Haarlem. voorzitter van het rechtsper
soonlijkheid bezittende lichaam de Bedrijfs
groep Verzorgings- en R einigingsambach
ten, gevestigd en kantoor houdende te 
's-Gravenhage, en als zoodanig deze Be
drijfsgroep vertegenwoordigende, eischer, 
en W. A. M. Klok, wonende te Bussum, ge
daagde. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0 . dat uit het bestreden vonnis blijkt: 
dat Kloet in zijn qualiteit van voorzitter 

van het rechtspersoonlijkheid bezittende 
lichaam de Bedrijfsgroep Verzorgings- en 
R einigingsambachten, :K:lok heeft gedag
vaard voor den Kantonrechter te Hilver
sum, en heeft gevorderd de veroordeeling 
van gedaagde tot betaling van f 30 met 
rente, daartoe stellende: · 

dat gedaagde drijft (en in 1943 en 1945 
dreef) een onderneming welke haar nor
maal hoofd- of nevenbedrijf maakt van: 
het uitoefenen van het dames-, heeren- of 
tooneelkappersbedrijf; 

dat gedaagde op grond daarvan en 
krachtens de beschikking van de Organisa
tiecommissie (Commissie Woltersom) van 
20 Juli 1942 lid van de door eischer ver
tegenwoordigde Bedrijfsgroep is (althans 
in 1943 en 1945 was); 

dat door eischer, overeenkomstig de be
palingen van het 3e Uitvoeringsbesluit van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, betreffende de opbouw van een zelf
standige organisatie ter ontwikkeling van 
het bedrijfsleven van 13 Mei 1941 (Stct. 
1941 no. 92) een regeling is getroffen voor 
de bijdragen, door de leden van de Bedrijfs
groep aan haar te betalen over het jaar 
1943 en 1945; 

dat bij deze regeling onder meer is be
paald, dat de door gedaagde aan de Be
drijfsgroep over het jaar 1943 en 1945 t e 
betalen contributie bedraagt f 30; 

dat gedaagde derhalve aan eischer qq. 
schuldig is een bedrag van f 30, van welk 
bedrag, ondanks herhaalde aanmaning in 
der minne, betaling niet is te bekomen, zoo
dat eischer qq. die in rechte moet vorde
ren; 

dat bij Koninklijk Besluit E 93 de veror
deningen op de organisatie van het be
drijfsleven zijn bekrachtigd en gecontinu
eerd; 

0. dat de Kantonrechter bij het bestreden 
vonnis eischer qq. niet-ontvankelijk h eeft 
verklaard in zijn vordering, daartoe -

voorzooveel thans van belan g - overwe
gende: 

"dat eischer stelt, dat gedaagde door zijn 
kappersbedrijf en krachtens de beschikking 
van de Organisatiecommissie van 20 J uli 
1942 lid van de e ischende bedrijfsgroep is, 
in elk geval in 1943 en 1945 was, hetwellt 
door gedaagde is verworpen, evenals de 
verdere stelling, dat door eischer overeen
komstig het 3e Uitvoeringsbesluit van den 
Secretaris-Generaal van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart van 13 Mei 1941 Stct. 
1941 no. 92 een r egeling getroffen is voor 
de bijdragen, door de leden te betalen over 
1943 en 1945, waarbij bepaald werd een con
tributie van f 30 en dat gedaagde cteze 
schuldig zou zijn, verder zijn verweer m et 
reden omkleedend hiermee, dat hij hoorde 
tot de Nederlandsche Kappers- en Pa
troonsorganisatie en zich nooit opgaf als 
lid bij de bedrijfsgroep, waarmee hij, als 
door de Duitsche bezettende macht opge 
legd, niet instemde en waartegen hij fel 
gekant was; 

"dat juist is, dat de organisatie van het 
bedrijfsleven, waarom het gaat , door den 
vijand is u itgelokt en ontwikkeld teneinde 
het bedrijfsleven, naar van algemeene be
kendheid is, mede door het z.g. Führerprin
cipe, in zijn hand te krijgen (zie o.m. Rupp, 
De Werkzhn. der Org. Comm., '43 spec. blz. 
229) en de afwijzing van gedaagde, ook a l 
waar het hier de jaren 1943 en 1945 geldt, 
was overeenkomstig het gewettigd verzet 
en in het algemeen gevolg gaf aan de door 
de Re'geering of van Regeeringswege in 
verband met de oorlogsvoering uitgevaar
digde wettelijke maatregelen en gegeven 
bevelen; 

"dat, daargela ten of gedaagde door anders 
te handelen in dit geval zich bepaald zou 
h ebben gedragen in str ijd met a rt. 1 van 
het Tribunaalbesluit, nu de texten van die 
bevelen niet aanwezig zijn, van hem een 
andere houding dan als goed Nederlander 
niet gevergd kon worden, - de verplich
tingen t.a.v. de betrokken jaren (voor het 
begin van het boekjaar vast te stellen, art. 
10, 3e Uitvoeringsbesluit) tegenover hem 
dus niet konden ontstaan, en bij gevolg, nu 
er niet meer ingevolge het Landoorlog
reglement naar het bezettingsrecht moet 
worden geleefd, de aanslagen in de gevor
derde contributies al om deze reden, als in 
strijd met de openbare orde, ingevolge art. 
14 Wet A. B. krachteloos zijn; 

,.dat dus h ier kan worden daargelaten, 
dat ook overigens de wettelijke grond aan 
de vordering ontbreekt, daar op het onder
havig punt van burgerlijk recht, waarvoor 
gedaagde wordt aangesproken, geen der 
door eisch er gestelde feiten en geen wette
lijke bepaling gedaagde tot de gevorderde. 
bijdrage verplicht; 

"dat toch de bepalingen niet met zich 
namen, dat gedaagde van rechtswege deel 
nitmaakte van de bedrijfsgroep, immers 
slechts het lidmaatschap verplicht kon 
worden gesteld, met n ame het lste Uit
voeringsbesluit Organisatie Bedrijfsleven 
1940 bij art. 2 vaststelde, dat de Organisatie 
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commissie tot taak had o,m . .,e. voor on
dernemers en ondernemingen het lidmaat
schap verplicht te stellen", (het systeem, 
derhalve, ook bij de Kultuurkamer toege
past, - art. 3 - daargelaten welke sanctie 
men dan stelt op het niet naleven); 

"dat dit echter nooit plaats had - er 
eenvoudig stilzwijgend van is uitgegaan, 
als zoude m et het vormen der groepen de 
personen, die men (c.q.) op het oog had 
daarmee lid zijn, maar het lidmaatschap 
verplicht te stellen, - het eenige waartoe 
de bevoegdheid werd gegeven, - heel iets 
anders is; 

.,dat dit ook hierdoor duidelijk is, daar, 
terwijl het 2de Uitvoeringsbesluit de indee
ling en grenzen liet bepalen, waarvoor de 
bed,rijfsorganisaties bevoegd waren, alles op 
burgerrechtelijke leest geschoeid werd 
(,.statuten"' .,leden"), daarna pas het be
sluit van 8 Mei 1941 aansluiting zocht aan 
artikel 152 van de Grondwet, doch de amb
telijke toelichting inhield, dat de Organisa
tiecommissie slechts organisaties schiep en 
het lidmaatschap voor ieder verplicht stel
de, die aan een bepaald criterium, ter on
derscheiding van de bepaalde groepen vol
deed (het aangehaald werk blz. 255); 

.,dat de Raad voor het Bedrijfsleven (ibid. 
blz. 266) zich uitte: De beschikkingen van 
de Organisatiecommissie houdende instel
ling va n bedrijfsorganisaties bevatten ge
woonlijk de bepaling, dat alle ondernemin
gen uit een bepaalde brancfie verplicht zijn 
zich aan te melden. Indien de bedrijfsorga
nisaties van meening zijn, dat het niet juist 
is, dat allen, welke zij verplicht zijn als lid 
t e accepteeren, deel uitmaken van hun or-
ganisatie, m.a.w ....... m eent, dat op haar 
gebied een ordening of saneering ge
wensctit is, dan zullen zij de voorwaarden 
voor h•i t lidmaatschap ...... in den vorm van 
een verordening kunnen uitvaardigen; dat 
dus het lidmaatschap van de zijde der be 
drijfsorganisaties niet eens altijd werd aan
vaard, en, waar dus voor de verplichtingen 
der leden het l ste Uitvoeringsbesluit per 
slot een burgerrechtelijke oplossing aan r ~ 
hand deed, het gedelegeerd gezag niet door 
eenvoudig in een anderen gedachtegang te 
handelen het gevolg teweeg kon brengen, 
dat betrokkenen publiekrechtelijk worrlen 
ingelijfd bij de bedrijfsgioep, hetwelk niet 
op zoo losse gronden kan plaats hebben; 

,.dat het door eischer beoogd rechtsge
volg wel is gezien in art. 3 lid 1 van het 
2de Uitvoeringsbesluit, maar dit gelijktijdig 
gegeven werd met de juist behandelde be
voegdheid van de Organisatie Commissie. 
zoodat de strekking daarvan er niet een 
kan zijn, die daarmee onvereenigbaar is, 
doch het den louter organisatorischen zin 
moet hebben, dat zij, die tot den betrokl{en 
tak vaniet bedrijf behooren, tot de betref
fende h o fdgroep (tevoren: - centrale or
gan isati - ) gerekend worden, zulks daar
gelaten l)et "lidmaatschap", dat toen voor 
oogen stond;" 

0. dat tegen deze beslissing de Proc.-Ge
neraal is gekomen in cassatie met het vol
gende middel: 

S. althans v. t. der artt. 11, 14 Alg. Bep., 
l, 5, 6, 10, 16 Besluit Bezettingsmaatrege
len, en lijst C betr. Verordeningenblad 1940. 
no. 206 (K. B. no. E 93), 1, la Besluit 
206/1940 betreffende den opbouw van een 
zelfstandige organisatie ter ontwikkeling 
van het bedrijfsleven, 3 lid 1 Tweede Uit
voeringsbesluit organisatie bedrijfsleven 
1940, (Stcrt. 12 November 1940, no. 221), 
1, 10, 25 Derde Uitvoeringsbesluit organi
satie bedrijfsleven 1941 (Stcrt. 13 Mei 1941 
No. 92), 48 Rv. ; 

ter toelichting waarvan de Proc.-Gene
raal aanvoert, le. dat uit het feit, dat het 
Besluit 206/1940 en de Uitvoeringsbesluiten 
bij het Koninklijk Besluit E 93 zijn gehand
haafd, voortvloeit, dat de verplichting tot 
betaling der bijdragen voor de betrokkenen 
is blijven bestaan, en 2e. dat krachtens art. 
3 lid 1 van het Tweede Uitvoeringsbesluit 
de betrokken ondernemers en ondernemin
gen van rechtswege van de bedrijfsgroep 
deel uitmaken; 

0. dat aan de aangevallen beslissing in 
de eerste plaats ten grondslag ligt de stel•· 
ling, dat de r echten, die gedurende de vl;
anuelijke bezetting Krachtens het Landoor
logreg lem ent lwnden worden ontleend aan 
de Uitvoeringsbesluiten organisatie be
drijfsleven, na de bevrijding niet meer gel
dend kunnen worden gemaakt, omdat art. 
11 Alg. Bep. zich daartegen verzet; 

dat dus de Kantonrechter niet in zijn 
overwegingen heeft betrokken de vraag, in 
hoeverre te dezen aan het bepaalde in het 
Besluit b ezettingsmaatregelen (Staatsblad 
E 93) beteekenis valt toe te kennen; 

dat nu echter het Besluit 206/1940 be
treffende den opbouw van een zelfstandige 
organisatie ter ontwikkeling van het be
drijfsleven is geplaatst op de aan he t Be
sluit bezettingsmaatregelen toegevoegde 
lijst C, onder vermelding, dat alle ter uit
voering van dit Besluit uitgevaardigde al
gemeen bindende voorschriften - behou
dens hier niet terzake doende uitzonderin
gen - gehandhaafd worden; dat de Uit
voeringsbesluiten organisatie bedrijfsleven 
derhalve behooren tot de bezettingsrege
lingen, uitgevaardigd door of vanwege den 
bezetter , welke krachtens a rt. 18 van h et 
Besluit bezettingsmaatregelen voorloopig 
zijn gehandho.afd; 

dat mitsdien behoort te worden onder
zocht welke beteekenis, met name voor het 
verleden, aan deze voorloopige handhaving 
moet worden toegekend; 

0. dienaan gaande : 
dat de toestand, waarvoor de Nederland

sche besluitwetgever zich bij de bevrijding 
geplaatst zag, deze was, dat gedurende de 
bezetting een groot aantal maatregelen wa
ren uitgevaardigd, welke vrijwillig of onder 
dwang waren nageleefd, doch waarvan, aan 
het Landoorlogreglement getoetst, de bin
dende kracht moest worden ontk end al
tha ns betwistbaar geacht; 

dat bij het achterwege blijven van een 
regeling onzekerheid zou bes taan over de 
vraag welke maatregelen geacht zouden 
kunnen worden van kracht te zijn geweest, 
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gelijk mede over die, in hoeverre de maat
regelen van kracht zouden moeten blijven; 
dat bovendien het terzijdestellen van maat
regelen, ook al zoude de bindende kracht 
daarvan moeten worden ontkend, met na
me indien deze terzijdestelling zich ook over 
den tijd der bezetting zou uitstrekken, op 
bepaalde gebieden tot ontwrichting van het 
maatschappelijk leven zou kunnen leiden; 

dat het Besluit, blijkens considerans en 
inhoud, deze problemen heeft opgelost door, 
nevens een tweetal bepalingen van alge
meene strekking (artt. 14 en 15), ten aan
zien van de overige bezettingsregelingen 
voor elk afzonderlijk vast te stellen in hoe
verre zij geacht moet worden tijdens de 
bezetting te hebben gegolden, onderschei
denlijk in hoeverre zij na de bevrijding van 
kracht zal zijn (artt. 16-18); 

dat de artt. 17 en 18 dan ook slechts deze 
uitlegging toelaten, dat de op de lijsten B 
en C vermelde regelingen na de bevrijding 
behooren te worden toegepast alsof zij ge
durende de bezetting van kracht waren, 
ongeacht of dit in werkelijkheid het geval 
was; dat slechts bij dezen opzet de regeling 
haar hoofddoel, in den considerans om
schreven a ls "verzekering van de rechts
zekerheid", kon bereiken; 

dat ook alleen in deze opvatting past, dat 
het tweede lid van art. 21 voorschrijft, dat 
bepalingen van Nederlandsche wetgeving, 
welke door een op lijst A vermelde bezet
tingsregeling zijn afgeschaft, geacht moe
ten worden bij voortduring verbindend te 
zijn geweest, doch dat zoodanig voorschrift 
ten aanzien van bepalingen, afgeschaft 
door een op de lijsten B of C vermelde re
geling, achterwege is gelaten; 

dat al evenzeer slechts aldus verklaar
baar is, dat door art. 22 de bezettingsbe
slissingen gegrond op de bezettingsregelin
gen van de lijsten B en C - in tegenstel
ling met die gegrond op de bezettingsre
gelingen van lijst A - voorloopig in stand 
worden gehouden; 

dat voorts ook art. 30 aantoont, dat van 
deze opvatting moet zijn uitgegaan; dat 
immers onaannemelijk is, dat, terwijl ten 
aanzien van de krachteloosheid van het 
onder de bezettingsregelingen van lijst A 
totstandgekomene nadere voorziening is 
voorbehouden, zoodanige krachteloosheid 
voor h etgeen tot stand is gekomen onder 
bezettingsregelingen van lijst B of C, voor
zoover daa raan bindende kracht zou moe
ten worden ontzegd, zonder meer zou in
treden; 

dat ter bestrijding van deze uitlegging 
niet met grond kan worden aangevoerd, 
dat de uitvaardiging van een groot aantal 
van de in de artt. 17 en 18 bedoelde rege
lingen in strijd met het volkenrecht was; 
dat immers, gelijk mede uit den inhoud 
van art. 28 blijkt, bij de uitwerking van 
de aan het Besluit ten grondslag liggende 
gedachte geen beslissende beteekenis is 
toegekend aan het antwoord op de vraag in 
hoeverre het nemen van genoemde maat
regelen volkenrechtelijk al dan niet geoor
loofd was, doch zeker niet minder is gelet 

op datgene wat door de rechtszekerheid, 
de rechtvaardigheid of de belangen van den 
Staat werd gevorderd ; dat de omstandig
h eid ,dat de groote meerderheid der bezet
tigsregelingen op lijst B of op lijst C zijn. 
vermeld en de bezettingsbeslissingen be
houdens uitzonderingen zijn gehandhaafd, 
haar verklaring vindt in den wensch om 
den overgang naar den nieuwen toestand 
zonder schokken te doen verloopen, terwijl 
bovendien, blijkens het voorbehoud van art. 
28, de regeling van het Besluit slechts een 
voorloopig karakter droeg, en bestemd was 
om na verdere bestudeering - waarbij ui
teraard in het bijzonder ook de strafrech
telijke zijde van het probleem onder de oo
gen zou moeten worden gezien - te wor
den aangevuld en gewijzigd ; 

dat dus voor een voorziening in op zich
zelf onwenschelijke consequenties van het 
bepaalde in E 93 dit Besluit zelf den weg 
heeft opengelaten, maar dan op zoodanige 
consequenties ook geen beroep kan worden 
gedaan om aan het Besluit een uitleg te 
geven, die met inhoud en strekking zich 
niet verdraagt; 

0. dat derhalve - daargelaten wat, af
gezien van het bepaalde in E 93, zou gel
den - de eerste grief van het middel te
recht is opgeworpen, nu op grond van het 
Besluit Bezettingsmaatregelen de onder 
havige Uitvoeringsbesluiten moeten worden 
toegepast, als waren zij tijdens de bezetting 
van kracht geweest; 

dat in dit verband nog opmerking ver
dient, dat, blijkens een mededeeling van de 
Regeering n.aar aanleiding van een vraag 
van de Tweede Kamer der voorloopige Sta
ten-Generaal (Handelingen 1945/1946 II 
Aanhangsel vel 18, pagina 37), de R egee
ring zich op het standpunt heeft gesteld. 
dat van hen, die tijdens de bezetting heb
ben geweigerd zich als lid van een bedrijfs
organisatie aan te melden, de bijdrage over 
de jaren der bezetting niet zal worden ge
vorderd; 

dat dus, al kan de rechter in zoodanig 
geval op dezen grond een veroordeeling 
niet achterwege laten, verwacht mag wor
den, dat de R egeering zal bevorderen, dat 
desondanks de inning niet zal geschieden; 

0. dat de Kantonrechter zijn beslissing in 
de tweede plaats heeft doen steunen op de 
eveneens door het middel bestreden stel
ling, dat krachtens de genoemde Uitvoe
ringsbesluiten Klok niet van rechtswege 
deel uitmaakte van de tegen hem in rech
ten optredende bedrijfsgroep; 

0. daaromtrent, dat het eerste Jid van 
art. 3 van h et Tweede Uitvoeringsbesluit 
inhoudt, dat door een a lgemeene beschik
king van de organisatie-commissie, waarbij 
indeeling en grenzen worden bepaald van 
het gebied van het bedrijfsleven, waarvoor 
de bedrijfsorganisaties bevoegd zijn, onder
n emers en ondernemingen, die op het be
trokken gebied van het bedrijfsleven werk
zaam zijn dan wel zoodanige werkzaamheid 
aanvangen, bij de bevoegde centrale orga
nisatie worden aangesloten; dat door dit 
voorschrift op ondubbelzinnige wijze is 
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vastgesteld, dat de betrokken ondernemers 
~n ondernemingen onafhankelijk van hun 
wil door een eenzijdige beschikking van de 
organisatiecommissie werden aangesloten 
bij de centrale organisatie, terwijl ingevolge, 
het tweede lid de centrale organisatie de 
leden verdeelt over de lagere organisaties; 

dat het beginsel, waarop het eerste lid 
berust, eveneens uitdrukking heeft gevon
den In het derde lid, waaruit bli,Ji<t, dat het 
l idmaatschap eener bedrijfsorganisatie niet 
door uittreding eindigt, doch slechts door 
het blijyend stopzetten van de werkzaam
heid, welke den grondslag van dat lidmaat
.schap vormt; 

O. dat dus ook de tweede grief terecht is 
voorgesteld en het middel derhalve gegrond 
is; 

Vernietigt in het belang der wet h et von
nis van den Kantonrechter te Hilversum 
van 2 1 September 1946; 

Versta.at, dat deze cassatie geen nadeel 
~brengt aan de rechten door partijen ver
kregen. 

(N. J.) 

18 April 1947. ARREST van den Hoogcn 
Raad. (B. W. art. 1401 ; Rv. a rt. 59). 

Hof : Onder "gegadigde" moet hier 
worden verstaan de gegadigden voor 
eigen gebruik, niet die voor distributie. 

H. R.: Aan 's Hofs overwegingen be
treffende de uitlegging van art. 4 der 
concessievoorwaarden - welke voor 
rekening van het H of blijven - kan 
zin 1vordeu toegekend zonder dat aan
wezig is schending van art. 1376 B. W. 

De Gemeente Alkmaar, elscheresse tot 
cassatie van een op 6 Juni 1 946 door het 
Gerechtshof te Amsterdam tusschen par
tijen gewezen arrest, adv. Mr. A. E. J. Ny
s lngh, 

tegen: 
de Provincie Noord-Holland, verweerster 
In cassatie, adv. Mr. A. F. Visser van 
IJzendoorn. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit h et bestreden arrest blijkt: 
dat de gemeente Alkmaar de Pro-.incie 

h eeft gedaagd voor de Arr.-Rechtbank te 
Haarlem, daarbij stellende: .,dat door den 
Staat der Nederlanden bij K. B. van 29 Aug. 
1913 No. 59 aan de Kennemer Electricitelts
Maatschappij te Bloem endaal, behoudens 
ieders recht tot wederopzegging, concessie 
Is verleend voor den aanleg en de exploi
tatie van inrichtingen en van werken tot 
h et voortbrengen, geleiden , transformeeren, 
verdeelen en leveren van electrlclteit m et 
ultzonclering van die ten behoeve van t ele
grafen en telefonen, en zulks op de bij dat 
besluit gevoegde voorwaarden; 

dat, na wijziging dier voorwaarden, bij 
K.B. v;a.n 23 Januari 1918 no. 43 gemelde 
concesèie is gesteld t en name van de Pro
vincie Noord-Holland, waarbij de voorwaar
den opnieuw gewijzigd zijn ; 

dat ve rvolgens de voorwaarden zijn ge
wijzigd bij K. B. van 1 Aug. 1923 no. 58 
en van 20 Maart 1934 no. 22 en thans 
o. m . Inhouden: 

a. dat de con cessie geldt voor h et ge
heele vasteland der provincie Noord-Hol
land, behoudens enkele uitzonderingen t en 
deze niet van belang (art. 1); 

b. art. 4. 
1. De concessionarlsse is verplicht, voor

zoover deze verplichting door Ons of van 
Onzentwege niet aan een ander is opgelegd, 
binnen het gebied waarover zich hare con
cessie uitstrekt met Inachtneming van art . 
6, eiken gegadigde he t verkrijgen van elec
trlsch en stroom te waarborgen. 

2. Behoudens het bepaalde in het acht
ste lid van dit artikel is de concessiona
risse verplicht de stroomlevering aan ande
ren binnen het concessiegebied te doen g e
schieden met Inachtneming van de alge
meene voorwaarden. welke ten aanzien dier 
stroomlevering met goedkeuring van Onzen 
Minister van Waterstaat zijn vastgesteld, 

3. Bij deze algemeene voorwaarden, wel
ke overigens voor verschillende catego
rieën van verbruikers verschillend zullen 
kunnen zijn 1,al o.m. worden bepaald het 
tarief, volgens hetwelk de stroom zal moe
t en worden geleverd. 

4. enz.; 
c. art. 5 enz.; 
d. art. 6 enz. 
welke bepalingen door de Provincie zijn 

aanvaard en deze binden; 
dat de Provincie Noord-Holland exploi

teert een bedrijf tot het opwekken, gelei
den, leveren en verkoopen van electrlschen 
stroom; 

dat de gem eente Alkmaar, die reeds op 
13 Juni 1912 en 27 Aug. 1941 dienaangaande 
overeenkomsten had afgesloten met de 
K eunemer Electricitelts-Mij. (K.E.M.) op 
5 Dec. 1918 een stroomleverlngscontract 
h eeft afgesloten m et genoemde provincie, 
In werking getreden op 1 Januari 1919, 
waarin met Ingang van 1 Januari 1922 1.e
kere wijzigingen zijn aangebracht en waar
In bepalingen voorkom en, onder meer be
treffende den aard van den door de Pro
vincie t e leveren stroom, prijsberekening l'n 
betaling, terwijl in art. 15 dier overeen
komst werd bepaald, dat de Provincie dit 
contract niet eerder zou kunnen opzeggen 
dan tegen 1 Januari 1938, met inachtne
ming van een termijn van ten minste 18 
maanden; 

dat de gemeente Alkmaar exploiteert een 
bedrijf tot het distribueeren naar en het 
leveren en verkoopen aan haar Ingezetenen 
van den door de Provincie opgeweklen en 
aan de gemeente verkochten en geleverden 
stroom; 

dat de Provincie tijdig het contract tegen 
1 Januari 1938 heeft opgezegd en het stand
punt heeft ini;en om en en kenbaar gemaakt, 
dat zij zelf de s troomlevering aan de inge
zetenen zou ter hand n em en en dat zij noc-h 
verplicht no<:h bereid was verder aan /Ie 
gemeente Alkmaar den stroom te leveren, 
benoodigd voor het distributiebedrijf; 
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dat de Provincie zich bij een voorloopige 
regeling bereid heeft verklaard met stroom
levering als gebruikelijk, door te gaan tot 
31 Mei 1938, echter niet daarna; 

dat de gemeente Alkmaar, die zelf geen 
bedrijf tot het opwekken van stroom bezit 
of mag voeren, vanaf 1 Juni 1938 in de on
mogelijkheid zou komen te verkeeren 
stroom aan haar afnemers te verkoopen en 
te leveren, waaruit zoowel voor haar inwo
ners als voor haar zelve, als distribuante 
en afneemster voor zich zelf, onherstelbaar 
groot ongemak en schade zou ontstaan ; 

dat de Provincie ten slotte bereid is ge
bleken de stroomlevering aan de gemeente 
Alkmaar voort te zetten als voorheen, tot 
de e indbeslissing in het te voeren rechts
geding, onder voorwaarde dat uiterlijk t e
gen een rechtsclag in Juli 1938 zoude wor
den gedagvaard; 

dat de Provincie verplicht is aan de gem. 
Alkmaar stroom te leveren ingevolge voor
melde concessievoorwaarden, waarop de ge
meente zich tegenover de Provincie kan 
beroepen en waaruit het recht der ge
m eente: levering te vorderen, voortspruit, 
hebbende deze de verplichting tot levering 
aan haar aanvaard; 

dat toch de gemeente Alkmaar gegadigde 
is tot het verkrijgen van stroom in den zin 
van art. 4 der concessievoorwaarden en zich 
als zoodanig aan de Provincie heeft k en
baar gemaakt en wel niet alleen tot het 
verkrijgen van stroom voor eigen verbruil{ 
doch ook tot het verkrijgen van stroom 
voor haar distributiebedrijf, zoodat zij het 
ten behoeve van gegadigden gemaakte bo
venomschreven beding, rechtsgeldig v er
mocht te aanvaarden; 

dat althans stopzetting der stroomleve
ring aan de gemeente Alkmaar, een on
rechtmatige daad van de Provincie zoude 
opleveren, als zijnde een handeling in strijd 
met een publtekrechtelijken plicht, met 
wettelijke voorschriften en met de bepa
lingen der bovenvermelde concessievoor
waarden, althans in strijd met de haar t en 
opzichte van derden betamende zorgvul
digheid;" 

dat Alkmaar op die gronden heeft gevor
derd: 

1. Verklaring voor recht; 
a. dat zij is gegadigde tot het verkrij

gen van electrischen stroom in den zin van 
de aangehaalde concessievoorwaarden, ook 
voor den stroom benoodigd voor haar dis
tributiebedrijf; 

b. dat de l 'rovincle Noord-Holland ver
plicht is haar te leveren den electrischen 
stroom door haar gewenscht zoo voor eigen 
gebruik als voor haar distributiebedrijf; 

2. veroordeeling van de Provincie om 
onverminderd voort te gaan met levering 
van stroom aan haar en zich geheel t e ont
houden van eiken maatregel, welke deze 
stroomlevering in strijd met de behoefte 
aan stroom van de gem eente Alkmaar, in 
aard of hoeveelheid zoude kunnen belem
meren, beperken of opheffen; 

3. veroordeeling van de Provincie tot 
betaling van een dwangsom van f 10,000 

voor iederen dag, dat zij in gebreke moch t 
blijven aan de sub 2 gevorderde veroordee
ling te voldoen en gelijke dwangsom we
gens iedere handeling, welke op die veroor
deeling inbreuk mocht maken; 

0. dat de Provincie heeft geantwoord: 
"dat in de bij dagvaarding aangehaalde 

bepalingen der concessievoorwaarden net 
wezen der concessie niet op juiste wijze tot 
uitdrukking is gekomen; 

dat zij niet verplicht is aan de gemeente 
stroom te leveren anders dan voor eig~n 
verbruik; 

dat de concessie haar bindt tegenover het 
Rijk; 

dat de gemeente aan die con cessie niet 
een eigen recht kan ontleenen; 

dat het stroom leveren ingevolge het tus
schen partijen bestaan hebbende stroom
leveringscontract, in het wezen der zaak 
niet was - voor zoover het betrel t distri
butie - het nakomen door de Provincie van 
een verplichting tegenover de gemeente, 
doch in wezen der zaak was een verplich
ting ten behoeve van de consumenten; 

dat de gemeente fungeerde als tusschen
persoon en daarbij winst maakte ; 

dat dit winstmaken echter niet ligt in de 
bedoeling der concessie, ja zelfs ganschelijk 
ligt buiten de sfeer, waarop de concessie 
zich beweegt en bewegen moet; 

dat de gemeente, voor zoover het de 
distributie betreft, niet is een gagadigde 
den zin van art. 4 der concessie; 

dat zoowel het Rijk als de Provincie van 
oordeel is, dat "gegadigde" in art. 4 betee
kent: .,gegadigde tot verbruik" ; 

dat de Provrncie nooit een verplichting tot 
leveren tegenover de gemeente als gega
digde in den zin der concessie heeft aan
vaard, immers het gebruik maken van de 
gemeente als tusschenpersoon voor de le
vermg aan consumenten, zulk een aanvaar
ding niet in zich sluit; 

dat indien men in het petitum la schrapt 
de slotwoorden: .,ook voor den stroom be
noodigd voor haar distributiebedrijf de Pro
vincie tegen het toewijzen van dit onder
deel geen bezwaar heeft, al meent zij dat 
het geven van een dergelijk declaratoir niet 
behoort tot de competentie van den burger
lijken Rechter; 

dat voor zoover zij verplicht is aan d& 
gemeente stroom te leveren, zulks een pu
bliekrechtelijke verplichting is, waarvan 
een bevel tot nakoming niet door den bur
gerlijken Rechter kan worden gegeven, 
welke rechter mitsdien onbevoegd is van 
een vordering daartoe kennis te nemen;" 

dat de Rechtbank bij vonnis van 16 Jan. 
1940 (N.J. 1940 no. 186; Red.) de ingestelde 
vordering beert toegewezen na o.m. te heb
ben overwogen: 

,.dat de Gemeente de gestelde en ten pro
cesse vaststaande weigering van de Pro
vincie, om haar electrischen stroom te blij
ven leveren, onrechtmatig acht op gron:i 
van het bepaalde bij art. 4 lid 1 °. van de 
concessie der Provincie, welk artikel, voor
zoover hier van belang, inhoudt, dat de 
Provincie verplicht is eiken gegadigde het 
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verkrijgen van electrischen stroom te waar
borgen; 

dat de Provincie het woord "gegadigde" 
in bedoelde bepaling harer concessie aldus 
uitlegt, dat daaronder slechts behooren te 
worden verstaan gegadigden, die electri
schen stroom wenschen te ontvangen voor 
eigen gP.bruik, terwijl de Gemeente aan dit 
woord een a lgemeene beteekenis wil zien 
toegekend, zoodat daaronder ook vallen ge
gadigden, die electrischen stroom wenschen 
te distribueeren aan derden; 

dat indien de door de Gemeente voorge
stane interpretatie de juiste b lijkt te zijn, 
de Provincie onrechtmatig zoude handelen 
in den zin van art. 1401 B.W. door electri
schen stroom aan de Gemeente voor haar 
distributiebedrijf te weigeren, en zulks on
geacht de vraag or de door de concessie 
voor de Provincie geschapen verplichting 
een publiekrechtelijk dan wel privaatrech
telijk karakter draagt; 

dat toch art. 4 lid 1 kennelijk de bedoeling 
heeft aan het daarin bedoelde complex van 
gegadigden het verkrijgen van electrischen 
stroom te verzekeren, zoodat het niet na
leven van deze bepaling, indien van pu
bliekrechtelijken aard, een schending zoude 
zijn van een publiekrechtelijke rechtsregel, 
ingesteld ter bescherming van eischeresse's 
belangen, en mitsdien een onrechtmatige 
daad jegens haar; 

dat, wanneei· de concessie a ls een over
eenkomst van privaatrechtelijken aard zou 
moeten worden beschouwd, de Provincie bij 
hare electriciteitsvoorziening als een pri
vaatpersöon aan het verkeer zoude deel
nemen, (daar toch het opwekken en leveren 
van elec~rischen stroom van nature geen 
overheidszorg is} en mitsdien bij hare elec
triciteitsvoorziening de zorgvuldigheid zou 
hebben in acht te nemen, welke een ieder in 
het maatschappelijk verkeer betaamt je
gens een anders persoon of goed ; 

dat het stellig een handeling is, welke in
druischt tegen deze zorgvuldigheid, indien 
de Provincie door contractbreuk jegens den 
Staat schade zoude berokken en aan de bij 
de concessie bedoelde gegadigden, wier be
lang de Staat door hare concessie wilde 
dienen, en die op de naleving dier concessie 
door de provincie mochten vertrouwen;" 

O. dat het Hof, bij arrest van 1 7 Juni 
1913, op het beroep van de Provincie dit 
vonnis heeft vernietigd en de Rechtbank 
onbevoegd heeft verklaard om van de in
gestelde vordering kennis te nemen op 
grond, dat in deze geen sprake was van 
een geschil over eigendom of een daaruit 
voortvlotJiend recht, noch over een schuld
vordering of een burgerlijk recht in den zin 
van art. 2 R.O., daarbij, voorzooveel thans 
nog van belang overwegende: 

"dat de ingestelde vordering is gegrond 
primair op een, in de aan de Provincie ver
leende, biJ repliek geproduceerde concessii-, 
beweerdelijk gelegen overeenkomst, tot na
koming waarvan de Gemeente de Provincie 
tegenover haar gehouden acht, subsidia,r 
op een onrechtmatige daad, bestaande in 
het niet naleven door de Provincie van, be-

weer delijk, in de voorwaarden dier conces
sie gegeven voorschriften;" 

0. dat de Gemeente tegen dit arrest be
roep in cassatie heeft ingesteld, daarbij in 
het v ierde onderdeel van het voorgedragen 
cassatiemiddel bewerende schending of ver
keerde toepassing der in het middel aange
haalde wettelijke voorschriften door de 
voormelde beslissing van het Hof; 

4°. omdat het H of uit het oog heeft ve,·
loren dat zijn standpunt ten aanzien van 
het door eischeres mede gedaan beroep op 
onrechtmatige daad, voortspruitende uit 
een handelen in strijd met de zorgvuldig
heid, welke verweerster in het maatscha1,
pelijk verkeer ten opzichte van derden, in 
casu eischeres betaamt, toepassing mist, 
e n ten aanzien van dien grondslag de inge
stelde vorderingen in ieder geval ter ken
nisneming staan van den burgerlijk<m 
Rechter, 

subsidiair: omdat het Hof heeft nagela 
ten uitspraak omtrent de ingestelde vor
deringen, voor zoover op dien grondslag be
r ustende en omtrent de bevoegdheid van 
den burgerlijken Rechter te dien opzichte. 
te doen; 

dat de Hooge Raad bij zijn arrest van 18 
Aug. 1944 (C. V. 1944 blz. 185, Red.) voor
m eld arrest van het Gerechtshof te Amster-• 
dam heeft venuetigd en de zaak heeft ver
wezen naar dit Hof, teneinde haar met in
achtneming van 's Hoogen Raads arrest, 
verder te behandelen en te beslissen, na te 
hebben overwogen, voorzooverre ten de7.e 
nog van belang: 

"dat de Gemeente ten deze in de eerste 
plaats aan de vordering ten grondslag heeft 
gelegd een verbintenis welke zou zijn ont
staan, doordien zij als derde een beweerde
lijk bij het verleenen van de concessie door 
den concessiegever ten laste van den con
cessionaris en ten behoeve van derden ge
gadigden gemaakt beding tot levering van 
electriciteit zoude hebben aanvaard; 

"dat de Gemeente in de tweede plaats aan 
de vordering heeft ten grondslag gelegd de 
stelling, dat stopzetting van de levering 
aan haar van electriciteit door de Provincie 
een onrechtmatige daad zou opleveren, :iJs 
zijnde een handeling in strijd met een pu
bliekrechtelijken plicht, met wettelijke 
voorschriften en met de bepalingen der con
cessievoorwaarden, althans in strijd met de 
haar ten opzichte van derden betamenàe 
zorgvuldigheid; 

.,dat wat betreft dezen tweeden g rond
slag aanwezig is een geschil over een bur
gerlijk recht als vermeld in art. 2 R.O."; 

en ten aanzien van het vierde onderd~el 
van het middel: 

"dat eindelijk ook het vierde onderdeû 
buiten behandeling kan blijven, daar het 
door de Gemeente mede gedaan beroep op 
onrechtmatige daad, voortspruitende uit 
een handelen in strijd met de zorgvuldig
heid, welke de Provincie ten opzichte van 
derden betaamt, deel uitmaakt van den 
tweeden grondslag, waarover de Hooge 
Raad in zijn geheel hierboven heeft be
slist"; 
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0. dat vervolgens h et Hot bij zijn arrest 
van 5 Juni 1946, na terugwijzing der zaak 
gewezen, wederom het vonnis der Rechtb. 
van 16 Jan. '40 heeft vernietigd en opnieuw 
r echtdoende beert verklaard voor recht: 

a. dat de Gemeente Alkmaar gegadigde 
is tot het verkrijgen van electrlscben 
stroom voor eigen gebruik in den zin der 
aangehaalde concessievoorwaarden, 

b. dat de Provincie Noord-Holland ver
plicht Is aan de Gemeente Alkmaar te le
veren den electrischen stroom, door haar 
gewenscht voor eigen gebruik, 

m e t ontzegging van hetgeen de Gemeente 
in eersten aanleg m eer of anders h eeft ge
vorderd; 

dat het H ot hierbij o.m. h eeft overwogen, 
.,dat de Provincie als grieven tegen voor

meld vonnis der Arr.-Rechtbank te Haar
lem heeft aangevoerd: 

3. ten onrechte besliste de R echtbank, 
dat, Indien de Gemeente Alkmaar als ge
gadigde in den zin van art. 4 der conces
sievoorwaarden moet worden beschouwd, 
de Provincie onrechtmatig zou han
delen In den zin van art. 1401 B.W. door 
stroom aan de Gemeente Alkmaar voor 
baar distributiebedrijf te weigeren; 

en 4. ten onrechte Is de Rechtbank van 
oordeel, dat het woord "gegadigde" In art. 4 
der concessievoorwaarden m oet worden ge
lnterpreteerd zooals Alkmaar wenscht, tot 
welk oordeel de Rechtbank bovendien Is ge
komen onder m eer op grond van historische 
gegevens. haar niet door partijen verstrekt. 
zonder dat zij zells aangeeft, welke van die 
gegevens wèl en welke nièt door partije'l 
te harer kennis zijn gebracht; 

"dat het Hot thans eerst de vierde gri~f 
wil behandelen, daar - zoo deze gegrond 
is - de derde bulten beschouwing kan 
blijven; 

"dat deze grief verband houdt met de 
vraag, welke beteekenls moet worden ge
h echt aan "gegadigde" in art. 4 lid 1 der 
voorwaarden, waaronder aan de Provincie 
concessie is verleend, 

dat dit eerste lid van genoemd art. 4 
thans Inhoudt: 

.,De concessionarlsse Is verplicht, voor
zoover deze verplichting door Ons of van 
Onzentwege niet aan een ander Is opge
l egd, binnen het gebied, waarover zich haar 
concessie uitstrekt, m et Inachtneming van 
art. 6, eiken gegadigde het v erkrijgen van 
e lectrlschen stroom te waarborgen; 

,.dat er tusscben pp. geen geschil over Is. 
dat de Gemeente, voorzoover zij stroom 
voor eigen gebruik wenscbt te ontvangen, 
gegadigde Is In den zin van voormeld ar
tikel, doch zij erover twisten, or dit ook het 
geval Is, voorzoover zij stroom verlangt, om 
dezen onder haar inwoners te kunnen dis
tribueeren, daar volgens de Provincie m et 
"gegadigde" alleen Is bedoeld de gegadigde 
voor eigen gebruik en volgens de Gemeent e 
daaronder een ieder valt, die stroom 
wenscht te ontvangen, zoodat de Gemeent<' 
ook voorzoover zij dezen verlangt, om hem 
te kunnen dlstrlbueeren, daaronder Is be
g repen; 

"dat voormelde verplichting, om eiken 
gegadigde het verkrijgen van electrlschen 
stroom te waarborgen, ook reeds voorkomt 
In art. 4 van de In dit opzicht gelijkluiden
de tekst van de concessie, welke op 29 Aug. 
1913 aan de Kennemer Electriciteits Maat
schappij, verder t e noemen de K.E.M., is 
verleend en van haar In 1918 op de Pro
vincie is overgegaan; 

"dat de Gemeente t er ondersteuning van 
haar standpunt In de eerste plaats een be
roep gedaan h eeft op den tekst der con
cessievoorwaarden; 

,.dat zij daarbij aller.:erst erop heeft ge
wezen, dat in voormeld art. 4 zonder meer 
van "gegadigde" wordt gesproken en van 
eenige beperking tot eigen gebruik geen 
sprake Is; 

.,dat aan haar kan worden toegegeven, 
dat het woord "gegadigde" naar zijn taal
kundige beteekenis niet alleen hen omvat, 
die Iets voor eigen gebruik wenschen te 
ontvangen, maar ook hen, die iets verlan
gen te verkrijgen, om het onder anderen te 
kunnen dlstribueeren, 

"dat echter, Indien men dit woord bij den 
uitleg van voormeld art. 4 zuiver naar zijn 
taalkundige beteekenls opvat, dit beteekent 
dat de concessionarisse - de Provincie 
- verplicht ware aan een ieder stroom te 
leveren, onverschillig of hij den stroom 
voor eigen verbruik or ter distributie wil 
ontvangen; 

.,dat - zoo opgevat - de Provincie vol
gens deze bepaling, naar zij terecht heeft 
opgemerkt, verplicht ware ook iederen par
ticulier stroom te leveren, ook al zou deze 
ze slechts ter distributie willen ontvangen. 
terwijl voorts een consequentie daarvan 
ware, dat aan een Gemeente, die een distri
butiebedrijf zou oprichten, stroom geh,ve:d 
zou moeten worden, ook a l werd door de 
Provincie zelf reeds voorzien In de behoefte 
aan electriciteit van de Inwoners dezer ge
meente; 

.,dat daarmede geen enkel algemeen be
lang zou zijn gediend en de Gemeente dan 
ook niet heeft beweerd, dat dit In de be
doeling zou hebben gelegen ; 

.,dat de Gem eent e wel h eeft aangevooerd, 
dat h et een particulier niet mogelijk ware 
een distributiebedrijf voor electriclteit te be
ginnen bij gebrek aan de vereischte mede
werking van de autoriteiten, zoodat men 
zich daarover het h oofd niet behoefde te 
breken, doch dat - al kan dit worden be
aamd - niet aannemelijk is, dat de con
tracteorende partijen de verplichtingen van 
de concessionarisse niet zoo zuiver m ogelijk 
hebben willen omschrijven, 

.,dat derhalve het beroep op de taalkun
dige beteekenis van dit woord "gegadigde" 
niet als juist kan worden aanvaard; 

"dat de Gemeente voorts in dit verban1 
een beroep doet op het bepaalde bij art. 5 
lid 1 van de concessie-voorwaarden, gelijk 

dit thans luidt, daar dit Inhoudt, dat onder 
stroomlevering wordt verstaan: afleverlniÇ 
van electriscbe energie binnen het stroom
leveringsgebied op de plaats van afnam°" 
aan den gebruiker, onder verplichting van 
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<lezen om de door hem ingekochte energie 
niet - al dan niet tegen vergoeding - te 
leveren aan anderen bulten dit stroomleve
rlngsgebled, of te gebruiken ten behoeve 
van een hem, stroomverbruiker, toebehoo
rende Installatie, gelegen op een terrein ge
heel buiten dit stroomleveringsgebied; 

"dat daaruit volgens haar voortvloeit, dat 
de concessie zelf onder stroomlevering ook 
verstAat die tot distributie; 

,,dat echter - al Is dit laatste juist -
-daarmerle niets Is gezegd over de verplich
ting tot stroomlevering ter distributie, daar 
deze bepaling evenzeer past In een systeem, 
waarbij stroomlevering ter distributie wel 
Is toegestaan, maar niet verplichtend is gê
.steld; 

"dat derhalve het beroep op den tek<:1t 
,der concessievoorwaarden de Gemeente niet 
kan baten; 

"dat de Gemeente In de tweede plaats 
een beroep h eeft gedaan, op wat de con
tracteerende partijen met de bepaling van 
art. 4, lid 1 hebben bedoold; 

"dat echter ook de Provincie zich daarop 
heeft beroepen; 

"dat tusschen partijen is onbetwist, dat 
de Regeering door het verleenen van con• 
cessiën, als de onderhavige, het belang van 
de volkswelvaart heeft willen dienen, door 
langs dezen weg te bevorderen, dat overal 
op zoo doeltreffend als economisch moge
lijke wijze in de behoefte aan electrischen 
stroom zou worden voor.Glen; 

,.dat volgens de Provincie hierin ligt op
gesloten, dat de Overheid het belang van 
den electriciteitsverbruiker heeft willen die
nen en niet liet belang van den tusschen
handel, hetwelk enkel in het behalen van 
winst bij de distributie zou zijn gelegen, 
zoodat op grond hiervan reeds onaanneme
lijk ware, dat onder het begrip "gegadigdE>" 
In voormeld art. 4 ook de Gemeenten, als 
dlstribuanten van den electrischen stroom 
onder hunne Inwoners, zouden vallen; 

"dat het H of de Provincle, hierin niet kan 
volgen; 

"dat toch het feit, dat de overheid wilde 
bereiken, dat een leder binnen het gebied 
der concessie, die electrischcn stroom wilde 
verbruiken, dezen stroom zou kunnen be
komen, op zichzelf niet uitsluit, dat aan den 
concessionaris het gebruik maken van be
paalde tusschenpersonen - met name rle 
Gemeenten - gebiedend ware voorgeschre
ven, daar de Overheid van oordeel kan zijn 
geweest, dat de electrlciteltsvoorzlening op 
deze wijze het meest doeltreffend zou kun
nen geschieden en dit daarom in het alge
meen belang geboden was, 

"dat het met name in den tijd, dat de 
concessie aan de K.E.M. gegeven werd en 
daarin de verplichting , om eiken gegadigde 
het verkrijgen van electrlschen stroom te 
waarborgen, werd opgelegd, als de taak dPr 
Gemeenten bij de electrlclteitsvoorzienlng 
werd gezien, dat zij de electriciteit zouden 
koopen en aan hunne ingezetenen zouden 
leveren, gelijk blijkt uit het verslag der 
Staatscommissie, Ingesteld bij K. B. van 14 

L. 1947 

.Juli 1911, No. 60, en door de Provincie ook 
n iet is betwist; 

"dat bij deze opvatting het opleggen van 
een verplichting jegens de Gemeenten eer 
voor de hand lag, dan het achterwege laten 
daarvan, 

"dat daarbij niet van belang is, dat de 
Gemeente en andere Gemeenten winst ma
ken met de distributie, daar zij niet hier
voor zouden zijn ingeschakeld, maar omdat 
deze - verplichte - Inschakeling voor een 
goede electriciteitsvoorziening noodig werd 
geacht; 

"dat het thans echter de vraag is, of zulk 
een verplichting inderdaad In voormeld art. 
4 is neergelegd, gelijk geïntimeerde wil; 

,,dat de Provincie een afschrift in het ge
ding heeft gebracht van een schrijven van 
voormeldti staatscommissie aan den betrok
ken Minister d.d. 19 Febr. 1912, met daarbij 
behoorend ontwerp - concessievoorwaar
den, en daarbij heeft gewezen op art. 1~ 
van dit ontwerp, luidende ...... voorzoover 
thans van belang". 

"De "concessionaris Is verplicht, binnen 
het gebied, waarover zich zijn concessie 
uitstrekt, eiken gegadigde het verkrijgen 
van electrischen s troom te waarborgen, 
hetzij door rechtstreeksche stroomlevering, 
h etzij door aanwijzing van een zedelijk li
chaam, vennootschap of persoori, van wie 
die gegadigde den stroom zal kunnen be-
trekken ......... ,"" 

,.terwijl de toelichting hieromtrent zegt: 
,.In dit artikel Is ook voorzlen In de moge
lijkheid, dat de taak van stroomleverin:r 
door anderen dan den concessionaris zal 
worden vervuld. Men kan b.v. denken, dat 
Gemeentebesturen deze taak overnemen .. :·; 

,.dat aan de Provincie moet worden toe
gegeven, dat In dit artikel de Gemeenten, 
als distribuanten, niet onder het begrip: 
,.gegadigde" vie len, en dat de redactie daar
van k ennelijk als model voor artikel 4 van 
de voorwaardden der concessie aan de 
K.E.M. heeft gediend, 

"dat de Gemeente e r echter te recht op 
h eeft gewezen, dat niet blijkt, waarom men 
de zinsn~de: ,.hetzij door rechtstreekschc 
stroomlevering, hetzij door aanwijzing van 
een zedelijk lichaam, vennootschap of per
soon, van wie die gegadigde den stroom zal 
kunnen betrekken ......... " heeft weggelaten, 
zoodat niet kan worden gezegd, dat on
danks het wegvallen van deze woorden het 
systeem hetzeltde is gebleven; 

"dat de Provincie er echter verder op 
heeft gewezen, dat voormeld art. 4 voorts 
In zooverte - voorzoover thans van be
lang - van voormeld art. 16 afwijkt, dat 
daarin als tusschenzin Is opgenomen: 
"voorzoover deze verplichting niet aan een 
ander Is opgelegd" en dat deze toevoegin'l' 
is opgenomen in verband met art. 2 lid 2 
van de concessievoorwaarden voor de 
K.E.M., waarbij de Regeerlng zich de be
voegdh eid voorbehield tot het verleenen van 
concessie voor den aanleg or de exploitatie 
van werken tot het geleiden, transformee
ren, verdeelen of leveren van electricitclt 

9 
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in door haar aan te wijzen gedeelten van 
het gebied, waarvoor de concessie werd 
verleenà, 

,,dat zij daarbij heeft aangevoerd, dat 
blijkens den inhoud van h et door haar 
eveneens in afschrift in het geding ge
brachte schriJven van den Minister van 
Waterstaat d.d. 29 December 1914 aan Ge
deputeerde Staten (o.a. van Noord-Holland) 
de bedoeling hiervan was de gelegenheid te 
hebben de Gemeenten concessiën voor dis
tributie te geven; 

"dat dit inderdaad uit den inhoud van 
genoemd schrijven moet worden afgeleid en 
de Gemeente dit ook niet heeft weerspro
ken; 

.,dat, indien aan dit plan, om de Gemeen
ten, die de distributie van den stroom ox, 
zich nemen, concessie voor de distributie 
te geven, uitvoering ware gegeven, ten aan
zien van de ingezetenen van die Gemeen
ten de ver plichting: het verkrijgen van 
electrischen stroom te waarborgen, in dier 
voege ware verdeeld, dat de concessionaris 
had moeten zorgen voor de opwekking van 
den stroom en de levering daarvan aan de 
Gemeente en de Gemeente voor de distri
butie, 

.,dat toch alleen met betrekking tot de 
distributie de concessionaris ontheven ware 
van voormelde verplichting, zoodát hij gfl
houden bleef tot het opwekken van den 
stroom en het afleveren aan de Gemeenten, 

"dat bij dezen gedachtengang kon worden 
volstaan met het opleggen in art, 4 van de 
verplichting den gegadigde voor eigen ge
bruik de verkrijging van electrischen 
stroom te waarborgen, ook al was men 
van oordeel, dat de Gemeenten ingescha
keld behoorden te worden, daar de aan de 
Gemeenten te geven concessies den con
cessionaris reeds zouden nopen aan hen 
stroom ter distributie te leveren, 

.,dat daarin geen verandering werd ge
bracht door het feit, dat de K.E.M. een 
Naamlooze Vennootschap was, daar in 
voormelden gedachtengang niet juist is, dat 
de belangen van vele Gemeenten aan die 
van voormelde vennootschap ondergeschikt 
gemaakt zouden zijn, door den bedoelden 
waarborg in voormeld art. 4 alleen aan den 
gegadigde voor eigen gebruik te geven ; 

"dat voorts dit laatste evenmin in strijd 
ware met de praktijk dat bij het vaststel
len van de voorwaarden, waaronder de con
cessionaris verplicht is stroom te leveren, 
door den Minister ook steeds de voorwaar
den en tarieven voor levering van stroom 
aan distribueerende Gemeenten zijn vast
gesteld daar men geenszins met het be 
perken in art. 4 van den waarborg tot de:1 
gegadigde voor eigen gebruik de bedoeling 
had, om den concessionaris niet te ver
plichten tot levering aan distribueerende 
Gemeenten, maar van oordeel was, dat dit 
r eeds langs anderen weg bereikt zou wor
rlen; 

"dat het Hof dan ook op grond van het 
vorenstaande van oordeel is, dat ten tijde, 
dat de concessie aan de K.E.M. werd ver
leend, met .,gegadigde" in het meergenoem-

de art. 4 der concessievoorwaarden, is be
doeld de gegadigde voor eigen gebruik; 

.,dat nu wel in later jaren de gedachte, 
om aan de distribueerende Gemeente een 
concessie voor distributie te verleenen is 
losgelaten, doch de redactie van meerge
noemd artikel - voorzoover thans van_ 
belang - niet is gewijzigd en daarom moet 
worden aangenomen, dat het woord "ge
gadigde" daarin dezelfde beteekenis heeft 
gehouden, als welke het in den aanvang 
had, 

.,dat daarom - hoe men ook moge den
ken over het streven van de Provincie, om 
ten eigen bate de distributie door de Ge
meenten uit te schakelen - voormeld art. 
4 daartegen geen beletsel vormt en deze 
vierde grief gegrond is;" 

0. dat tegen deze uitspraak wordt opge
komen met de navolgende twee cassatie
middelen: 

I. S. of v. t. van de artt. 168 der Grond
wet, 20 R.O., 48, 59 en 347 Rv., 1353, 135Z, 
1374, 1375, 1376, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 
1384, 1385, 1386, 1401, 1402 en 1403 B.W.; 

doordat het Hof overwegende als in h et 
arrest opgenomen ten aanzien van de vier
de in hooger beroep aangevoerde grief e::i. 
op zich zelf terecht vaststellende dat het 
woord "gegadigde" in de concessie dezelfde 
beteekenis heeft gehouden, als welke het 
in den aanvang had, heeft beslist dat mt:t 
.,gegadigde" in art. 4 der concessievoor
waarde ten tijde, dat de concessie aan de 
K.E.M. werd verleend, is bedoeld de gega
digde voor eigen gebruik, en niet ook de ge
gadigde tot het verkrijgen van electrischen 
stroom om die te kunnen distribueeren, 

terwijl die overwegingen ieder voor zich, 
a lthans in ondt:rling verband en samenhan~ 
juist tot een andere slotsom moeten leiden. 
zoodat de s lotsom, waartoe het Hof kwam, 
uit hetgeen het H of heeft overwogen niet 
voortvloeit en ook niet kan voortvloeien , 
tenzij zou moeten worden aangenomen, dat 
het Hof zou hebben geoordeeld dat uit een 
overeenkomst of handeling, voorgenomen 
met of ten aanzien van derden, voor de 
concessionarisse (oorspronkelijk de K.E.M. 
later de Provincie Noord-Holland) ver
plichtingen zouden kunnen voortvloeien, 
h etgeen in strijd zou zijn met het bepaalde 
in art. 1376 H.W., 

zoodat 's Hofs arrest is onbegrijpelijk en 
niet kan gelden als in den zin der wet te 
zijn gemotiveerd, 

althans berust op verkeerde toepassing 
of 1<chending, van art. 1376 B.W.; 
. II. S. of v. t . van de artt. 168 der G rond
wet, 20 RO., 1, 5, 48, 59, 134, 332, 343, 347, 
348, 349, 353 en 354 Rv., 1401, 1402 en 140~ 
B.'°''·• doordat het Hof, beslissende als m 
het arrest vermeld en op de aangevoerde 
gronden rechtdoende als in het arrest om
schreven, nagelaten heeft uitspraak te doen 
over het door eischeres tot staving harer 
vorderingen mede gedaan beroep op on
rechtmatige daad, voortspruitende uit een 
handelen in strijd met de zorgvuldigheid, 
welke verweer:;ter in het maatschappelijk 
verkeer ten opzichte van derden, in casu 
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eischeres, betaamt, 
en uit het oog heeft verloren dat de in

gestelde vorderingen, voor zoover op dien 
grondslag berustende, niet getroffen wor
den door of behandeld zijn met de beant
woording van de vraag welke beteekenis 
het woord "gegadigde" heeft in art. 4 der 
Concessievoorwaarden, 

tengevolge waarvan het Hof, toen het 
laatstbedoelde vraag in anderen zin beant
woordde. dan de Rechtbank in eersten aan
leg had gedaan, geen eindbeslissing had 
mogen geven, gelijk het deed, zonder uit
spraak t e h ebben gedaan over bedoelden 
grondslag en rechtsgrond der vorderingen, 

zoodat het Hof zijn taak als appèlrechter 
h eeft miskend en 's Hofs arrest niet is ge
motiveerd als naar de wét is vereischt; 

0. ten aanzien van het eerste middel: 
dat het H of in zijn overwegingen betref

fende de vraag, door de vierde appèlgrief 
aan de orde gesteld, of met het woord "g~
gadigde" in art. 4 der concessievoorwaarden 
bedoeld worden alleen degenen, die elec
trischen stroom voor eigen gebruik wen
schen te ontvangen, dan wel ook zij, die 
stroom willen afnemen om dezen aan an
deren te distribueeren, In de eerste plaats 
onderzoekt of de taalkundige beteekenis 
van het woord "gegadigde" - welke, naar 
·s H ofs vaststelling, beide groepen omvat •
voor de uitlegging van voormeld art. 4 moet 
worden gevolga; 

dat de overwegingen, waarbij het Hof tot 
de slotsom komt dat dit niet het geval if', 
hierop neE:rkomen, dat de contractcerende 
partijen , van welke moet worden aangeno
m en, dat zij zoo zuiver mogelijk de ver
plichtingen van de concessionarisse hebben 
willen omschrijven, indien haar deze ruime 
beteekenis van het woord "gegadigde" voor 
oogen hadde gestaan, zorg zouden hebben 
gedragen den particulieren distribuant uit
drukkelijk uit te sluiten , ook a l zou deze 
practisch geen rol hebben gespeeld; 

dat het Hof - na een argument van de 
Gemeente, ontleend aan art. 5 lid 1 der con
cessievoorwaarden te hebben verworpen en 
na nog te hebben overwogen, dat h et doel, 
waarmede concessies a ls de onderhavige 
worden verleend, eer vóór dan tegen het 
opleggen van een verplichting tot stroom
levering aan de Gemeenten ter distributie 
pleit - ten slotte beslissend voor een be
perkte uitlegging van art. 4 acht een ar
gument ontleend aan de geschiedenis van 
dit artikel, waarin het woord "gegadigde" 
dezelfde beteekenis heeft behouden als dit 
woord had in art. 4 van de concessie in 
1913 aan de K.E.M. verleend en in art. 15 
van het ontwerp-concessievoorwaarden van 
1912, terwijl bij de uitlegging van deze ar
tikelen ermede rekening moet worden gf!
houden, dat oorspronkelijk de bedoeling 
voorzat om aan de gemeenten concessie 
voor stroomdistributie te verleenen; 

dat 's Hofs overwegingen op dit punt al
dus zijn te verstaan, dat het plan om aan 
de gemeenten concessie voor distributie van 
stroom te geven meebracht, dat kon worden 
volstaan met aan de K.E.M. de ver plich-

ting op te leggen den gegadigden voor ei
gen gebruik de verkrijging van electrischen 
stroom te waarborgen, omdat zoodanlg11 
concessieverleening aan de Gemeente <le 
K .E.M. reeds zoude nopen, ter waarborging 
van de verkrijging van stroom aan de ge
gadigden voor eigen gebruik, aan de ge
meente, ook ter distributie, stroom af te 
leveren omdat anders deze gegadigden door 
toedoen van de K.E.M. van stroom zoudE:n 
zijn verstoken; 

dat aläus verstaan aan 's Hofs overwe
gingen betreffende de uitlegging van hP-t 
bedoelcle art. 4 - welke voor rekening zijn 
van den rechter die over de feiten oordeelt 
- zin kan worden toegekend zonder dat 
aanwezig is sch ending van art. 1376 B.W., 
en het middel, dat van een andere lezing 
van h e t arrest uitgaat, feitelijken grondslag 
mist; 

0. dat de klacht, vervat in het tweede 
middel, berust op de stelling, dat de inlei
dende dagv. aldus moet worden verstaan, 
dat deze de vordering der Gemeente je
gens de Provincie mede doet steunen op een 
beweerde onrechtmatige daad der Provin
cie, daarin bestaande, dat de weigering om 
stroom te leveren voor het distributiebedrijf 
der Gemeente, ook los van den in
houd der concessievoorwaarden, in strijd 
zoude zijn met de zorgvuldigheid, wellrn 
haar in het maatschappel_ijk verkeer ten 
opzichte van de Gemeente betaamde; 

dat echter het H of - nadat door het 
arrest van den Hoogen Raad van 18 Aug. 
1944, waarbij het vierde onderdeel van het 
toen voorgedragen cassatiemiddel buiten 
behandeling was gelaten en 's H ofs arref.t 
van 17 Juni 1943 was vernietigd, onbeslist 
was gebleven hoe de inleidende dagvaar
ding op dit punt moet worden uitgelegd -
bij zijn arrest van 6 Juni 1946, zich bepa
lende tot een uitspraak over de vraag of dP
Provincic a l dan niet in strijd handelde 
met de concessievoorwaarden, kennelijk 
wederom is uitgegaan van dezelfde opvat
ting der inleidende dagvaarding, welke 
r eeds in genoemd arrest van 17 Juni 1943 

· was neergelegd, volgens welke opvatting de 
bedoelde stelling uitsluitend inhoudt dat
gene, wat de Rechtbank daarin had gele
zen, namelijk dat de Provincie door de niet
n a leving van in de concessievoorwaarden 
gegeven voorschriften tegenover de Ge
meente, als een in de concessievoorwaarden 
bedoelde gegadigde, in elk geval zou han
delen in strijd met de in het maatschappe
lijk verkeer betamende zorgvuldigheid; 

dat mitsdien ook dit middel feitelijken 
g rondslag mist; 

Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt elscheres in de kosten der 

cassatie. (Salaris f 450). 

Con clusie Adv .-Gen. W_ijnveldt: 

Met betrekking tot h et eerste midd~l 
merkt de Adv.-Gen. o.m. op: 

Ik ben van meening, dat de uitlegging 
door het Hof aan de artt. 4 en 5 der con
cessie gegeven van zuiver feltelijken aar<l 
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is en niet tot cassatie kan lelden. 
Hierin wordt geen verandering gebracht 

door de omstandigheid, dat met een derge
lijke beslissing, niet alleen elscheres In deze 
procedure niet gediend Is, doch ook ver
schillende gemeenten, wier belangen bij de 
uitspraak In deze zaak betrokken kunnen 
zijn, geen baat vinden en het In deze zaak 
gelegen vraagstuk niet tot een oplossing is 
gebracht. 

Omtrent den wettelijken elsch van mo
tlveering van vonnissen in burgerlijke za
ken is steeds veel te doen geweest. Ik mogti 
t er staving hiervan o.a. verwijzen naar de 
belangrijke aanteekenlng van Mr. D. J. 
Veegens bij 's lloogen Raads arrest van 12 
April 1946 (1946, no. 509), waarin hij een 
opsomming geeft van de rechtspraak uit 
den lateren tijd. De annotator acht de ont
wikkeling der rnchtspraak, welke hij schetst 
niet gelukkig en meent, dat de Hooge Raad 
zich door zijn zuiver teleologische uitleg
ging heeft laten verleiden tot het invoeren 
van allerlei uitzonderingen en onderschei
dingen, welke bulten art. 59, 3° Rv. omgaan, 
en acht haar moeilijk te rijmen met art. 99 
lid 2 R. 0. 

Ik ben van oordeel, dat de Hooge Raad 
nergens zegt, dat de elsch tot motlveerlng 
alleen een gevolg is van het bestaan der 
cassatieprocedure, doch er van uit gaat. 
dat moet worden nagegaan op welke wijze 
deze procedure hier te lande geregeld IR, 
om tot een beslissing te komen over d'3 
vraag welke elschen te stellen zijn aan het 
met redenen omkleeden van een vonnis of 
arrest. In dien zin schrijven ook van Ros
sem-Cleveringa bij art. 59 Rv. (blz. 128). 

De wettelijke elsch van motlveering heert 
ten doel, dat In cassatie kan worden be
oordeeld ot op de feiten, de wet met juist
h eld is toegepast, woals b.v. volgt uit het 
arrest van 19 Dec. 1941 (1942, no. 249). 

H et Hot heeft de feiten In deze zaak 
vastgesteld op een wijze welke volgens het 
middel onbevredigend Is, en Is daarbij een 
opvatting van het begrip "gegadigde" ge
komen, waarmede eischeres zich niet ver
eenlgen kan, doch daarbij verllest zij, meen 
Ik, uit het oog, dat de Hooge Raad wel Je 
vaststelling der feiten eischt , doch niet be
oordeelt of de lagere r echter daarbij Is ge
leld door juiste gronden. Het middel richt 
zich alleen tegen de 23ste overweging, waar
in het Hot na een uiteenzetting tot de fei
t e lijke beslissing komt van wat het onder 
"gegadigde" verstaat. In cassatie Is niet 
te beoordeelen ot het Hof tusschen die uit
eenzetting en zijn besllssln g het juiste ver
band beert gelegd. 

De door eischeres gest elde "onbegrijpe
lijkheid" kan daarom m.i. ook niet tot cas
satie lelden. Hier is een ander geval aan
wezig dan genoemd wordt In het arrest van 
19 !\Taart 1942 (1942, no. 445), waarbij de 
H ooge Raad een arrest van een Hot ver
nietigde, omdat de daarin opgenomen rede
neering ronder samenhang was. Het H of 
had toen echter naast feitelijke ook juridi
sche vraagstukken op te lossen. 

Volgens mijn lezing van 's Hofs arrest Is 

ook geen strijd aanwezig met het bepaalde 
bij a rt. 1376 B. W . 

Het middel noemt deze bepaling e r van 
uitgaande, dat de 23ste overweging niet on
logisch Is opgebouwd, en dat het Hot in 
strijd met deze bepali{lg aanneemt, dat uit 
een overeenkomst met een derde verplich
tingen voor de Gemeente zouden kunnen 
voortvloeien. 

Uit het slot dier overwegingen van het 
Hof toch valt af te leiden, dat het doel zou 
worden bereikt door aan de gemeenten een 
concessie te geven - welke eischeres niet 
heeft - waarvan dan het gevolg wu zijn, 
dat de concessionaris verplicht was aan die 
gemeenten te leveren, ook te r distributie. 

(N. J.) 

19 April 1947. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39.) 

Op grond van de opvatting van den 
betrokken inspecteur, waarmede de 
Kroon zich vereenigt, moet worden aan
genomen , dat patiënt bij zijn komst in 
de gemeente P . op 5 Nov. 1940 aldaar 
zijn hoofdverblijf heeft gevestigd. Dat 
hoofdverblijf had hij niet verloren, toen 
op 21 Juli 1941 de rechterlijke mach
tiging tot plaatsing in een krankzin
nigengesticht werd aangevraagd. Op dat 
tijdstip had hij dus woonplaats in den 
zin van het B. W . te P . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Bes lissende het geschil over de woon

plaats van den armlastigen krankzinnige 
Leonardus H aanskorf; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, e;ehoord , advies van 
26 Maart 1947, N°. 122(1944); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 10 April 1947, 
N°. 4299, afdeeling Armwezen; 

0. dat Leonardus Haaskorf, geboren 3 
Juli 1904, na steeds in zijn geboorteplaats 
Zevenber~en bij familieleden te hebben ge
woond, op 10 Mei 1938 werd opgenomen in 
H uize , Overdonk" te Dongen, om vervol
gens, afgezien van een t ijdelijk verblijf van 
19 October tot 5 November 1940 ten huize 
van een zwager te Zevenbergen, over te 
gaan naar het St. Luciagesticht in de voor
malige gemeente Princenhage (thans gem. 
Breda), van waaruit hij op 22 J uli 1941 
krachtens een daags tevoren aangevraagde 
rechterlijke machtiging werd overgebracht 
naar huize "Voorburg" te Vught: 

dat de burgemeester van Breda, blijkens 
zijn schrijven van 13 Maart 1943, van oor
deel is, dat de k osten van verpleging van 
den patiënt ten laste van de gemeente Ze
venbergen behooren t e komen , daartoe aan
voerende, dat een onderzoek uitwees, dat 
de patiënt tot zijne opneming in H uize "Over
donk" te Dongen op 10 Me i 1938 steeds 
heeft gewoond in de gemeente Zevenbergen 
en wel aanvankelijk bij zijn ouders, na het 
overlijden v an zijn vader, Leonardus H aans
korf, op 4 November 1908, bij zijne moeder 
Cornelia Schouwenaars en na het overlijden 
van deze laatste op 29 November 1937 hij 
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zijn zwager, C. de J ong, Langeweg C. 92 te 
Zevenbergen; dat reeds vóór het overlijden 
van de moeder en eveneens tijdens patiënts 
verblijf b ij zijn zwager zich verschijnselen 
van geestelijke afwijkingen voordeden; dat 
volgens een verk laring van W. P. A. Brokx, 
arts te Dongen , H aanskorf bij zijn opneming 
in H uize " Overdonk" reeds niet meer in 
staat was een woonplaats te kiezen ; dat niet 
gebleken is, dat de geestestoestand van den 
patiënt zich sedertdien zoodanig in gunstigen 
zin heeft gewijzigd, dat hij daarna daartoe 
wel in staat is geweest; dat integendeel, toen 
hij Huize "Overdonk" op 19 October 1940 
verliet , zijn geestestoestand volgens verkla
ring van den voormelden arts in dat op
zicht ongewijzigd was ; dat hij, burgemeester, 
dan ook meent te moeten aannemen, dat op 
21 Juli 1941, toen de rechterlijke machtiging 
voor plaatsing in .,Voorburg" is aangevraagd, 
de woonplaats van den betrokkene in den 
zin van het Burgerlijk Wetboek nog steeds 
Zevenbergen was, zoodat ingevolge art. ~9 
der Armenwet de ko~ten zijner veroleging 
in "Voorburg" voor rekening der gemeente 
Zevenbergen moeten komen; 

dat de burgemeester van Zevenbergen, 
o. m. blijkens zijn schrijven van 2~ Februari 
1943, niet bereid is de verplegingskosten ten 
laste van zijn gemeente te nemen, aanvoe
rende, dat de verklaring van Dr. Brokx o. a. 
weergeeft een beoordeeling van den toestand 
van Haanskorf op 19 October 1940; dat het 
echter heelemaal niet uitgesloten is, dat de 
toestand van Haanskorf sindsdien is ver
beterd en het feit, dat de gestichtsarts te 
Princenhage, Dr. Hermans, meergenoemden 
Haanskorf slee-hts voor het eerst even vóór 
het vertrek naar "Voorburg" heeft gezien, 
z. i. in de richting wijst, dat de toestand van 
H aanskorf v óór dat moment niet van dien 
aard is geweest, dat behandeling noodzake
lijk was; dat men toch redelijkerwijze mag 
veronderstellen, dat in een inrichting als het 
St. Luciagesticht ook de "geesteszieken" 
worden behandeld, indien dit werkelijk noo
dig is; dat hij uit het feit, dat dit aanvan
kelijk niet is geschied en dat de patiënt zijn 
woonplaats beeft overgebracht, de conclusie 
trekt, dat deze overbrenging van woon
plaats rechtsgeldig is geschied en dat dus 
de woonr.:ilaats "an H aanskorf, op het mo
ment, dat oe rechterlijke machtiging werd 
aangevraagd, was: P rincenhage ; 

0. dat de bij deze zaak betrokken In
specteur voor het Staatstoezicht op krank
zinnigen zijn o:;>vatting, neergelegd in zijn 
schrijven van 20 Juli I941, dat L. Haans
k orf geacht moet worden bij zijn Jromst in 
het St. Luciagesticht te Princ-enhae:e (thans 
Breda) op 5 Noven:ber r9,10 of later, tijdens 
zijn verblijf aldaar, t ot het vestigen van een 
hoofdverblijf in staat te zijn geweest, blijkens 
zijn nader op verzoek van de Afdeeling van 
den Raad van State, voor de Gesc-hillen van 
Bestuur, uitgebracht rapport van ~ Maart 
1947 heeft gehandhaafd en nader toegelicht; 

dat Wij Ons met deze zienswijze vereeni
gen, zoodat moet worden aangenomen, dat 
L Haanskorf bij zijn komst in de gemeente 
P r incenha.-:e o~ 5 Novem ber 19,10 aldaar zijn 
hoofdverblf heeft gevestigd : 

d~t hij 7.ijn hoofdv erblijf a ldaar niet had 

verloren, toeri op 21 J uli 1941 de rechterliike 
machtiging werd aangevraagd om hem te 
plaatsen in het gesticht "Voorburg" te 
Vught; 

dat hij dus op dat tijdstip te P rincenhage 
woonplaats had in den zin van het Burger
lijk Wetboek ; 

dat deze woonplaats ingevolge het be
paalde in art. 17 van de beschikking van 
den toenmaligen Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken van 
23 December 1941, N°. 42483, Binnenlandsch 
Bestuur (Bureau Staats- en Administratief 
Recht), gepubliceerd in de Nederlandsche 
Staatscourant 1941, N°. 250, met ingang van 
1 J anuari 1942 geacht moeten worden te zijn 
overgegaan van Princenhage naar Breda; 

Gezien de Armenwet: 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de gemeente Breda aan te wiizen als de 

woonplaats van den armlastigen krankzin
nige L . H aanskorf voor de toepassing van 
art. 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

22 April 1947. KONINKLIJK BESLUIT . 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72 j0

, 

art. 75.) 
De afwijzende beschikking van B. en 

W. is naar den eisch van art. 75 2• lid 
gemotiveerd door de mededeeling in hun 
schrijven, dat de vergoedingen wegens 
oorlogsschade worden geregeld door 
daarvoor ingestelde rijkscommissies. 

Een redelijke uitlegging van de artt . 
72 e. v. brengt mede, dat, indien a ls 
direct gevolg van de oorlogsomstandig
heden aan een bijzondere lagere school 
voorzieningen moeten worden getroffen, 
die de grenzen van onderhoudswerken 
duidelijk te buiten gaan, de gelden daar
voor krachtens evenbedoelde wetsarti
kelen door de gemeentebesturen moeten 
worden beschikbaar gesteld. Daaraan 
doet niet af, dat de kosten voor herstel 
van dergelijke schade geheel of gedeel
telijk kunnen worden gedeclareerd bij 
de rijkscommissie van advies inzake 
bijdragen wederopbouw publiekrechte
lijke lichamen. De aanvraag dient dus 
te worden beoordeeld naar de bepalin
gen der L. O.wet 1920. 

Wel heeft het herstel reeds plaats ge
had voordat de aanvraag door het 
schoolbestuur werd gedaan, doch hier 
kan een zoodanig spoedgeval aanwezig 
worden geacht, dat de beslissing omtrent 
de aanvraag niet kon worden afgewacht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van Christelijke H ervormde 
Scholen te Boskoop tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 
5 Juni 1946, n°. 182, tot ongegrondverklarin g 
van het beroep van den appellant tegen het 
besluit van burgemeester en wethouders van 
Boskoop van 28 October 1945, waarbij het 
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bestuur in zijn verzoek om medewerking 
ingevolge art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 ten behoeve van het voorgenomen her
stel van het gebouw zijner school niet-ont
vankelijk is verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 December 1946, N°. 516; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
18 April 1947, N°. 10630, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun evenvermeld besluit hebben overwogen, 
dat in het aangevallen besuit van het ge
meentebestuur van Boskoop io hoofdzaak 
wordt aangevoerd: ,,dat gelden uit de ge
meentekas worden gevraagd ter bestrijding 
van de kosten van herstel van het onder
werpelijk schoolgebouw van geleden oor
logsschade; dat het desbetreeffnrl verzoek 
echter niet voor inwilliging vatbaar is, aan
gezien de vergoedingen wegens oorlogs
schade worden geregeld door daarvoor inge
stelde rijkscommissies"; dat het appellee
rend schoolbestuur in hoofdzaak hiertegen 
aanvoert: ,,dat he t zoogenaamde "Stopbe
s luit 1940" in art. 2, eerste lid, juist oor
logsschade noemt als één der gevallen ten 
aanzien waarvan geen verklaring van "bij
zonder geval" vereischt is, alvorens tot het 
indienen eener aanvrage overeenkomstig art. 
72 der Lager-Onderwijswet 1920 kan worden 
overgegaan; dat mitsdien uitdrukkelijk is 
vastgelegd, dat oorlogsschade voor vergoe
ding uit de gemeentekas in aanmerking komt; 
dat voorts de vraag rijst of het gemeente
bestuur in zijn bestreden beslissing wel een 
uitspraak heeft gegeven als in art. 75, eerste 
lid, der wet bedoeld;" dat hun college van 
oordeel is, dat het d oor het schoolbestuur 
in zijn adres van beroep genoemde Stopbe
sluit 1940, te wet en het besluit van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 19 Noevember 1940 (Nederlandsche 
Staatscourant 227) ,,betreffende het stop
zetten van scholenbouw, alsmede de invoe
ring van het onderwijs in lichamelijke oefe
ning aan lagere scholen", in art. 3, tweede 
lid, in feite een uitbreiding geeft aan de in 
d e artt. 72 en volgende der wet genoemde 
gevallen, waarin medewerking, als in die 
wetsartikelen voorzien, door de gemeente
besturen dient te worden verleend; dat het 
g;!melde art. 3, tweede lid, namelijk bepaalt, 
dat de zooeven bedoelde medewerking dient 
te worden verleend, indien het schoolbestuur 
wenscht over te gaan tot herbouw, verbouw 
of herstel van een door oorlogsschade ge
troffen schoolgebouw; dat de werking van 
het gemelde besluit van 19 November 1940 
echter krachtens art. 15 van het Besluit be
zettingsmaatregelen voorloopig is geschorst; 
dat derhalve, afgezien nog van de vraag of 
het appelleerend schoolbestuur bij de indie
ning zijner aanvraag metterdaad de voor 
zoodanige aanvraag geldende voorschriften 
van dat besluit heeft in acht genomen, zoo
mede of in het onderwerpelijke geval inder
daad sprake was van oorlogsschade, als in 
dat besluit bedoeld, op deze door den Secre
taris-Generaal voornoemd getroffen voor-

ziening door het schoolbestuur geen beroep 
kan worden gedaan, doch door het gemeen
tebestuur in eerste instant ie en thans door 
hun college in beroep, uitsluitend dient te 
worden onderzocht, of de onderwerpelijke 
aanvrage voldoet aan de daarvoor in de artt. 
72 en volgende der wet gestelde eischen; dat 
blijkens het gemelde art. 72 de aanvragen 
om medewerking, a ls daar bed oeld, beperkt 
dienen te blijven tot de gevallen van stich
t ing, uitbreiding, verbouwing of verandering 
van inrichting eener school; dat, gezien de 
onderwerpelijke aanvrage en de nader door 
het schoolbestuur gegeven omschrijving der 
uit te voeren werkzaamheden, de door het 
schoolbestuur te treffen voorziening echter 
uitsluitend kan worden gezien als maatregel 
tot herstel van bezettingsschade, welke aan 
het betrokken schoolgebouw was toege
bracht; dat mitsdien hier geen sprake is van 
een der voorzieningen in art. 72 der wet ge
noemd, doch veeleer van werkzaamheden, 
welker kosten in beginsel geheel of gedeelte
lijk gedeclareerd kunnen worden bij de Rijks
commissie van advies inzake bijdragen we-
9eropbouw publiekrechtelijke lichamen; dat 
mitsdien het gemeentebestuur het school
bestuur terecht in zijn aanvrage niet-ont
vankelijk heeft verklaard en, nu de Lager
Onderwijswet 1920 het gemeentebestuur vrij
heid laat tot het geven van zoodanige uit
spraak, niet kan worden tegengeworpen, dat 
deze overigens met redenen omkleede be
slissing er geen is, a l• bedoeld in art. 75 dier 
wet ; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat naar zijn meening een redelijke inter
pretatie van art. 72 en volgende medebrengt, 
dat de kosten van herstel van oorlogsschade 
op de gemeente kunnen worden verhaald; 
dat het Stopbesluit zelf daar trouwens ook 
van uitgaat; dat dit bes luit namelijk niet 
een uitbreiding van de gevallen, die onder 
art. 72 en volgende der Lager-Onderwijswet 
1920 vallen, behelst, maar integendeel een 
inperking ; da t het niet spreekt van gevallen , 
die voortaan nevens de tot dusver mogelijke 
onder art. 72 worden gebracht, doch dat het 
uitdrukkelijk gevallen van oorlogsschade uit
zondert van de algemeene schorsing van art. 
7, waarmede ongetwijfeld te kennen is ge.
geven, dat herstel van oorlogsschade in het 
algemeen onder de toepassing van art. 72 
valt ; dat de schorsing van het Stopbesluit 
dus zeker niet kan beteekenen, dat ingeval 
van oorlogsschade geen aanvrage ex art. 72 
zou kunnen worden ingediend ; dat, indien 
men zich op het standpunt zou willen stel
len, dat slechts bij van kracht zijn van het 
Stopbesluit het vragen om medewerking ex 
art. 72 in geval van oorlogsschade mogelijk 
zou zijn, het schoolbestuur dan wil aanvoe
ren, dat het bij het indienen zijner aanvrage 
in de redelijke verwachting mocht verkee
ren, da t het Stopbesluit op korten termijn 
met t e rugwerkende kracht zou herleven; 
dat het feit, dat door omstandi,::heden, waar
op het bestuur geen invloed heeft kunnen 
uitoefenen, het weer van kracht worden van 
het Stopbesluit dermate is vertraagd, dat 
eerst thans een wetsontwerp, strekkende tot 
het weer van kracht doen worden van het 
Stopbesluit, aanhangig is gemaakt, naar 
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:zijne meening toch niet leiden mag tot het 
afwijzen zijner volkomen gemotiveerde aan
vrage; dat het bestuur er ten sotte nog op 
wil wijzen, dat zijns inziens de mededeeling 
dd. 22 October 1945, n°. 2058, van burge
meester en wethouders der gemeente Bos
koop, luidende: ,,Bij d ezen hebben wij d e 
eer U mede te deelen, dat Uw verzoek om 
gelden uit de gemeentekas te mogen ont
vangen ter bestrijding van k osten van her
stel van Uw schoolgebouw van de geleden 
oorlogsschade, niet voor inwilliging vatbaar 
is", bezwaarlijk kan worden aangemerkt a ls 
een met redenen omkleed besluit tot weige
ring der gevraagde medewerking, in den zin 
van het tweede lid van art. 75 der Lager
Onderwijswet 1920; dat Ged. Stat en mee
nen, dat het gemeentebestuur het school
bestuur daarmede niet-ontvankelijk heeft 
verklaard; dat, daargelaten de vraag, of een 
dergelijke mededeeling een niet-ontvanke
lijk-verklaring inhoudt, een niet-ontvanke
lijk-verklaring toch iets anders is dan een 
met redenen omkleede weigering om gelden 
beschikbaar te stellen ; 

0 . dat de appellant onder meer heeft aan
gevoerd, dat de beslissing van burgemees
ter en wethouders van Boskoop niet met 
redenen zou zijn omkleed, zooals in art. 75, 
tweede lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
wordt voorgeschreven , doch dat dit niet 
iuist is, aangezien d e mot iveering van de 
afwijzende beschikking door burgemeester 
en wethouders werd gegeven in de door den 
appellant niet aangehaalde mededeeling uit 
hun schrijven, dat de vergoedingen wegens 
oorlogsschade worden geregeld door daar
voor ingestelde Rijkscommissies; 

0. voorts, dat een redelijke uitlegging van 
de artt. 72 en volgende van de Lager-Onder
wijswet 1920 medebrengt, dat, indien a ls 
direct gevolg v an de oorlogsomstandigheden 
aan een bijzondere lagere school voorzie
ningen moeten worden getroffen, die de gren
zen van onderhoudswerken duidelijk t e bui
ten gaan , de gelden daarvoor krachtens even
bedoelde wetsartikelen door de gemeentebe
sturen moeten worden beschikbaar gesteld; 

dat het tegendeel niet volgt uit de om
standigheid, dat, zooals Ged. Staten in hun 
bestreden besluit hebben ov erwogen, de kos
ten voor het herstel van dergelijke schade 
geheel of gedeeltelijk zouden kunnen worden 
gedeclareerd bij de R ijkscommissie van ad
vies inzake bijdragen wederopbouw publiek
rechtelijke lichamen ; 

dat toch het in het leven roepen van een 
bijzondere regeling voor het vergoeden van 
de kosten van wederopbouw, als hierbedoeld, 
niet kan afdoen aan de draagwijdte van de 
artt. 72 en volgende der Lager-Onderwijswet 
1920; 

dat derhalve de onderwerpelijke aanvraag 
dient te worden beoordeeld naar de bepa
lingen van de Lager-Onderwijswet 1920; 

dat, wat dit betreft, weliswaar uit de 
stukken blijkt, dat het herstel aan de school 
reeds heeft plaats gehad, vóórdat de aan
vrage door het schoolbestuur werd gedaan, 
doch dat hier een zoodanig spoedgeval aan
wezig kan worden geacht, dat de beslissing 
omtrent de aanvrage niet kon worden afge
wacht; 

dat ook voor het overige niet is gebleken, 
dat de aanvrage niet voor inwilliging vat
baar is; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920: 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Zuid-Holland van 5 
Juni 1946, n°. 182, en van het besluit van 
burgemeester en wethouders van Boskoop 
van 28 October 1945, te beslissen, dat de 
door het schoolbestuur gevraagde medewer
king alsnoe: behoort t e worden verleend. 

Om:e Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

29 April 1947. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet op het begraven art. 12.) 

Nu als vaststaand mag worden aan
genomen, dat de toenmalige burgemees
ter persoonlijk instemde met een aan 
appellant gericht schrijven van B. en 
W. , dat zij geen termen aanwezig achten 
om toestemming tot opgraving te geven, 
kan in dat schrijven een zelfstandige 
beslissing van den burgemeester worden 
geacht besloten te zijn en is appellant 
dus in zijn beroep ontvankelijk. 

De wet waarborgt de rust aan het 
stoffelijk overschot ook van hen, die 
niet in een eigen graf begraven liggen. 
Door het opgraven van de twee lijken, 
waarop het verzoek betrekking heeft, 
zou de rust van het stoffelijk overschot 
van een derde in gevaar worden ge
bracht. Het gevraagde verlof is derhalve 
terecht geweigerd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H. Schriemer te Groningen tegen het besluit 
van het gemeentebestuur van Oldek erk van 
1 November 1945, houdende weigering van 
toestemming tot opgraving van het stof
felijk overschot van J. Schriemer Sr., vader 
van den appellant, en van J . Schriemer Jr., 
broeder van den appellant ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 30 October 1946, N°. 328 en 2 April 1947, 
N°. 328(1946)/82; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Binnen landsche Zaken van 19 April 
1947, N°. U 2180:i, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, Bureau Bestuurszaken; 

0. dat, nadat H . Schriemer te Groningen 
aan den burgemeester van Oldekerk had ver
zocht om verlof tot opgrav ing en vervoer 
van het stoffeliJk overschot van zijn vader 
J. Schriemer Sr. en van zijn broeder J. 
Schriemer Jr. , beiden overleden in 1944 en 
teraarde besteld op de algemeene begraaf
plaats te Oldekerk, burgemeester en wet
houders dier gemeente bij schrijven van 1 
November 1Q45, N°. 412, aan den adressant 
hebben bericht, dat zij geen t ermen aanwezig 
achten om toestemming te geven tot het 
opgraven van de lijken van zijn vader en 
broer; 

dat te dezer zake H. Schriemer voornoemd 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
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dat zijn vader, broeder en zwager op 6 Oc
tober 1944 door de bezettende Overheid zijn 
gedood en vervolgens door leden van de 
toenmalige Landmacht op onwaardige wijze 
zijn begraven in een grafkuil op het voor 
de armlastigen bestemde gedeelte van de be
graafplaats; dat het door hem aan den bur
gemeester van Oldekerk gericht, doch niet 
ingewilligde verzoek betrof het verkrijgen 
van verlof tot opgraving van twee lijken, 
welke op dezelfde begraafplaats herbegraven 
zouden worden; dat wel toestemming is ver
leend om het lijk van zijn zwager P. A. M. 
de Weijer over te brengen van Oldekerk 
naar Nijmegen; 

0. -met betrekking tot de vraag, of van 
de onderhavige weigering beroep openstaat, 
dat artikel 12, eerste lid, der wet van 10 
April 1869 /Staatsblad N°. 65) bepaalt, dat 
geene opgraving, noch vervoer van een op
gegraven lijk, behalve op rechterlijk gezag, 
mag geschieden, dan met toestemming van 
den eigenaar van het graf en met verlof van 
den burgemeester der gemeente, waar het 
begraven is en dat bij weigering van dit 
verlof beroep op Ons open staat; 

dat de beslissing op een verzoek om ver
gunning tot het opgraven van een lijk aan 
geen enkel vormvoorschrift is gebonden ; 

dat dus het antwoord op de vraag, of de 
appellant in ?.ijn beroep kan worden ont
vangen, hiervan afhangt, of in het schrijven 
van burgemeester en wethouders van Ol
dekerk van I November 1945, N°. 412, een 
zelfstandige beslissing van den burgemeester 
dier gemeente kan geacht worden besloten 
te ?.ijn; 

dat op grond van het medegedeelde ter 
openbare vergadering van de Afdeeling van 
den Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, als vast staand mag worden aan
genomen, dat de toenmalige burgemeester 
van Oldekerk persoonlijk met de genomen 
beslissing instemde: 

dat het bedoelde schrijven een eenvoudige 
negatieve beschikking inhield, omtrent wel
ker strekking tusschen hen, die er aan mede
werkten, geen enkel verschil van inzicht kon 
bestaan ; 

dat in dit geval de gestelde vraag dus be
vestigend m ag worden beantwoord en de 
apoellant derhalve kan worden ontvangen 
in zijn beroep; 

0. verder, met betrekking tot het beroep 
zelf, dat de wet de rust waarborgt aan het 
stoffelijk overschot ook van hen, die niet in 
een e igen graf begraven liggen; 

dat door het opgraven van de lijken van 
J . Schriemer Sr. en J. Schriemer Jr. de rust 
van het stoffelijk overschot van R. de Jong 
in gevaar zal worden gebracht; 

dat de burgemeester derhalve terecht heeft 
geweigerd het gevraagde verlof te verleenen; 

dat het beroep derhalve ongegrond is; 
Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

29 April 1947. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Besluit 10 October 1945 S. F 221 art. 1.) 

Appellant heeft, teneinde zijn radio
toestel te kunnen behouden, destijds een 
schrijven gericht tot den kringleider der 
N. S. B., waarin hij, hoewel hij niet aan. 
politiek wenscht te doen, de richtlijnen 
der Duitsche politiek voor 100 % on
derschrijft en zich bereid verklaart om 
toe te treden, tot een passende organi
satie om de medewerking van dien 
kringleider tot het behoud van zijn radio 
te kunnen verkrijgen. Bovendien heeft 
appellant, teneinde zijn betrouwbaar
heid voor den bezetter te sta ven, zich 
in dat schrijven beroepen op een tweetal 
personen, van wie aangenomen kan 
worden, dat zij toentertijd een on-Ne
derlandsche houding aannamen. Appel
lant heeft voorts eveneens om zijn radio 
te behouden, zich aangesloten bij het 
Technisch Gilde. Beide handelingen heb-· 
ben tot het door hem beoogde gevolg, 
het behoud van het toestel, geleid. 
Blijkens een en ander is de houding van 
appellant zoodanig geweest, dat hij in 
zijn betrekking niet kan worden gehand
haafd en is hem door den Minister te
recht ontslag verleend zonder toeken
ning van wachtgeld. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

X te Y tegen het besluit van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 4 November 
1946, N°. Z. 9711, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, Bureau Zuivering, waarbij aan hem 
krachtens art. 1, sub b, van Ons besluit van 
10 October 1945, Staatsblad N°. F 221, ont
slag zonder wachtgeld is verleend als tech
nisch-ambtenaar 1• klasse bij den dienst van. 
Openbare Werken der gemeente Y; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van. 
2 April 1947, N°. 590; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 21 April 1947, 
N°. Z. 13279, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur Bureau Zuivering; 

0. dat bovengenoemd besluit steunt op de 
overweging, dat mede naar het oordeel van 
de Commissie van Adv;es, bedoeld in art. 
5, vierde lid, van het Zuiveringsbesluit 1945, 
de houding van den appellant in verband 
met de bezetting zoodanig is geweest dat 
hij in zijn betrekking niet kan worden ge
handhaafd; 

dat de Commissie van Advies Zuiverings
besluit 1945 had geadviseerd aan den ap
pellant ontslag te ver!eenen, als bedoeld in 
art. 1 sub b, van Ons besluit van ICl October 
1945 (Staatsblad N°. F 221) met toekenning 
van wachtgeld, zulks op de overwegingen 
dat X , ten einde zijn radio-toestel te behou
den, lid is geworden van het Technisch Gilde 
en een brief heeft geschreven, waaruit een 
zoodanige houding spreekt, dat hij niet kan 
worden gehandhaafd; dat er verder niets te 
zijner nadeele gebleken is; 

dat X van dit besluit bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat hij nimmer 
in zijn functie na de bevrijding gestaakt of 
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geschorst is, hetgeen er op wijst, dat tegen 
hem geen ernstige bezwaren kunnen be
staan; dat van een formeel verhoor en/of de 
mogelijkheid tot verweer ten overstaan van 
de Documentatie-Zuiveringscommissie van 
het gemeente-personeel nimmer sprake is 
geweest; dat hij met nadruk alle aan hem 
bij schrijven van 16 Februari t946 ten Jaste 
gelegde punten ontkent, met uitzondering 
van het feit, omschreven bij punt 3 van 
voormeld schrijven, daar hij inderdaad aan 
den Kringleider van de voormalige N.S.B. 
verzocht heeft zijn radio-toestel tijdens de 
bezetting te mogen behouden; dat de overige 
tegen hem ingebrachte klachten, welke hij 
ontkent, afkomstig zijn van een tweetal 
leden van het personeel van den Dienst van 
Gemeentewerken te Y, die door hem enkele 
malen waren gestraft met disciplinaire straf
fen; dat hij zich gedurende zijn ambtelijke 
loopbaan, bij de gemeente Y, 27 jaar, van 
elke politieke bemoeienis onthouden heeft; 
dat hij een 5-tal verklaringen te zijnen gun
ste ter beschikking heeft; 

O. dat uit de overgelegde stukken blijkt 
en door den appellant niet is weersproken, 
dat hij op 9 Juni 1943, ten einde zijn radio
toestel te behouden, een schrijven heeft ge
richt tot den kringleider der N .S.B. afdee
ling Y, waarin hij onder meer het volgende 
mededeelt: ,,als technisch ambtenaar der 
gemeente heb ik de afgeloopen 26 jaar nim
mer aan eenige politiek gedaan uit princi
pieele overwegingen, ik wensch dit nu ook 
nog niet te doen, alhoewel ik de richtlijnen 
der Duitsche politiek voor 100 % onder
schrijf; wel ben ik bereid om toe te treden 
tot een passende organisatie als dit noodig 
mocht blijken om Uwe medewerking tot het 
behoud mijner radio te kunnen verkrijgen"; 

dat de appellant zich bovendien, ten einde 
ziin betrouwbaarheid voor den bezetter te 
staven, in dit schrijven heeft beroepen op 
een tweetal personen van wie aangenomen 
kan worden, dat zij toentertijd een on-Neder
landsche houding aannamen; 

dat de appellant voorts, eveneens om zijn 
radio te behouden, zich heeft aangesloten 
bij het Technisch Gilde; 

dat beide handelingen tot het door den 
appellant beoogde gevolg, het behoud van 
zijn radiotoestel, hebben geleid ; 

dat blijkens deze handelingen de hou
ding van den appellant zoodanig is geweest, 
dat hij in zijn betrekking niet kan worden 
gehandhaafd; 

dat mitsdien het besluit van Onzen Mi
nister, waarbij aan den appellant zonder 
toekenning van wachtgeld ontslag is ver
leend, moet worden gehandhaafd ; 

Gezien Ons besluit van 10 October 1945, 
Staatsblad N°. F 221; 

H ebben goedgevonden en verstaan, 
H et beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

6 Mei 1947. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Drankwet S. 1931 n°. 476 art. 13.) 

Vaststaat en door appellante wordt 
niet betwist, dat de localiteit, waarvoor 
de hotelvergunning wordt aangevraagd, 
niet voldoet aan de in het bestreden 
besluit van Ged. Staten genoemde voor
schriften. Reeds hierom moet de ver
gunning worden geweigerd, zodat een 
onderzoek omtrent het aantal thans. 
voor logeergasten beschikbare slaapka
mers achterwege kan blijven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. M. E. Vogels-Coenen te Buggenum tegen 
het besluit van Ged. Staten van Limburg 
van 19 October 1946, 1• Afdeeling, n°. B 
15172, waarbij haar een hotelvergunning voor 
het bedrijf werd geweigerd; 

Gelet op Ons besluit van 3 Februari 1947, 
n°. 19, waarbij Wij Onze beslissing hebben 
verdaagd; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 April 1947, n°. 638; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Sociale Zaken van 26 April 1947, Afdeeling: 
Volksgezondheid, N°. 485 G.; 

0. dat Ged. Staten van Limburg bij hun 
besluit van 19 October 1946, 1• Afdeling 
N°. B 15172, aan A. M. E. Vogels-Coenen, 
te Baexem geweigerd hebben de door haar 
aangevraagde hotelvergunning voor het lin
ker voorlokaal, groot 16.80 M2, van het 
perceel kadastraal bekend gemeente Baexem, 
Sectie A. No. 1098, plaatselijk gekenmerkt 
Stationsstraat N°. 130, daarbij overwegende, 
dat uit een ter zake ingesteld onderzoek 
gebleken is, dat de localiteit, waarvoor de 
vergunning gevraagd wordt, niet voldoet aan 
art. 21, junctis de artt. 41 1• lid, 8 en 9, 1" 
en 2• lid, van het Drankwetbesluit 1932; dat 
de inrichting weliswaar zeven slaapkamers 
bevat, doch daarvan ten hoogste drie be
schikbaar zijn uitsluitend ten dienste van 
logeergasten, zodat bovendien niet wordt 
voldaan aan het bepaalde in art. 16, 4• lid, 
van evengenoemd Drankwetbesluit; dat hier 
alzo aanwezig is het geval, bedoeld in art. 
13, 3• lid, 1•, der wet, waarin de gevraagde 
vergunning moet worden geweigerd; 

dat de appellante van dit besluit bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de 
afwijzing onder meer steunt op het feit: 
,,dat de inrichting weliswaar zeven slaap
kamers bevat, doch daarvan ten hoogste 
drie beschikbaar zijn uitsluitend ten dienste 
van logeergasten"; dat dit argument niet 
juist is en behoort te luiden.: ,.zeven kamers, 
waarvan er steeds 4 beschikbaar zijn voor 
logeergasten"; dat behalve genoemde vier 
logeerkamers thans in verband met de wo
ningnood in voormelde gemeente 2 kamers 
zijn afgestaan aan een gezin; 

0. dat op grond van de overgelegde be
scheiden vaststaat en door appellante niet 
wordt betwist, dat de localiteit, waarvoor 
de vergunning wordt aangevraagd, niet vol
doet aan de in het bestreden besluit genoem
de voorschriften; 

dat reeds hierom de vergunning moet wor
den geweigerd en dus een onderzoek omtrent 
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b et aantal thans voor logeergasten beschik
bare slaapkamers achterwege kan blijven; 

dat mitsdien het bestreden besluit moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Drankwet 1931 (Staatsblad n°. 
476); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is be-

last enz. 
(A. B.) 

6 Mei 1947. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Drankwet S. 1931 n°. 476 art. 13.) 

Ged. Staten hebben terecht de ge
vraagde hotelvergunning geweigerd, nu 
appellant niet aannemelijk heeft kun
nen maken, dat de lokaliteit, waarvoor 
zij de hotelvergunning aanvraagt, uit
sluitend of in hoofdzaak ten dienste van 
de logeergasten strekt en dat wordt vol
daan aan den krachtens art. 9 lid 4 der 
wet in art. 17 van het Drankwetbesluit 
gestelden eisch. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de firma Gebroeders Lucas en Frans Brou
wer, Exploitanten van het Hotel "H aven
zicht" te Urk, tegen het besluit van Ged. 
Staten van Noordholland van 9 October 
1946, Afdeeling Z, n°. 142, waarbij een ho
telvergunning voor het bedrijf werd ge
weigerd; 

Gelet op Ons besluit van 21 Januari 1947, 
n°. 391 waarbij Wij Onze beslissing hebben 
verdaagd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 Maart 1947, n°. 554; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociaie Zaken van 26 April 19471 N°. 429 G, 
afdeeling Volksgezondheid; 

0. dat Ged. Staten van Noordholland bij 
hun besluit van 9 October 1946, Afdeeling 
1, n° . 142, hebben geweigerd de door de ap
pellante aangevraagde vergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het klein 
alleen aan logeergasten voor de zuidelijke 
benedenlokaliteit van perceel Wijk r n°. 65, 
te Urk, welke lokaliteit een oppervlakte heeft 
van 38.60 m 2 ; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat de lokaliteit, waarvoor de vergunning 
wordt gevraagd, niet kennelijk uitsluitend 
of in hoofdzaak strekt ten dienste der logeer
gasten, terwijl zij bovendien niet ten volle 
voldoet aan de e ischen in het Drankwetbe
sluit 1932 gesteld; dat de in de inrichting 
aanwezige slaapkamers, die door houten wan
den van elkander zijn gescheiden, niet vol
doen aan het voorschrift, gesteld bij art. 18, 
1• lid, van voormeld besluit; dat in de in
richting niet, kennelijk uitsluitend of in 
h oofdzaak ten behoeve van de logeergasten, 
aanwezig is een lokaliteit, waarin desver
langd avondmaaltijd en ontbijt kan worden 
gebruikt, zoodat ook in dit opzicht de in
richting niet voldoet aan het voorschrift van 
art. I7 van genoemd besluit; dat art. IJ, 
derde lid, onder r0 , der Drankwet 1931 (S. 

n°. 476) de verplichting oplegt een hotel
vergunning te weigeren, wanneer het hotel, 
waarvoor zij wordt gevraagd, niet voldoet 
aan de eischen, krachtens art. 9, vierde lid, 
dier wet gesteld in het Drankwet besluit 1932, 
terwijl ingevolge punt 3° van eerstgenoemde 
wetsbepaling de vergunning bovendien moet 
worden geweigerd, wanneer de lokaliteit, 
waarvoor zij wordt gevraagd, niet k ennelijk 
of in hoofdzaak strekt ten dienste der lo
geergasten; 

dat de appellante van dit besluit in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat de eerste 
en derde overweging van het bestreden be
sluit niet geheel juist zijn; dat toch de loka
liteit, waarvoor de vergunning wordt ge
vraagd, wel kennelijk uitsluitend of in hoofd
zaak strekt ten dienste van de logeergasten, 
wijl het aantal cafébezoekers zoo gering is, 
dat dit aantal niet noemenswaard is te ach
ten en van geen beteekenis is, in vergelijking 
met het aantal logeergasten; dat het hotel 
vrijwel uitsluitend en in hoofdzaak door 
hotelgasten wordt bezocht en de lokalite it, 
waarvoor de vergunning wordt gevraagd, dan 
ook bijna uitsluitend voor deze personen 
beschikbaar is en gebruikt wordt en er 
slechts zelden cafébezoekers aanwezig zijn, 
hetgeen tot de hooge uitzonderingen be
hoort; dat de in de tweede overweging der 
bestreden beschikking aangevoerde reden ge
makkelijk kan worden ondervangen, omdat 
appellante gaarne bereid is, die voorzienin
gen te treffen, welke in verband met de voor
schriften van het Drankwetbesluit vereischt 
zijn; dat het hotel van appellante vooral 
gedurende de oorlogsjaren in een bepaalde 
behoefte heeft voorzien, omdat in dien tijd 
het andere hotel in de gemeente Urk door 
de Duitsche Weermacht was gevorderd en 
derhalve bijna alle reizigers, die in genoemde 
gemeente nachtverblijf moesten hebben, in 
het hotel van appellante onderdak vonden; 
dat reeds eenige jaren geleden de plannen 
voor een nieuw aan de eischen des t ijds vol
doend hotel in gereedheid waren gebracht 
welke plannen in verband met het uitbreken 
van den oorlog niet konden worden uitge
voerd en gezien het gebrek aan materialen 
en grondstoffen voorloopig niet uitvoerbaar 
zullen blijken te zijn; dat appellante derhalve 
genoodzaakt is, voorloopig nog het oude 
hotel " Havenzicht" te exploiteeren; dat het 
echter met het oog op de toekomst gewenscht 
is, dat al het mogelijke wordt gedaan, om 
de zaak aantrekkelijk en rendabel t e maken 
en de vaste bezoekers, die tot nu toe het 
hotel in hun gunst hebben doen deelen, ook 
daaraan zoo mogelijk te binden; dat het, nu 
de voorziening van gedistilleerd weder bijna 
het vooroorlogsche peil heeft bereikt, voor 
vele gasten een noodzakelijke levensbehoefte 
is, om in haar hote l .voor het diner een bor
rel te gebruiken en deze personen bij voor
keur in die hotels logeeren, waar zulks mo
gelijk is; dat het voor appellante van zeer 
groot belang is, dat ook haar gasten van 
die gunstige omstandigheid kunnen profi
teeren, omdat zij hierdoor vele vaste klan
ten zal kunnen behouden, die anders van 
hotel zullen gaan veranderen; weshalve zij 
verzoekt haar a lsnog een hotelvergunning 
voor den verkoop van sterken drank in het 
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klein in een hotel alleen aan logeergasten 
voor de hierboven vermelde lokaliteit te 
willen verleenen; 

0. dat op grond van de overgelegde stuk
k en moet worden geoordeeld, dat Ged. Sta
ten op goede gronden de door de appellante 
aangevraagde vergunning hebben geweigerd; 

dat de appellante niet aannemelijk heeft 
kunnen mak en, dat de lokaliteit, waarvoor 
zij de hotelvergunning aanvraagt, uitslui
tend of in hoofdzaak ten dienste van de lo
geergasten strekt, en dat wordt voldaan aan 
den krachtens art. 9, lid 4, der Drankwet 
(Stbl. 1931, n°. 476) in art. 17 van het Drank
wetbesluit 1932 gestelden e isch; 

dat op grond van de ingewonnen ambts
berichten veeleer het tegendeel moet worden 
aangenomen; 

dat de appellante voorts nog aanvoert, dat 
zij voornemens is een nieuw en aan de eischen 
des tijds voldoend hotel in gereedheid te 
brengen, doch dat dit niet ter zake doet, daar 
slechts mag worden gelet op den tegenwoor
digen toestand van het hotel; 

dat mitsdien het bestreden besluit moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Drankwet (Stbl. 1931, n°. 476); 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. 
(A.B.) 

6 Mei 1947. KONINKLIJK BESLUIT 
(Drankwet S. 1931 n°. 476 art. 13.) 

Appellant heeft niet aannemelijk ge
maakt, dat de lokaliteit, waarvoor hij 
de hotelvergunning aanvraagt, in hoofd
zaak ten dienste van de logeergasten 
strekt; veeleer moet het tegendeel wor
den aangenomen. Voorts moet worden 
aangenomen, dat het hotel, waarvoor 
de vergunning aangevraagd wordt, niet 
voldoet aan den in art. 17 van het 
Drankwetbesluit gestelden eisch, daar 
de lokaliteit, waar desverlangd avond
maaltijd en ontbijt kan worden gebruikt, 
niet uitsluitend of in hoofdzaak ten be
hoeve van logeergasten is bestemd, doch 
voornamelijk dient tot woonkamer van 
appellant en zijn gezin. Tenslotte zijn 
de voor logeergasten bestemde slaapka
mers niet op zoodanige wijze van elkan
der gescheiden, dat zij voldoen aan den 
in art. 18 van het Drankwetbesluit ge
stelden eisch; daaraan doet niet af, dat 
appellant zich bereid heeft verklaard, 
het noodige te doen om dit bezwaar 
alsnog weg te nemen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

R. Kroon te Urk tegen het besluit van Ged. 
Staten van Noordholland van 9 October 
1946, afdeeling 1, n°. 141, waarbij een ho
telvergunning voor zijn bedrijf werd gewei
gerd; 

Gelet op Ons besluit van 21 Januari 1947, 
n° . 38, waarbij Wij Onze beslisfing hebben 
verdaagd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 Maart 1947, n°. 553; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 26 Apr il 1947, n°. 430 G., 
afdeeling Volksgezondheid; 

0. dat Ged. Staten van Noordholland bij 
hun besluit van 9 October 1946, Afdeeling 
1, n°. 141, hebben geweigerd de door R . 
Kroon te Urk aangevraagde vergunning voor 
den verkoop van sterken drank in het klein 
in een hotel alleen aan logeergasten voor de 
zuidelijke beneden-voorlokaliteit van per
ceel Wijk 7, n°. 54, te Urk, welke lokaliteit 
een oppervlakte heeft van 62.80 m2 ; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen 
dat de lokaliteit, waarvoor de vergunning 
wordt gevraagd, niet kennelijk uitsluitend 
of in hoofdzaak strekt ten dienste der lo
geergasten; dat de in de inrichting aanwezige 
slaapkamers, die door houten wanden van 
elkander zijn gescheiden, niet voldoen aan 
het voorschrift, gesteld bij art. 18, r• lid, 
van het Drankwetbesluit 1932; dat in de 
inrichting niet, kennelijk uitsluitend of in 
hoofdzaak ten behoeve van de logeergasten, 
aanwezig is een lokaliteit, waarin desver
langd avondmaaltijd en ontbijt kan worden 
gebruikt, zoodat ook in dit opzicht de in
richting niet voldoet aan het voorschrift 
van art. 17 van genoemd besluit; dat art . 
13, derde lid, onder 1°, der Drankwet 1931 
(Stbl. n°. 476) de verplichting oplegt een 
hotelvergunning te weigeren, wanneer het 
hotel, waarvoor zij wordt gevraagd niet vol
doet aan de eischen, krachtens art. 9, vierde 
lid, dier wet geste ld in het Drankwetbesluit 
1932, terwijl ingevolge punt 3° van eerst
genoemde wetsbepaling, de vergunning bo
vendien moet worden geweigerd, wanneer 
de lokaliteit, waarvoor zij wordt gevraagd, 
niet kennelijk uitsluitend of in hoofdzaak 
strekt ten dienste der logeergasten; 

dat de appellant van dit besluit in beroep 
is gekomen, aanvoerende dat de eerste en 
derde overweging van de bestreden beslis
sing niet geheel iuist zijn; dat immers de 
lokaliteit, waarvoor de vergunning wordt 
gevraagd, in hoofdzaak strekt ten dienste 
van de logeergasten en het aantal cafébe
zoekers in vergelijking met het aantal lo
geergasten verre in de minderheid en uiterst 
onbeteekenend is ; dat de aangevoerde reden, 
dat d e in de inrichting aanwezige slaap
kamers niet voldoen aan het voorschrift van 
art. 18, I e lid van het Drankwetbesluit 1932, 
gemakkelijk kan worden ondervangen, om
dat appellant gaarne bereid is, die voor
zieningen te treffen, welke in verband met 
de voorschrift en van het Drankwetbesluit 
1932 v ereischt zijn; dat het, nu de voorzie
ning van gedistilleerd weder bijna het voor
oorlogsche peil heeft bereikt, voor vele gas
ten een noodzakelijke levensbehoefte is, om 
in hun hote l voor het diner een borrel te 
gebruiken en deze personen bij voorkeur in 
hotels logeeren, waar zulks mogelijk is; dat 
het voor den appellant van zeer groot be
lang is, dat ook zijn gasten van die gunstige 
omstandigheid kunnen profiteeren, omdat hij 
hierdoor vele vaste klanten zal kunnen be
houden, die anders van hotel zullen gaan 
veranderen; weshalve hij verzoekt hem a ls
nog een hotelvergunning voor den verkoop 
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van sterken drank in het klein in een hotel 
alleen aan logeergasten voor de hiervoren
genoemde vermelde lokaliteit te willen ver
leenen; 

0. dat op grond van de overgelegde stuk
ken moet worden aangenomen dat Ged. 
Staten op goede gronden d e door den ap
pellant aangevraagde verg:mning hebben 
geweigerd; 

dat de appellant niet aannemelijk heeft 
kunnen maken, dat, de lokaliteit, waarvoor 
hij de hotelvergunning aanvraagt, in hoofd
zaak ten dienste van de logeergasten strekt 
en op grond van de ingewonnen ambtsbe
richten veeleer het tegendeel moet worden 
aangenomen; 

dat verder op grond van deze ambtsbe
richten moet worden aangenomen dat het 
hotel , waarvoor de vergunning aangev raagd 
wordt niet voldoet aan den krachtens art. 
9, lid 4, der Drankwet (Stbl. 1931, n°. 476) 
in art. 17 van het Drankwetbesluit 1932 
gestelden eisch ; 

dat immers de lokaliteit, waar desverlangd 
avondmaaltijd en otbijt kan worden ge
bruikt, niet uitsluitend of in hoofdzaak ten 
behoev e van logeergasten is bestemd, doch 
voornamelijk dient tot woonkamer van den 
appellant en zijn gezin; 

dat verder, zooals ook door den appellant 
wordt toegegeven de voor logeergasten be
stemde slaapkamers n•et op zoodanige wijze 
van elka nder zijn gescheiden, dat zij vol
doen aan den in art. 18 van het Drankwet
besluit gestelden eisch; 

dat hie raan niet kan afd oen , dat de appel
lant zich bereid heeft verklaard het noodige 
t e verrichten om dit bezwaar alsnog weg 
te nemen; 

dat mitsdien het bestreden besluit moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Drankwet (Stbl. 1931, n°. 476); 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. 
(A.B.) 

6 Mei 1947. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Zuiveringsbesluit 1945 art. 2 j0 • art. 5; 
Pensioenwet 1922 art. 48 1• lid.) 

Appellante is terecht uit hare functie 
ontslagen, daar zij gedurende de be
zetting lid is geweest van de NSB en 
zich in dien tijd in nationaal-socialisti
schen zin heeft uitgelaten, waaraan niet 
afdoet het feit, dat zij na betrekkelijk 
korten tijd wederom voor dat lidmaat
schap heeft bedankt. Daar zij echter ook 
daden heeft verricht, die op een vader
landslievende gezindheid kunnen wijzen, 
zijn geen termen aanwezig, haar pen
sioenrechten vervallen te verklaren. 
Evenwel is het haar verleend ontslag 
niet een eervol ontslag, zoodat, al werd 
de datum van ingang daarvan in voor 
haar gunstigen zin gewijzigd, zij geen 
:recht zou kunnen doen gelden op ve:r
vroegd ouderdomspensioen , als bedoeld 
in .art. 48 1• lid onder b der P .W . 1922. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mejuffrouw S. G. Bos, toezichthoudster bij 
het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie te Utrecht, tegen de beschik
king van Onzen Minister van Verkeer van 
25 November 1946, n°. 632, Afdeeling Ju
ridische Zaken (K abinet), waarbij gerekend 
met ingang van I Mei 1945, aan Mejuffrouw 
Bos voornoemd ontslag werd verleend op 
grond van bovengenoemd besluit; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschi11en van Bestuur, gehoord, advies van 
2 April 1947, n°. 581 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 
26 April 194 7, n°. 1720 K abinet ; 

0. dat Onze Minister v an Verkeer bij zijn 
beschikking van 25 November 1946, n°. 652, 
afdeeling Jurische Zaken (Kabinet) in den 
zin van de desbetreffende bepalingen van 
het Zuiveringsbesluit 1945 overeenkomstig 
het advies van de Commissie van Advies 
bed oeld in het 4• lid van art. 5 genoemd be
sluit gerekend met ingang van I Mei 1945 
aan Mejuffrouw S. G. Bos, toezichthoudster 
bij de Posterijen, Telegrafie en Telefonie te 
Utrecht, ontslag uit haar functie bij het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie heeft verleend; 

dat Onze Minister bij zijn beschikking 
overwogen heeft, dat Mejuffrouw S. G. Bos 
toezichthoudster bij de Posterijen, Telegra
fie en Telefonie te Utrecht, mede naar het 
oordeel van de Commissie van Advies heeft 
doen blijken van ontrouw, als bedoeld in 
art. 2, eerste lid, van meergenoemd besluit 
en mitsdien voor ontslag in aanmerking 
komt; dat evenwel niet voldoende aanlei
ding bestaat tot het toepassen van het ge
stelde in art. 5, lid 5, van het Zuiverings
besluit 1945; 

dat de Commissie van Advies in over
weging had gegeven aan Mejuffrouw Bos 
voornoemd ontslag als bedoeld in art. 2, lid 
1 van het Zuiveringsbesluit 1945 te verlee
nen met bepaling, dat al haar rechten op 
dadelijk of uitgesteld pensioen en alle andere 
rechten, krachtens wettelijk voorschrift of 
arbeidsovereenkomst alsmede alle rechten op 
pensioen en alle andere rechten, welke de 
nagelaten betrekkingen k rachtens wettelijk 
voorschrift of arbeid sovereenkomst zouden 
kunnen doen gelden vervallen; 

dat tegen de voormelde beslissing van 
Onzen Minister Mejuffrouw Bos voornoemd 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende 
dat zij bij beschikking van den Procureur
Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te Am
sterdam dd. 16 April 1946, voorwaardelijk 
buiten vervolging is gesteld, waarbij haar 
het recht om ambten te bekleeden niet is 
ontzegd; dat zij, die overtuigd is, gedurende 
korten t ijd t ijdens den oorlog onju ist en on
vaderlandslievend te hebben gehandeld, 
dankbaar is, dat haar rechten, speciaal het 
recht op pensioen, bij voormelde beschikking 
haar niet ontnomen zijn; dat zij echter door 
een samenloop van omstandigheden meer 
door voormelde beschikking dan oogen
schijnlijk lijkt, gedupeerd is; dat zij op 5 
Mei 1945 den leeftijd van 55 haar bereikt 
heeft en ingevolge de bepalingen van de 
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Pensioenwet, zooals deze voor haar gelden, 
op 5 Mei 1945 gerechtigd was vervroegd 
ouderdomspensioen aan te vragen; dat zij 
echter met terugwerkende kracht ontslagen 
is met ingang van 1 Mei 1945 en dus eerst 
pensioengerechtigd wordt op 5 Mei 1955, 
bij het bereiken van den 65-jarigen leeftijd; 
dat zij geen kapitaal en geen enkele andere 
inkomsten geniet en sinds Mei 1945 geen 
salaris heeft ontvangen; dat zij een gespe
cialiseerd beroep uitoefent en geen ander 
werk kan vinden, hoewel de Stichting Toe
zicht Politieke delinquenten en de door haar 
aangestelde toezichthouder Mr. W. J. G. 
Vermeulen, hiertoe herhaalde pogingen in 
het werk hebben gesteld ; dat zij bij beschik
king van den Directeur-Generaal der Pos
terijen, Telegrafie en Telefonie d.d. 16 April 
1946 geschorst is met ingang van 9 Mei 1945; 
dat indien het ontslag t egen dienzelfden da
tum verleend werd, of zoo noodig tegen 5 
Mei 1945, den dag waarop de bevrijding be
kend werd, zij alsdan in het genot van ver
vroegd ouderdomspensioen kon worden ge
steld en dan haar toekomst niet onzeker zou 
zijn; dat zij zich heeft laten inschrijven bij 
de Gewestelijke Arbeidsbeurs te Utrecht en 
zich gewend heeft tot de Afdeeling Sociale 
Zaken van de gemeente Utrecht, daar zij 
niet in haar levensonderhoud kon voorzien; 
dat zij, gezien haar capaciteiten en hoogen 
leeftijd, niet weet op welke wijze zij de ko
mende tien jaren tot 1955 moet doorkomen, 
anders dan door een beroep te doen op de 
gemeenschap in den vorm van ondersteu
ning; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van de appellante in haar beroep, dat inge
volge art. 9, eerste lid, van het Zuiverings
besluit 1945 van een ontslag beroep open 
staat op Ons, indien het gegeven is in af
wijking van het advies der Commissie, be
doeld in art. 5, 48 lid, van genoemd besluit; 

dat in dit geval het bestreden besluit een 
afwijking van het vorenbedoeld advies ten 
gunste van de appellante inhoudt, doch dat 
op grond van de voor geen tweeërlei uitleg
ging vatbare bewoordingen van art. 9 van 
het Zuiveringsbesluit 1945 moet worden aan
genomen, dat ook in een zoodanig geval 
beroep kan worden ingesteld; 

dat derhalve de appellante ontvankelijk 
js in haar beroep; 

0 . ten aanzien van de hoofdzaak: 
dat uit de overgelegde stukken is komen 

vast te staan, dat de appellante gedurende 
de bezetting lid is geweest van de N.S.B.; 

dat zij bovendien zich in dien tijd in na• 
t ionaal-socialistischen zin heeft uitgelaten; 

dat hieraan niet afdoet het feit, dat zij 
na een betrekkelijk korten tijd wederom voor 
het lidmaatschap van de genoemde ·organi
satie heeft bedankt; 

dat zij immers door dit lidmaatschap heeft 
doen bhjken van ontrouw aan de zaak van 
het Koninkrijk; 

dat zij derhalve terecht met toepassing 
van art. 2, 1• lid van het Zuiveringsbesluit 
1945, uit hare functie is ontslagen; 

dat intusschen door de appellante ook 
daden zijn verricht, welke op een vader
landslievende gezindheid kunnen wijzen; 

dat in verband hiermede met Onzen Mi-

nister moet worden aangenomen, dat er geen 
termen aanwezig zijn om haar pensioenrech
ten vervallen te verklaren: 

dat echter het aan de appellante verleende 
ontslag niet is een eervol ontslag, zoodat, 
ook al werd de datum van ingang van haar 
ontslag in voor haar gunstigen zin gewijzigd, 
zij geen recht zou kunnen doen gelden op 
vervroegd ouderdomspensioen, als bedoeld 
in art. 48, eerste lid, onder b, der Pensioen
wet 1922; 

dat er dus, afgezien van de vraag, of daar
toe anders aanleiding zou zijn geweest, geen 
reden bestaat om den datum van ingang 
van het verleende ontslag te wijzigen; 

dat het beroep derhalve ongegrond is; 
Gezien het Zuiveringsbesluit 1945; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Wederopbouw en 

Volkshuisvesting is belast enz. 
(A.B.) 

6 llfei 1941. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Besluit v. 10 Oct. 1 945 S. F 221 art. 1.) 

Appellant heeft zijn benoemi-ng tot 
voorzitter van de Raad van Arbeid 
mede te danken aan steun van N.S.B.
zijde en heeft zich in een, het verkrij
gen van bevordering beogend schrijv!'n 
aan een N.S.B.er uitgelaten in onaan
vaardbare en hem belastende bewoor
dingen. Voorts is hij tot in de loop van 
1944 lid geweest van het N.A.F. Hier
tegenover staat, dat hij heeft deelge
nomen aan het verzet o.m. door het 
verlenen van steun aan onderduikers. 
Voorts is n iet gebleken, dat hij in zijn 
functie van voorzitter van de Raad van 
Arbeid dan wel in enig ander verband 
onvaderlandslievende en de Nederlandse 
belangen schadende handelingen heeft 
v erricht. N iettemin moet op grond van 
een en ander worden geoordeeld, dat 
zijn houdmg in verband met de bezet
ting zodanig is geweest, dat hij in zijn 
betrekking niet kan worden gehand
haafd, en is h em terecht ontslag ver
leend als bedoeld in art. 1 sub b van 
het K. B. van 10 Oct. 1945 S. F 221. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door A. ter Cock t e Apeldoorn tegen h e t 
besluit van Onzen Minister van Sociale Za
ken van 4 Nov. 1946, no. 2967, afdeeling 
Zuivering (Kabinet), waarbij hem op grond 
van h et Koninklijk Besluit van 10 Oct. 1945 
(Stbl. no. l<' 221), ontslag werd v erleend a ls 
voorzitter van den Raad van A rbeid te 
Apeldoorn; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 2 April 1947, no. 570; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Sociale Zaken van 26 April 1947, no. 
3874, Afdeeling Zuivering (Kabinet); 

0. dat bij bovengenoemd besluit aan A . 
t er Cock te Apeldoorn m et ingang van 4 
Nov. 1946 met gelijktijdige intrekking van 
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de scho rs ing van genoemden persoon , on 
gevraagd ontslag in den zin van art. 1 s110 
b van Olls besluit van 10 Oct. 1945 (Stbl. 
no. F 221) is verleend u it zijn functie van 
voorzitter van den Raad van Arbeid te 
Apeldoorn, zonder toekenning van wacht
geld, zulks op de overwegingen, dat u it de 
overgelegde stukken blijkt, dat de houding 
van den genoemden persoon, in verband 
met de bezetting, m ede naar het oordeel 
van de Commissie van Advies, bedoeld in 
art. 5, lid 4, van het Zuiveringsbesluit 19 I~, 
zoodanig is geweest, dat hij niet in zijn be
trekking kan worden gehandhaafd; dat er 
geen termen aanwezig zijn den betrokkene 
krachtens het Zuiveringsbesluit 1945 ont 
s lag te verleenen; 

dat van dit besluit de appellant bij Ons 
in beroep Is gekomen, aanvoerende dat hij 
In de uitoefening van zijn functie nimmer 
tekort is geschoten in hetgeen men van 
hem mocht verwachten a ls goed Neder
landsch ambtenaar; dat hiervoor verschei
dene en afdoende bewijzen schriftelijk aan 
Mr. D. J. Gorter, Secretaris der Zuive
ringscommissie van het Departement van 
Sociale Zaken te 's-Gravenhage zijn over
gelegd, te weten een uitvoerig schrijven 
van Mr. L. M. Baruch d.d. 25 Mei 1946, ge
adresseerd aan den wethouder der gemeen
te Apeldoorn, brieven van Jac. Overgaaren, 
van Ds. H. J. B onders, G. Kool, F. H eldin
ga, geadresseerd aan A. Vreeken, Hoofd 
der Afdeeling Betrouwbaarheidsonderzoek 
van den P.O.D. t e Apeldoorn; dat naar deze 
stukken, welke, naar wordt aangenomen, in 
h et betreffende dossier van het Ministerie 
aanwezig zijn, hier wordt verwezen; dat 
eveneens moge worden verwezen naar een 
brief van A. Vreeken d.d. 27 Nov. 1945 aan 
Onzen Minister van Sociale Zaken, alsmede 
naar een schrliven van Mr. Dr. L . P. van 
der Does d.d. 9 Oct. 1945 aan A. Vreeken 
voornoemd, en t evens naar den brief van 
Ir. Joh. van Dorp d.d. 26 Oct. 1943, gericht 
aan den Voorzitter van den Raad van Ar 
beid te Amsterdam, Mr. G. Snoeck H enkc
m ans; dat uit alle deze geschriften onbe
twistbaar blijkt, dat hij als goed Nederlan
der moet worden aangemerkt; dat dan ook 
terecht is beslist, dat h et Zuiveringsbesluit 
19•t 5 gr,cn g'l'onden biedt, waarop bij zou 
kunnen worden ontslagen ; dat z.i. tot zijn 
ontslag hebben meegewerkt, en van door
slaggevende beteekenis zijn; a. het feit, dat 
Mr. Dr. Baron Wlttert van Hoogland en 
Emiclaer zijn benoeming heeft gesteund, 
b. een door hem, appellant, tijdens de be
zetting geschreven brief aan den Voorzit
ter van den Raad van Arbeid t e Amers
foort; dal ten opzichte van het sub a. ge
noemde feit ver .vezen wordt naar een even
eens in het betreffende dossier van h e t Mi
nisterie zich bevindenden brief in fotocople 
van Mr. Dr. Baron Wittert van H oogland 
d.d. 15 i\l ei 1941, waaruit blijkt, dat deze 
h em, appellant, a lleen voordroeg voor be
noem ing na zich er van te h ebben over
tuigd, dat bij géén N.S.B.-er was, of ne i
gingen in die richting had ; dat ten aanzien 
van het sub b. genoemde feit de Indruk ge-

wekt zou kunnen worden, dat hij beulde 
met den vijand of diens handlangers, doch 
dat uit de eerder genoemde bewijsstukken 
zeer duidelijk blijkt, dat deze indruk een 
on.tuiste is, omdat alle daarin gerelateerde 
daden van hem, appellant, juist wijzen Ot> 
zijn zeer principieele anti-Duitsche en anti
nationaal-socialistische gezindh eid ; dat er 
dan ook geen enkele grond is, waarop ge
concludeerd zou kunnen worden met r echt 
e n billijkheid, dat zijn houding gedurende 
de bezetting zoodanig is geweest, dat hij 
niet in zijne betrekking kan worden ge
handhaafd; dat het hem weliswaar bekend 
is, dat bmnen den dienst van de Raden van 
Arbeid ntmrncr, althans practisch nimmer, 
een voor.<itter wordt benoemd uit het per
soneel der Raden; dat deze wijze van han
delen veela l zijn verklaarbare zijde mo~e 
hebben in den graad van o ntwikkeling, ,1e 
uiterlijke standing van de betrokkenen enz., 
doch dat deze zijde daarmede niet als een 
wet van Medr,n en P e rzen kan worden aan 
gem erkt; dat derha lve bij geschiktheid tot 
de functie van voorzitter er geen wettelijk 
bezwaar, noch een bezwaar van anderen 
aard mag of kan zijn a priori, om iemand 
van het personeel van den Raad tot zulk 
een fun ctie t r, benoemen; dat er op de ver
vulling van zijn fu nctie te Apeldoorn geen 
steekhoudende critiek kan worden gele
verd; dat, ook al zou dit zoo zijn, het K•>
ninklijk Besluit F 132 en/of F 221 ten deze 
niet toepasselijk zouden zijn; dat ten s lotte 
derhalve, naar zijn stellige overtuiging, er 
geen h oudbare grond is om hem onge
vraagd ontslag te verlcenen , a ls bedoeld in 
art. 1 sub b van het Kon. Besluit F 221; 
weshalve hij verzoekt he t besluit van On
zen Minis ter van Sociale Zaken van 4 Nov. 
1916 te willen vernietigen, subs idiair het 
verval van r echten krachtens het bepaalde 
In a r t. 5, lid 5, van het Zuiveringsbesluit 
1945 ongedaan te maken; 

0. dat uit de overgelegde stukken blijkt, 
dat de appellant zijn benoeming tot voor
zitter van den Raad van Arbeid m ede h eeft 
te danken aan steun van N.S.B.-zijde en 
dat hij zich in een, h et verkr ijgen ván be
vordering bcoogend, schrijven aan den 
N.S.B.er Vos heeft uitgelaten in onaan
vaardbare en hem belastende bewoordin
gen; 

dat voorts is komen vast te staan, dat de 
appellant tot in den loop van het jaar 19H 
lid is geweest van h et N.A.F.; 

dat hiertegenover In aanmerking genc•
men moet worden, dat de appellant heeft 
deelgenomen aan het verzet tegen den vij
and o.m. door het verleenen van steun aan 
onderduikers, en zoodoende bij andere ge
legen heden h eeft blijk gegeven van een 
goede vaderlandsch e gezindheid; 

dat voorts nie t is gebleken, dat de appel
lant in zijn functie van voorzitter van den 
Raad van Arbeid dan wel in eenig ander 
verband onvaderlandschlievende en de N e
derlandsche belangen schadende handelin
gen heeft verricht; 

dat echter niettemin, op g rond van het 
voorgaande, moet worden geoordeeld, dat 
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de houding va n den appellant in verbaad 
met de bezetting zoodanig is geweest, dat 
hij in zijne betrekking niet kan worden ge
handhaa fd, en dat hem deswege door Onzen 
Ministe r terecht uit deze betrekking ontslag 
is verleend, als bedoeld in art . 1, s ub b, van 
Ons besluit van 10 Oct. 1945 (Stbl. no. F 
221); 

O. dat de appellant subsidiair h eeft ver
zocht het verval van recbten krachtens h et 
bepaalde in art. 5, lid 5, van h et Zuiverin,;s
besluit 1945 ongedaan te maken , doch dat 
dit verzoek feitelijken grond mist , aangezien 
bij toepassing van Ons besluit van 10 Oct. 
1945 (Stbl. no. 1" 221) de in even genoemde 
bepaling vermelde rechten niet kunnen 
worden vervallen verklaard en zulks ook in 
het onderhavige geval niet is gesch ied; 

O. dat h et bestreden besluit mitsdien m oet 
worden geha ndhaaf.d; 

Gezien h et Zuiveringsbesluit 1945 en Ons 
beslu it van 10 Oct. 1945 (Stbl. no. F 221) ; 

H ebben goedgevonden en ve rs taan: 
het beroep ongegrond te v erkla ren. 
Onze Minist er van Sociale Zaken is be last 

enz. (A.B.) 

7 Mei 1947. KONINKLIJK BESLUIT 
(Woningwet art. 36.) 

De in het plan voorkomende bestem
mingen voor het landelijk gebied der 
gemeente hebben de strekking andere 
dan agrarische bebouwing in dit gebied 
te weren en laten de landbouwkundige 
ontwikkeling in het algemeen onge
moeid, daartegen kan geen bezwaar wor
den gemaakt. Een intensief landbouw
kundig gebruik van de uiterwaarden, 
die tot het winterbed der rivier behooren 
en plegen te worden overstroomd, is 
niet te verwachten, terwijl het niet toe
laatbaar moet worden geacht de schoon
heid van het rivierlandschap, waarvan 
de uiterwaarden een belangrijk element 
vormen, zonder strikte noodzaak aan 
te tasten door op die uiterwaarden sto
rende bouwwerken op te richten. Het 
voorschrijven van een minimum-be
drijfsgrootte van 8-10 H.A. zou de 
stichting van kleinere bedrijven, welker 
aanwezigheid het gemeentebestuur niet 
wenscht uit te sluiten, onmogelijk ma
ken. Het waren van kleine en neven
bedrijven, indien noodzakelijk, moet 
niet geschieden door middel van uit
breidingsplannen. 

Het bestreden besluit houdt niet in 
een weigering van goedkeuring van ar
tikelen der bebouwingsvoorschriften, 
doch deze artikelen zijn, als niet zijnde 
bebouwingsvoorschriften, als bedoeld in 
art. 39 1• lid en mitsdien niet aan goed
keuring ingevolge art. 39 2• lid j0 • art. 
37 onderworpen, buiten de goedkeuring 
gelaten. Art. 38 kent slechts tegen wei
gering van goedkeuring recht van be
roep toe. (Idem C. V. 1942 blz. 398). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den burgemeester van Ijsselmuiden, waar
nemende de taak van den gemeenteraad, 
tegen de besluiten van den Commissaris der 
provincie Overijssel, waarnemende de taak 
van de Ged. Staten dier provincie, van 18 
Juli 1944, n°. 3531/4596 en van 19 Juli 1944, 
n°. 5547/465"-, beide 4• afdeeling, waarbij 
onderscheidenlijk onder meer goedkeuring 
is onthouden aan een gedeelte van het plan 
van uitbreiding in onderdeelen voor "IJssel
muiden" en eenige artikelen der bebouwings
voorschriften niet zijn goedgekeurd, en goed
keuring is onthouden aan het plan van uit
breiding in hoofdzaak voor de gemeente 
IJsselmuiden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 18 December 1946, n°. 541; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting, van 29 
April 1947, n°. 5327M/ P.B.R. Centrale Di
rectie van de Volkshuisvesting, Afd. 112~ 

0. dat bij besluit van 19 Juli 1944, N°. 
5547/4653, 4• afdeeling, door den Commis
saris der provincie Overijssel, waarnemende 
de taak van Ged. Staten dier provincie, goed
keuring is onthouden aan het plan van uit
breiding in hoofdzaak voor de gemeente 
Ijsselmuiden, zulks enz.; 

dat bij besluit van 18 Juli 1944, n°. 3531/ 
4596, 4• afdeeling, met goedkeuring van het 
overige, door den Commissaris der provin
cie Overijssel, waarmede de taak van Ged. 
Staten dier provincie, aan een gedeelte van 
het uitbreidingsplan in onderdeelen voor IJs
selmuiden goedkeuring is onthouden en de 
artt. 19, 20, 21 en 23 der bij de plannen be
hoorende bebouwingsvoorschriften buiten de 
goedkeuring zijn gelaten; 

dat dit besluit, voor wat de bebouwings
voorschriften betreft, steunt op de over
wegingen, dat bij de artt. 19 en 20 der be
bouwingsvoorschriften gebodsbepalingen zijn 
gesteld en bevoegdheden worden toegekend 
ten opzichte van het gebruik en den toe
stand van niet voor bebouwing bestemden 
grond; dat die gebodsbepalingen en die toe
kenning van bevoegdheden niet beschouwd 
kunnen worden als "bebouwingsvoorschrif
ten" in den zin van art. 39 der Woningwet, 
namelijk als een nadere omschrijving van in 
een plan in onderdeelen bepaalde bestem
mingen; dat die bepalingen derhalve niet in 
de goedkeuring van de bebouwingsvoor
schriften kunnen worden begrepen; dat -
zoomede in verband met het bepaalde bij 
de artt. 1, 4 en 11 der Woningwet - het
zelfde geldt ten aanzien van de gebods- en 
verbodsbepalingen, vervat in art. 21, dat 
verder bij art. 23 der bebo11wingsvoorschrif
ten is bepaald, dat het gemeentebestuur be
voegd is voor te schrijven, dat de "gebou
wen, wat het uiterlijk aanzien betreft, (moe
ten) worden opgericht overeenkomstig de 
nader door het gemeentebestuur vast te stel
len of goed te keuren schetsplannen, waarbij 
de gebouwen , die aan dezelfde straat of aan 
hetzelfde plein zijn gelegen, met elkaar en 
met die van de aansluitende straat of stra
ten in verband (moeten) worden gezien"; 
dat, daargelaten of die bepaling, met het oog 
op de in de Bouwverordening voorkomende 
welstandsbepaling noodig moet worden ge-
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-oordeeld, en of het verleenen van die be
voegdheid zich wel verdraagt met de be
ginselen der W oningwet, met name met' art. 
7 dier wet , ook die bepaling niet beschouwd 
·kan worden als een "bebouwingsvoorsch rift " 
in den zin van art. 39 der Woningwet; 

dat ten aanzien van het plan in onderdee
len voor IJsselmuiden in het besluit wordt 
overwogen, enz.; 

dat van deze besluiten de burgemeester 
-der gemeente IJsselmuiden, waarnemende de 
taak van den raad der gemeente, in beroep 
is gekomen, daarbij onder meer aanvoeren
de, enz.; 

0. ten aanzien van het plan in hoofdzaak : 
dat met den Inspecteur-Generaal van de 

Volkshuisvesting moet worden geoordeeld, 
dat de in dit plan voorkomende bestem
mingen voor het landelijk gebied der ge
meente de strekking hebben andere dan 
agrarische bebouwing in dit gebied te weren, 
alsmede dat zij - en terecht - de land
bouwkundige ontwikkeling in het algemeen 
ongemoeid laten; 

dat derhalve in dit opzicht geen bezwaar 
tegen het plan kan worden gemaakt ; 

dat evenmin bezwaar ontmoet de in het 
plan voorkomende bestemming van de uiter
waarden en ingestemd kan worden met de 
-Opvatting van den appellant, dat een in
tensief landbouwkundig gebruik van deze 
-uiterwaarden, die tot het winterbed van de 
rivier behooren en plegen te worden over
stroomd, niet te verwachten is, terwijl het 
niet toelaatbaar moet worden geacht de 
schoonheid van het IJssellandschap, waar
van de uiterwaarden een belangrijk element 
vormen, zonder strikte noodzaak aan te tas
ten door op die uiterwaarden storende bouw
werken op te richten; 

dat enz.; 
dat evenmin opgaat het bezwaar van den 

Commissaris tegen het plan, voorzoover be
trekking hebbend op het landbouwgebied 
Kamperveen en den polder Mastenbroek, 
aangezien het voorschrijven van een mini
mum bedrijfsgrootte van 8-10 ha de stich
ting van kleinere bedrijven, die ter plaatse 
voorkomen en welker aanwezigheid het ge
meentebestuur niet wenscht uit te sluiten, 
onmogelijk zou maken, terwijl voorts met 
den genoemden Inspecteur-Generaal moet 
worden geoordeeld, dat het weren van kleine 
en nevenbedrijven , indien noodzakelijk, niet 
moet geschieden door middel van uitbrei
dingsplannen; 

dat enz.; 
0 . ten aanzien van het beroep tegen de 

niet-goedkeuring van de artt. 19, 20, 21 en 
23 der bebouwingsvoorschriften: 

dat het bestreden besluit niet inhoudt een 
weigering van goedkeuring van de hier be
doelde artikelen, doch dat daarbij deze be
palingen, als niet zijnde bebouwingsvoor
schriften, als bedoeld in art. 39, 1• lid, der 
Woningwet en mitsdien niet aan goedkeu
ring ingevolge het 2 • lid van dit artikel in 
verband met art. 37 der genoemde wet on
derworpen, buiten de goedkeuring zijn ge
laten; 

dat, daargelaten of zulks terecht is ge
schied, de appellant in dit deel van zijn be-

roep niet kan worden ontvangen, daar art. 
38 der Woningwet aan den raad (toen den 
burgemeester, de taak van den gemeente
raad waarnemende) slechts tegen weigering 
van goedkeuring recht van beroep toekent; 

0. ten aanzien van het plan in onderdee-
len voor IJsselmuiden: 

dat enz.; 
Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
10. met vernietiging in zooverre van de 

bestreden besluiten van den Commissaris der 
provincie Overijssel alnog goedkeuring te 
verleenen aan het bij besluit van den bur
gemeester der gemeente IJsselmuiden van 
14 Juli 1942 vastgesteld plan in hoofdzaak 
voor die gemeente, evenwel met uitzonde
ring van de bebouwingsstrook aan de zuid
zijde van de zoogenaamde Koekoeksteeg, 
welke terreinen kadastraal bekend zijn ge
meente IJsselmuiden, sectie D., nrs. 129, 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 139, 142 
en 146, waaraan goedkeuring wordt ont
h ouden , alsmede goedkeur ing te verleenen 
aan het op denzelfden datum vastgestelde 
plan in onderdeelen IJsselmuiden; 

2°. den appellant in zijn beroep, voor
zoover dit de niet-goedkeuring van de artt. 
19, 20, 21 en 23 der bebouwingsvoorschrif
ten betreft, niet-ontvankelijk te verklaren. 

Onze Minister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting is belast enz. 

N .B. Wegens de groote uitvoerigheid van 
het besluit zijn a lleen de overwegingen van 
zakelijken aard, waaruit de tegen het plan 
gerezen bezwaren voldoende blijken, en die 
van meer algemeene strekking kunnen wor-
den geacht, opgenomen. (Red.). 

(A. B.) 

9 Mei 1947. ARREST van den H oogen 
Raad. (Dienstplichtwet art. 32.) 

Art. 32, Jid 1, Dienstplichtwet laat 
aan het oordeel van de Kroon over 
h oeveel en welke dienstplichtigen zij 
meent te moeten oproepen en maakt 
mitsdien mogelijk de oproepin g van 
dienstplichtigen, individueel, ongeacht 
de lichting waartoe zij behoren. 

Art. 32, lid 2, heeft betrekking op 
enkele van de in h et le lid bedoel
de buitengewone omstandigheden en 
schrijft voor hoedanig de oproeping in 
die gevallen moet geschieden. Deze re
gelen gelden niet voor de overige In het 
l e lid genoemde gevallen. 

De stelling dat, Indien tijdens h et be
staan van den toestand van oorlogs-• 
gevaar een buitengewone oproeping t er 
handhaving of tot h erstel van de open
bare rust of orde plaats vindt, zoda-• 
nige oproeping steeds zal zijn een bui
tengewone oproepin g, als bedoeld in het 
2e lid, is onjuist, daar toch in dat geval 
de oproeping ter handhaving of tot her
stel van de openbar e rust of orde juist 
haar g rond kan vinden in den toestand 
van oorlogsgevaar. 
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H. A. Godri, wonende te Amsterdam, kor
poraal 14e Compagnie A.A.T., t e Haarlem, 
en J. P. Tuzee, wonende t e Leiden, korpo
raal R ecrutenschool A.A.T., Eefde (G.), 
eisers tot cassatie van een door h et Ge
rechtshof te 's-Gravenhage op 9 December 
1946 tussen partijen gewezen arrest, adv. 
Mr. C. H. T elders, 

tegen: 
den Staat der Nederlanden te 's-Graven
hage, verweerder in cassatie, adv. Mr. G. J. 
Schol ten. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat Godri en Tuzee den Staat hebben ge-

dagvaard in kort geding voor den President 
van de Arr.-Rechtbanl{ te 's-Gravenhage; 

dat zij daarbij hebben gesteld: 
dat zij zijn dienstplichtige Korporaals 

(eindrang) van h et Korps Motordienst, be
horende respectievelijk tot de lichtingen 
1938 en 1939; 

dat zij tezamen met een aantal andere 
Korporaals van dezelfde lichtingen (teza
men een gedeelte uitmakende van h et to
taal aantal Korporaals van h et Korps Mo
tordienst van de lichtingen 1938 en 1939) 
door den Minister van Oorlog bij brief d.d. 
4 Maart 1946 zijn opgeroepen om in werke
lijken dienst te komen; 

dat deze oproep in strijd is met de wet 
en een onrechtmatige inbreuk maakt op de 
vrijheid van hun persoon; 

dat toch een dergelijke buitengewone op
roeping zodanig dient te geschieden, dat de 
oproep van de dienstplichtigen van een 
jongere lichting aan den oproep van die der 
daaropvolgencle oudere lichting vooraf of 
daarmede gepaard gaat (art. 32 lid 2 Dienst
pllchtwet), terwijl de lichtin gen 1940, respec
tievelijl< 1939, niet zijn opgeroepen en dus 
de lichtingen 1939, respectievelijk 1938, nog 
niet aan de beurt konden komen; 

dat bij oproepingen in werkelijken dienst 
gedaan, gelijk de onderhavige, ter hand
having of tot herstel van de openbare rust 
of orde krachtens art. 32 lid 2 bovendien 
slechts groepen of lichtingen van groepen in 
hun geheel konden worden opgeroepen; 

dat zij evenwel individueel zijn opgeroe
pen en de wet niet toelaat, dat dienstplich
tige Korporaals individueel voor oproeping 
in werkelijken dienst worden "uitgepikt"; 

dat zij op dien grondslag h ebben gevor
derd: 

le. dat de President a ls zijn voorlopig 
oordeel zal uitspreken: 

a. dat hun oproeping in werkelijken 
dienst is onrechtmatig, als zijnde in strijd 
met de wettelijke voorschriften en een on
oirbare inbreuk op hun vrijheid; 

b . dat de Staat gehouden is den onrecht
matigen toestand te herstellen door hen te 
herstellen in het genot van groot verlof, al
thans door hen te stellen in h et genot van 
verlof in afwachting van een beslissing ten 
principale; 

2e. dat de President het hiervoren sub b 
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vermelde zal gelasten; 
dat de President bij vonnis van 3 Sept. 

1946 deze vorderingen heeft afgewezen; 
dat Godri en Tuzee van dit vonnis zijn 

gekomen in hoger beroep en het Hof bij het 
bestreden arrest het vonnis h eeft bekrach
tigd, daartoe overwegende: 

1. ,,dat de door appellanten tegen het 
vonnis a quo aangevoerde grieven, be
schouwd in het licht van de bij pleidooi ont
wikkelde juridische stellingen, in h et kort 
neerkomen op het navolgende, behoudens 
eenige apart staande, welke voorzoovecl 
noodig hieronder zullen worden vermeld; 

2. ,,Appellanten Korporaals (eindrang) 
van h et Korps Motordienst, behoorende r es
pectievelijk tot de lichtingen 1938 en 1939 
zijn op grond van hun vakbekwaamheid op 
4 Maart 1946 met een aantal andere dienst
plichtige Korporaals van het Korps spe
ciaal door geïntimeerde uitgekozen om bui
t engewoon opgeroepen te worden in werke
lijken dienst, terwijl een oproep aan alle 
dienstplichtige Korporaals van den Motor
dienst behoorende tot de lichtingen 1940, 
1939 en 1938 niet heeft p laats gehad; 

3. ,,door dezen oproep handelde de Staat 
in strijd met zijn r echtsplicht en randde hij 
de persoonlijke vrijheid van appellanten op 
onrechtmatige wijze aan, omdat het den 
Staat niet vrij staat bij buitengewonen op
roep in werkelijken dienst bepaalde, door 
hem als enkelingen uitgekozen dienstplich
tigen op te roepen ; 

4. ,,de Staat toch is verplicht, wanneer 
hij een groep dienstplichtigen oproept de 
jongste lichting van die g r oep in haar ge
heel op te roepen tezamen met of vóór de 
daarop volgende ouder e lichtingen van d ie 
groep, welke eveneens slechts in haar ge
heel en naar volgorde van ancienniteit mo
gen worden opgeroepen; 

5. ,,deze regel is geformuleerd in art. 32 
lid 2 van de Dienstplichtwet, welke wet, 
waaraan te dien aanzien niet is gederogeerd 
door het K. B. van 10 Mei 1944 E 36 een uit
puttende regeling geeft, betreffende de 
vraag welke dienstplichtigen onder bepaal
de omstandigheden mogen worden opgeroe
pen; 

6. ,,deze, in art. 32 lid 2 Dienstplichtwet, 
geformuleerde regel is van algemeene strek
king en geldt niet alleen voor oproepingen 
als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, 
doch eveneens voor oproepin gen gedaan op 
grond van het bepaalde in het eerste lid; 

7. ,,de Staat kan er zich dus niet op be
roepen, dat deze r egeling slechts in lid 2 en 
niet in lid 1 wordt aangetroffen; deze plaat
sing heeft historische gronden, welke geens
zins beperking van den a lgemeenen re.gel 
opgenomen in lid 2 tot de in dat lid bedoelde 
gevallen noodzakelijk maken; 

8. ,,bovendien is in casu opgeroepen 
krachtens a rt. 32 lid 2; 

9. ,,dit blijkt uit de radiorede door den 
Minister van Oorlog in Maart 1946 gehou
den, welke rede de President In zijn vonnis 
ten onrechte buiten beschouwing heeft ge-

1 0 
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laten. Nu beroept de Staat er zich wel op, 
dat krachtens het K. B. van 10 April 1939 
Stbl. 181 de toestand van oorlogsgevaar nog 
bestaat, en art. 32 lid 1 te n deze dus toepas
selijk is, doch ten onrechte, omdat de bij dit 
K. B. afgekondigde toestand van oorlogs
gevaar heeft opgehouden tengevolge van 
den daarop gevolgden oorlog, en de werking 
van dit besluit niet automatisch kan her
leven, noch een toestand van oorlogsgevaar, 
als bedoeld in dit besluit, thans in feite aan
,vezig is; 

10. ,,bovendien, al zou een toestand van 
oorlogsgevaar bestaan, dan nog was boven
dien een toestand aanwezig als bedoeld in 
art. 32 lid 2, welke het noodzakelijk maakte 
orde en rust in het Rijksgebied te herstel
len; 

11. ,,de President heeft in zijn vonnis 
deze stellingen ten onrechte verworpen of 
daarmede geen r ekening gehouden, en de 
vordering ten onrechte afgewezen; 

12. ,,dat het Hof deze g rieven gezamen
lijk zal behandelen ; 

13. ,,dat het Hof van oordeel is, dat de 
Kroon op grond van het bepaalde bij art. 32 
lid 1 Dienstplichtwet de bevoegdheid had 
appellanten voor werkelijken dienst op te 
roepen op de wijze, welke haar door appel
lanten wordt verweten; 

14. ,,dat toch bij K. B . van 10 April 1939 
Stbl. 181 door de Kroon op grond van de 
haar in art. 194 Grondwet verleende be 
voegdheid is beslist, dat oorlogsgevaar, in 
den zin waarin dat woord in 's lands wetten 
voorkomt, aanwezig \vas; 

15. ,,dat dit K. B. naar analogie van het 
bepaalde bij art. 5 Wet houdende Algemeene 
Bepalingen thans nog gelding bezit, en het 
H of zich dus niet vermag af t e vragen, ge
lijk appellanten wenschen, of de feitelijke 
toestand in het Rijksgebied ook thans nog 
wel aan het begrip oorlogsgevaar beant
woordt; 

16. ,,dat art. 32 lid 1 Die nstplichtwet de 
Kroon in geval van oorlogsgevaar de be
voegdheid geeft de dienstplichtige n in wer
kelijken dienst op te roepen "voorzoover de 
Kroon uit noodig acht", en geen enkel wet
telijk voorschrift deze in zoo ruime bewoor 
dingen vervatte bevoegdheid beperkt; 

17. ,,dat m et name onaanvaardbaar is de 
stelling van appellanten, dat de beperkende 
bepalingen van art. 32 lid 2 ook zouden gel
den in geval van oorlog of den toestand van 
oorlogsgevaar; 

13. .,dat appellanten zich te dien aan
zien beroepen op de geschiedenis van de 
wording van art. 32 Dienstplichtwet en aan
voeren dat het beginsel van het tweede lid 
.Jen algemeen, reeds vóór het tot stand ko
men van die wet geldend beginsel is, dat 
ook in de aan de Dienstplichtwet vooraf
gaande Militiewetten is n eer gelegd; 

19. ,,dat appellanten evenwel in gebreke 
gebleven zijn aan te toonen, dat dit begin
sel ook g·old en geldt in geval van oorlog of 
oorlogsgevaar, welke gevallen men in de 
Militiewetten niet geregeld vindt; 

20. ,,dat daarentegen h et toekennen van 
zeer ruime bevoegdheden aan de Kroon in 
geval van oorlog of oorlogsgevaar een bijna 
vanzelfsprekend beginsel is, dat op ander 
gebied in verschillende wetten is tot uiting 
gebracht en zeer zeker op zijn plaats is in 
eene de landsverdediging zoo nauw rakende 
wet als de Die nstplichtwet; 

21. ,,dat bovendien de wordingsgeschie
denis van art. 32 Dienstplichtwet blijkende 
uit de Memorie van Toelichting op dat ar
tikel ( destijds art. 34) volstrekt geen reden 
geeft te veronderstellen, dat de bepaling 
van het tweede lid in de wet is opgenomen 
a ls een algemeen geldend beginsel, dat ook 
voor de gevallen in h et eerste lid bedoeld 
zoude gelden ; 

22. ,,dat de aan art. 32 ( 34) gegeven 
structuur dan toch onverklaarbaar zou zijn. 
terwijl uit de Memorie van Toelichting 
blijkt, dat bij de redactie van het artikel uit
drukkelijk onderscheid is gemaakt tusschen 
de gevallen van het eerste en die van het 
tweede lid, en men h~t tweede lid opzettelijk 
als een lex specialis op de lex generalis van 
het eerste lid h eeft doen volgen; 

23. ,,dat h et Hof mitsdien van oordeel is. 
dat de ruime bewoordingen van art. 32 lid 1, 
gelezen in verband m et de beperkende be
palingen van h et tweede lid, de door appel
lanten gegeven uitleg in den weg staan en 
de historie tot geen andere beslissing aan
leiding geeft; 

24. ,,dat appellanten zich bovendien nog 
be roepen op art. 73 van het Dienstplicht
besluit waarin bepaald wordt, dat de op
roepingen ingevolge lid 1 en lid 2 van de 
Dienstplichtwet geschieden op de wijze door 
den Minister te bepalen, en op par. 96 van de 
Dienstplichtbeschikking, welke inhoudt, dat 
de oproepingen in beiderlei gevallen bij 
openbare kennisgeving plaats hebben; 

25. ,,dat echter niet is in te zien, dat uit 
deze bepalingen iets anders zou zijn af te 
leide n , dan dat in beide gevallen openbare 
oproeping in het algemeen de meest ge
eigende wijze van oproep is, nu de Minister, 
zooals appellanten zelf toegeven, niet aa;1 
par. 96 de r Dienstplichtbeschikking gebon
den is en niet tot openbaren oproep ver
plicht is; 

26. ,,dat appellanten subsidiair er nog 
een beroep op gedaan hebben, dat de Mi
nister van Oorlog in een door hem in l\Iaart 
1 946 gehouden radiorede verklaard heeft. 
dat de oproepingen, waarvan die van ap
pellanten deel uitmaken, gedaan werden om 
orde en rust in het Rijksgebied to herstellen 
en appellanten hieruit afleiden, dat deze 
oproepingen dus plaats hadden op g rond van 
art. 32 lid 2 van de wet, doch het Hof van 
oordeel is, dat het pretense oogmerk waar
mede de vertegenwoordiger van de Kroon 
tot opr oeping overging, ten deze is irrele
vant; 

27. ,,dat toch de Staat de bevoegdheid 
heeft in geval van oorlog of oorlogsgevaar 
ingevolge art. 32 lid 1 dienstplichtigen op 
te roepen en deze daarna zoo noodig te 
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bezigen tot het herstellen van orde en rust. 
zoodat de Staat, de toestand van oorlogs
gevaar eenmaal aanwezig zijnde aan art. 
32 lid 2 niet meer is gebonden; 

28. ,.dat uit het vorenoverwogene volgt, 
dat de oproepingen van appellanten, ge
toetst aan art. 32 Dienstplichtwet, geen on
rechtmatige daad opleveren en mitsdien 
buiten beschouwing kan blijven de vraag of 
het K. B. van 10 Mei 1944 E 36 aan deze be
palingen derogeert, gelijk geïntimeerde van 
oordeel is, doch den Hove zeer twijfelachtig 
voorkomt"; 

0. dat Godri en Tuzee tegen dit arrest de 
volgende middelen van cassatie h ebben aan
gevoerd: 

I. S. en/of v. t. van de artt. 187, 188 en 
193 Grondwet, 21, 25, 26, 27, 29, 32 en 37 
Dienstplichtwet, 73 Dienstplichtbesluit, § 96 
Dienstplichtbeschikking, l 401, 1402 en 1103 
B. ,v., 282 Sr. en 48 Rv., 

doordat het Hof hun in h et arrest weer
gegeven stelling heeft verworpen en het 
vonnis in kort geding, waarbij hun vorde
ring tot herstel in hun vorigen staat van 
grootverlofganger werd afgewezen, h eeft 
bekrachtigd, 

hebbende het Hof ten onrechte aangeno
men, dat de in art. 32 lid 2 Dienstplichtwet 
geformuleerde regelen niet gelden voor een 
buitengewone oproeping in werkelijken 
dienst kracht!!nS lid 1 van dit artikel, en ten 
onrechte den Staat de bevoegdheid toege
kend om in geval van oorlogsgevaar buiten
gewoon in werkelijken dienst te roepen een 
dienstplichtige. individueel, ongeacht de 
lichting waartoe hij behoort, om reden van 
zijn vakbekwaamheid; 

II. S. en/of v. t. van dezelfde artikelen 
als in het eerste middel zijn aangehaald, 
doordat het Hof hun subsidiaire stelling 
heeft verworpen, dienaangaande overwe
gende, gelfjk hierboven in de 26c en 27e 
overweging is weergegeven; 

doch daarbij ten on rechte h eeft voorbij
gezien, dat: indien tijdens het bestaan van 
den wettelijken toestand van oorlogsgevaar 
een buitengewone oproeping in werkelijken 
dienst ter handhaving of tot h erstel van de 
openbare rust of orde plaats heeft, zodanige 
buitengewone oproeping in werkelijken 
dienst, geschied als zij is met het oogmerk 
de openbare rust of orde in het Rijksgebied 
te herstellen, is een buitengewone oproe
ping als bedoeld in art. 32 lid 2 Dienstplicht
wet, en het daarbij niet terzake doet of de 
Staat ook krachtens lid 1 van art. 32 
Dienstplichtwet dienstplichtigen had kun
nen oproepen en dezen daarna tot herstel 
van orde en rust had kunnen gebruiken; 

O. omtrent het eerste middel : 
dat volgens art. 32, lid 1, Dienstplichtwet 

in geval van oorlog, oorlogsgevaar of an
dere buitengewone omstandigheden buiten
gewone oproeping in werkelijken dienst van 
dienstplichtigen plaats heeft, voorzover de 
Kroon dit nodig acht; 

dat deze bepaling blijkens haar bewoor
dingen aan het oordeel van de Kroon over-

laat hoeveel en welke dienstplichtigen zij 
meent te m oeten oproepen, en mitsdien mo
gelijk maakt de oproeping van dienstplich
tigen, individueel, ongeacht de lichting, 
waartoe zij behoren; 

dat het tweede lid van voormeld artikel 
betrekking heeft op enkele van de in he t 
eerste lid bedoelde buitengewone omstan
digheden en voorschrijft hoedanig de op
roeping in die gevallen moet geschieden; 

dat uit den t ekst van deze bepalingen 
volgt, dat de regelen, in het tweede lid voor 
de aldaar vermelde gevallen gegeven, niet 
gelden voor de overige in het eerste lid ge
n oemde gevallen ; 

dat ook uit de geschiedenis van de tot
standkoming van art. 32 geenszins het te
gendeel volgt; 

dat evenmin het derde lid aan deze opvat
ting in den weg staat, immers daarbij niet 
overbodig kan worden genoemd; 

dat toch, ook indien in een geval als het 
onderhavige de Kroon zonder de in het 
tweede lid gegeven beperking bevoegd is 
dienstplichtigen op te roepen, al naar Zij 
nodig acht, een aanwijzing vooraf van be
paalde categorieën van dienstplichtigen, die 
in het openbaar belang of om een andere bij-
7,0ndere reden in geval van een oproeping 
niet of voorlopig niet in werkelijken dienst 
komen, op haar plaats is; 

dat voorts - gelijk het Hof terecht op
merkt - het toekennen in het eerste lid van 
zeer ruime bevoegdheden aan de Kroon ook 
alleszins verklaarbaar is te achten; 

dat mitsdien dit middel vruchteloos wordt 
voorgedragen; 

0. dat het tweede middel berust op de 
stelling, dat, indien tijdens het bestaan van 
den toestand van oorlogsgevaar een buiten
gewone oproeping t er handhaving of tot 
herstel van de openbare r ust of orde plaats 
vindt, zodanige oproeping steeds zal zijn een 
buitengewone oproeping, als bedoeld in het 
tweede lid van art. 32; 

dat echter deze stelling is onjuist; 
dat toch in dat geval de oproeping ter 

handhaving of tot herstel van de openbare 
rust of orde juist haar grond k an vinden in 
den toestand van oorlogsgevaar; 

dat derhalve ook dit middel faalt ; 
Verwerpt het beroep. 
Veroordeelt eisers in de kosten de r cas-

satie. (Salaris f 450) . 

Conclusie Adv.-Gen. Wijnveldt: 

Post alia: 
De Memorie van 'l'oclichting op h et te

genwoordige a rt. 32 der Dienstplichtwet -
destijds art. 34 - welke te vinden is in 
Bijlage II Kamer 1920-1921, no. 441 en in 
.,De Dienstplichtwet, voorzien van aantee
keningen door Groustra en Oosterboff, blz. 
136, geeft voldoende gronden om een oor
deel te vormen welke de verhouding is tus
schen het eerste en tweede lid - voldoen
de gronden om aan t e nemen, dat wanne<lr 
de omstandigheden bedoeld in het eerste 
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lid zich voordoen, het tweede lid niet •n 
aanmerking Jwmt. 

Uit die Memorie blijkt toch, dat het twee
de lid dezelfde s tof behandelt als art. 81 
der l\lilitiewet 1912, en niet een voorziening 
treft voor de gevallen voor oorlog en oor
logsgevaar. Over diè gevallen sprak vóór 
de Dienstplichtwet 1922 a lleen art. 185 der 
Grondwet van 1885, dat thans nog onge
wijzig d geldt als art. 193 der Grondwet van 
1938. 

Ook de Militiewetten well,e aan die van 
1912 voorafgingen geven geen regelingen 
voor buitengewone oproepingen wegens 
oorlog of oorlogsgevaar. Dit volgt uit de 
artt. 123 en 124 der Wet van 19 Aug. 1861, 
S. 72, betr ekkelijk de Nationale Milit ie 
(gew. bij wetten van 4 April 1892, S. 56 en 
2 Juli 1898, S. 170) en de artt. 108, 109 en 
110 der Militiewet 1901, waarvan de t ekst 
en nieuwe nummering werd vastgesteld bij 
de Wet van 17 Sept. 1901, S. 212 (art. 110 
is gewijzigd bij de Wet van 5 Dec. 1903, 
S. 293 en art. 141 bis werd toen toegevoegd). 
Een beroep op die oude Militiewetten acht 
ik derhalve onjuist om te komen tot de 
uitlegging van het eerste lid van a rt. 32 
der Dienstplichtwet. 

Men moet m. i. de oplossing zoeken in 
art. 185 der Grondwet 1887 (art. 185 Gr. 
1917, art. 187 Gr. 1922, art. 193 Gr. 1938) 
dat den Koning de macht gaf de dienst
plichtigen, die niet in werkelijken dienst 
zijn, geheel of ten deele onder de wapenen 
te roepen. 

Uit de geschiedenis van a rt. 32 der 
Dienstplichtwet 1922, waarnaar hierboven 
verwezen is, volgt naar mijn oordeel, nat 
de bedoeling van den wetgever is geweest 
een eerste lid te formulecren, dat in over
eenstemming was met de bepaling der 
Grondwet en een tweede lid, dat betrekkbg 
had op "buitengewone omstandigheden", 
d.w.z. t er handhaving Yan de openbare rust 
en orde, waarop art. 81 der Militiewet 1912 
doelde. 

Evenals de President oordeelt h et Hof 
in de 23ste overweging dat art. 32 lid 1 
correspondeert met het desbetreffend arti
k el der Grondwet, en dat h et tweede lid 
niet doelt op de buitengewone omstandig
h eid van oorlog of oorlogsgevaar. 

Eischers voeren tegen deze opvatting 
aan, dat a rt. 32 lid 3 dan overbodig en zin
loos wordt. 

Ik kan hier niet m ee instemmen, en 
slE>chts toegeven , dat de wetgever bij het 
vaststellen der verschillende aangehaalde 
bepalingen, wellicht niet gedacht h eeft aan 
de bevoegdheid van de Kroon om enk elin
gen om reden van hun vakbekwaamheid 
or, te roepen. De wensch elijkheid daart oe 
is een gevolg duidelijker aan den dag ge
k omen door de ontwikk eling der oorlog'l
techniel,, en de deze procedure beheer
schende vraag is slechts of de Kroon op 
grond der wettelijke bepalingen deze be
voegdheid mist. 

Naar mijn oordeel verzet de t ek st der be
palingen zich volstrekt niet aan de Regec
ring die thans bestreden macht toe te ken-

nen, al wordt m eermalen over lichtingen 
en g roepen gesproken. In hoeverre de 
Kroon gebruik moet maken van de be
voegdheid haar in lid 3 van art. 32 toege
kend, is een beleidsvraag welke niet ter be
oordeeling van den rechter staat, doch al 
wordt daar van groepen gesproken, zoo 
volgt dááruit volstrekt niet, dat de Kroon 
niet bevoegd zou zijn, voor zoover Zij 
dit noodig acht "dienstplichtigen" buiten 
groepsverband op te roepen. 

De Kroon is krachtens de Grondwet be
voegd dienstplichtigen geheel of ten deele 
op te roepen, maar moet dan onverwijlcl 
een wetsvoorstel doen ter bepaling van het 
onder de wapenen blijven. De woorden van 
a rt. 185 Grondwet 1887 gaan er duidelijk 
vanuit, dat de Kroon onder de daar ge
noemde gevallen de niet in werkelijke n 
dienst zijnde dienstplichtigen zonder meer 
oproept - geheel of ten deele. Die bevoegd
heid tot oproepen is niet aan beperkingen 
onderworpen, maar vanzelfsprekend. 

Ik acht; het dan ook onjuist, dat eischers 
aan art. 73 van het Dienstplichtbesluit en § 
96 van de Dienstplichtbeschikking, waarin 
de wijze van oproeping wordt geregeld, een 
grond willen zoeken om te betoogen, dat 
de Kroon niet enkelingen mag oproepen. 
Eerstgenoemde bepaling laat de wijze van 
oproeping geheel aan den Minister over, 
en ook uit de openbare k ennisgeving, ge
noemd in § 96 vloeit niet voort, dat deze 
niet tot enkelingen zou kunnen worden ge
richt. Eischers beroepen zich nog op het 
"Handboek van den Soldaat", waarin de 
Overheid zegt: ,.D e dienstplichtige wordt 
voor geval van buitengewone oproeping 
gerekend te behooren tot de lichting, met 
welke hij de eerst e oefening heeft beëin
digd. 

De oproeping tot buitengewone opk omst 
in werkelijken dienst geschiedt door den 
BurgemePster bij "Openbar e k ennisge
vin g". 

De "Openbare Kennisgevin g" dient als 
bewijs, dat de oproeping behoorlijk is ge
schied en stelt derhalve den opgeroepene 
in verzuim wanneer hij opkomt." 

Ook hieruit blijkt m.l. niet, dat de oproe
ping n iet tot den enkeling of tot bepaalde 
personen gericht kan worden. 

Voor ts merken eisch ers op, dat na <l.e 
vele oproepingen van bepaalde personen 
nog geen enkel wetsvoorstel krachtens art. 
195 Grondwet is Ingediend, doch ook indien 
dit juist is, valt dit buiten de beoordeeling 
va n den rechter. 

I k kom, wat het lste middel betreft, tot de 
s lotsom dat de geschiedenis der wetgeving 
geen grond geeft de stelling van eischers 
daarbij voorgedragen als juist te aanvaar
den; integendeel, nu uit die geschiedenis 
niet bl!jkt, dat de wet verbiedt enkelingen 
op t e roepen en de woorden der bepalingen, 
in h et bijzonder die van art. 193 Grondwet 
en art. 32 lid 1 Dienstplichtwet zich daar
tegen niet verzetten, maar er a lle ruimte 
laten, ben ik van m eening, dat al konden 
destijds den wetgever bijzondere gevallen 
als zich thans voordoen , misschien niet 
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voor oogen staan, - h etgeen dan zou m oe
ten worden afgeleid uit het feit, dat er niet 
nadrukkelijk oYer gesproken wordt - de 
oproepingen door de Kroon geheel binnen 
de wettelijk e bepalingen vallen en daarop 
berusten. 

H et tweede middel - ervan uitgaand<!, 
dat het eerste verworpen wordt - bevat 
een herhaling van een grief, voor het Hof 
naar voren gebracht. Het Hof stelde deze 
terzijde door haar 26ste en 27ste overwe
gingen welke in het middel zijn overge
nomen. 

Eischers bedoelen met dit middel te zeg
gen, dat het Hof de vraag wat de Sta,i,t 
met in deze procedure besproken oproe
ping bedoelde, niet beantwoord heeft, dus 
niet b eslist heeft of hier sprake is van een 
oproeping krachtens lid 1 of lid 2 van art. 
32 der Dienstplichtwet. 

Tk meen dat het Hof deze vraag wel 
onder oogen gezien en beantwoord heeft, 
juist in de zeven en twintigste overweging-, 
wt.>1raan ik weinig- behoef toe te voegtn. 

Aannemend dat er oorlogsgevaar bestaat, 
vond art. 32 lid 1 toepassing. Krachtens de 
daarbij ruime bevoegdheid van de Kroc,11 
oolc enkelingen op te roepen, komt de regel 
van !iel 2, welke geschreven is voor andere 
gevallen van minder ernstigen aard n iet 
meP-r aan de orde, en dus behoefde het Hof 
daarop ook niet verder in te gaan, dan het 
gNlaan heeft. In het bij dit middel voorge
dragen systeem zou de Staat, wanneer 
naast bestaand oorlogsgevaar bovendien de 
ope:ibare rust en orde dreigden verstoord 
t e worden, afzonderiijke oproepingen voor 
h et eene en het andere geval moeten laten 
uitgaan. D, Wet eischt dit m.i. niet, en 
het H of geeft in zijn 27ste overweging de 
juiste oplossing. 

Van oordeel, dat de middelen niet tot cas
satie kunnen leiden, conclu deer ik tot ver
werping van het beroep en veroordeeling 
van eischers in de kosten dezer procedure. 

(N. J.) 

13 Mei 1947. ARREST van den H oogen 
Raad. (Jachtwet art. 1 ; K. B. 28 Juli 
1945, Stbl. F 128.) 

Is de aanwijzing van de fazant bij 
K. B. van 28 Juli 1945 ( Stbl. F 128) als 
wild in het gehele Rijk in strijd met 
art. 1 lid 3 der Jachtwet 1923, dat al
leen doelt op aanwijzing "voor bepaal
de gedeelten van het Rijk"? Door H. R. 
stilzwijgend ontkennend beantwoord. 

Adv.-Gen. Jht". v. Asch v. Wijclc: Die 
wetsbepaling bevat geen enkele beper
king omtrent den omvang van die be
paalde gedeelten en ook de geschiedenis 
van de totstandkoming der Jachtwet 
1923 dwingt niet tot de opvatting, dat 
onder de omschrijvin g "bepaalde ge
deelten van het Rijk" niet zouden kun
nen worden begrepen "alle gedeelten 
van het Rijk", dus "het gehele Rijk". 

Op het beroep van A. v. d. B., r equirant 

van cassatie tegen een vonnis van de Arr.
Rechtbank te 's-Hertogenbosch van 13 De
cember 1946, waarbij requirant in hoger 
beroep van een vonnis van den Kanton
r echter te 's-Hertogenbosch van 16 Januari 
1946, met vernietiging van dit vonnis, we
gens "vervoeren van wild van den achtsten 
dag na de sluiting t ot de opening der jacht" , 
met aanhaling van de artt. 1, 39 en 46 der 
Jachtwet 1923, art. 23 Sr., en van het K. n. 
van 28 Juli 1945, S. F 128, is veroordeelJ 
tot een geldboete van vijf en zeventig gul
den, subsidiair vijf en zeventig dagen hech
tenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Jhr. v. Asch 
v . Wijck: 

Middelen van cassatie zijn niet gesteld. 
Ambtshalve h eb ik er ook geen gevonden. 
In hooger beroep heeft volgens het vonnts 
verdachte's raadsman betoogd dat verdach
te van rechtsvervolging dient te worden 
ontslagen op grond dat de aanwijzing van 
de fazant bij K. B. van 28 Juli 1945 (Stbl. 
F 128) als wild in het geh eele Rijk in strijd 
is met a rt. 1 d er Jachtwet 1923, en der
halve ongeoorloofd, daar dit artikel slechts 
kent zoodanige aanwijzing voor bepaalde 
gedeelten van het Rijk. De Rechtbank over
weeg t dienaangaande: .,dat de Rechtbank 
dit betoog niet juist acht, wijl zij niet ver
mag in te zien waarom onder de omschrij
ving "bepaalde gedeelten van het Rijk" 
niet zouden kunnen worden begrepen "alle 
gedeelten van h et Rijk" met andere woor
den "het geh eele Rijk". 

Ik acht de beslissing van de Rechtbank 
in deze juist. Betrekkelijk kort geleden, in 
een geheel andere materie, is Uw Raad ge
roepen geweest een oordeel te geven over 
een gelijksoortige bepaling. Het betrof daar 
art. 7 der Distributiewet "Onze l\liinistec 
kan r egelen stellen met betrekking tot het 
vervoer van distributiegoederen. Hij kan 
dat vervoer in door hem aan te wijzen ge
bieden geheel of gedeeltelijk verbieden, of 
niet dan voorwaardelijk toestaan'". Bij a r
rest van 29 October 1946, N. J. 1947 no. 27 
(als middel van cassatie was gesteld dat rle 
Secr.-Generaal in 1940 had verboden "te 
vervoeren of te doen vervoeren" ten on
rechte zonder eenige restrictie wat gedeel
ten van het Rijk betreft) besliste Uw Raad: 
"dat art. 7, 2e lid der Distributiewet den 
Minister van Economische Zaken bevoegd 
verklarende het v ervoer van distributie
goederen in de door hem aan te wijzen ge
bieden geheel of gedeeltelijk te verbieden, 
geen enlrnie beperking bevat omtrent den 
omvang van die aan te wijzen gebieden; 
dat in die omstandigh eden het hlerbOven 
aangehaald art. 6 b (Tabaks- en Tabaks
productenbeschikking 1940 no. 1) waarin 
feitelijk het geheele Rijk in Europa als ge
bied, waarin het vervoer van voormelde 
goederen wordt verboden, wordt aangewe
zen, niet geacht kan worden de grenzen 
van voormeld art. 7 2e lid te h ebben over
schreden en dus als een krachtens de dis
tributiewet vastgesteld voorschrift is te 
beschouwen". 
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Ook lid 3 van art. 1 der Jachtwet (,.Door 
ons kan voor bepaalde gedeelten van he t 
Rijk van de bepalingen, in de vorige leden 
vervat, behalve voor wat betreft wilde 
zwijnen en konijnen, worden afgeweken") 
bevat geen enkele beperking omtrent den 
omvang van die bepaalde gedeelten en ook 
de geschiedenis van de totstandkoming der 
Jachtwet 1923 dwingt niet tot de opvatting 
van requlrant. ln <Ie oude Jachtwet van 
1857 (Wet ter Regeling der Jacht en Vls
scherij van 13.6.1857 S. 87) was de fazant 
gerangschikt onder wild en wel onder klein 
wild (art. 17). Wat de Jachtwet 1923 be
treft, in het oorspronkelijk ontwerp was de 
fazant gerangschikt onder wild. Blijki-ns 
het voorlooplg verslag waren ln de Tweede 
Kamer hiertegen bezwaren en In een ge
wijzigd ontwerp van wet werden de fazan
ten onder schadelijk gedierte gebracht en 
werd lid 3 van art. 1 opgenomen om daar
door zooals de :\Iemorle van Antwoord 2e 
Kamer zegt, mogelijk te maken dat b.v. fa
zanten in streken met een cultuur, welke 
zij weinig of niet beschadigen, onder hut 
wild worden gerangschikt, terwijl omge
keerd in streken waar de hazen den land
bouw benadeelen, deze onder de bepalingen 
betreffende het schadelijk gedierte kunnen 
worden gebracht. In de Memorie van Ant
woord lste Kamer verklaart de Regeering 
,.Het ligt, gelijk reeds hierboven werd aan
gegeven, ln het stellig voornemen van de 
Regeering, om het derde lid van art. 1, <.1.l
thans wat de fazant betreft, te doen zijn 
levend recht. De fazant zal tot wild wor
den verklaard in alle streken, waar zijn 
schadelijk karakter niet boven twijfel ver
heven is". Blijkens meergenoemd Kon. Be
sluit van 28 Juli 1915 Is de Kroon blijkbaar 
var. meenlng dat momenteel In alle stre
ken van het R ijk van het schadelijk ka
rakter van den fazant niet voldoende Is g-e
blel<en en zij heeft dus terecht beslist dat 
In alle streken de fazant als wild moet 
worden beschouwd. 

Jk ben mitsdien van oordeel dat :le 
R echtbank teri-cht heeft aangenomen dat 
de Kroon bevc,egd ls fazanten tot wild te 
verklaren voor het gehecle Rijk. 

Geen gronden gevonden hebbende voor 
cassatie heb Ik de eer te concludeeren tot 
verwerping van het beroep. · 

De H ooge Raad, enz. ; 
0. dat middelen vnn cn.ssntle niet zijn 

voorgesteld en dat ambtshalve ook geen 
redenen zijn gevonden tot vernietiging van 
h et beroepen vonnis; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

19 Mei 1947. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40.) 

Dit art. kan met betrekking tot het 
onderhavig geschil geen toepassing vin
den, nu uit een verhoor van de betrok
kene is gebleken, dat op haar vertrek 
naar een andere gemeente op geenerlei 
wijze, door of vanwege het bestuur der 

gemeente, waaruit zij vertrok, is mede
gewerkt en het verlangen om naar elders 
te vertrekl<en bij haar zelf is opgekomen, 
omdat hare aldaar wonende moeder ziek 
was en haar hulp en steun noodig had, 
terwijl de overige stukken geen ander 
licht op de zaak werpen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van de 
weduwe E. H. H ouben en kinderen; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 April 1947, N°. 766; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 9 Mei 1947, N°. 
5581, Afdeling Armwezen; 

0. dat de weduwe E. H. Houben-de Greef 
sinds haar huwelijk in 1939 te Oeffelt woon
de; dat na het overlijden van de man het 
gezin in een toestand kwam te verkeren, die 
ondersteuning noodzakelijk maakte; dat de 
weduwe Houben zich dientengevolge tot het 
gemeentebestuur van hare woonplaats wend
de met verzoek om ondersteuning voor haar 
en haar gezin; dat het Burgerlijk Armbestuur 
van de gemeente Oeffelt haar een onder
steuning verleende van f 12.50 per week; 
dat de weduwe Houben zich met haar 5 
minderjarige kinderen te Gennep ten huize 
van haar ouders op I Mei 1946 vestigde; 
dat het burgerlijk armbestuur dezer gemeente 
vervolgens, aangezien de weduwe Houben 
zich het noodzakelijk levensonderhoud voor 
haar en haar gezin niet kon verschaffen, 
met ingang van 22 Juni 1946 haar een uit
kering verleend heeft van f 14 per week; 

dat burgemeester en wethouders der ge
meente Gennep van oordeel zijn, dat het 
gezin van de weduwe H ouben bij hare komst 
in deze gemeente reeds verkeerde in een toe
stand, die ondersteuning noodzakelijk maak
te, en bovendien haar vertrek uit de ge
meente Oeffelt een gevolg is geweest van de 
aandrang, die werd uitgeoefend vanwege de 
zijde van het gemeentebestuur van Oeffelt, 
aangezien de weduwe H ouben, toen zij zich 
enkele dagen na haar vestiging a ldaar ten 
gemeentehuize vervoegde om ondersteu
ning t e verkrijgen, verklaarde, dat de bur
gemeester van Oeffelt haar gezegd had, dat 
zij gerust naar Gennep kon gaan, aangezien 
deze gemeente toch voor haar moest opko
men, alsmede dat de gemeente Oeffelt haar 
verdere ondersteuning weigerde ; 

dat burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oeffelt hiertegen aanvoeren, dat 
in Maart of April 1946 de weduwe H ouben 
herhaaldelijk de wens te kennen heeft ge
geven naar Gennep te verhuizen, omdat zij 
met haar kinderen in Oeffelt alleen zat en 
haar ouders te Gennep haar hulp en bijstand 
dringend nodig hadden; dat haar desge
vraagd hunnerzijds is medegedeeld, dat in 
Oeffelt alleen steun werd verleend aan inge
zetenen en dat deze steun niet meer zou 
worden uitgekeerd na haar vertrek; dat hun 
voorzitter op hare vraag, wat er dan met 
haar gebeurde, heeft geantwoord, dat in 
Gennep dezelfde armenwet gold a ls in Oef
felt en dat dat wel zou loslopen; dat zij 
zeide, dat zij bij haar ouders niet gemist 
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kon worden en dat het zo niet langer ging 
om haar kinderen overdag in het wild te laten 
rondlopen; dat noch door hun college noch 
door het armbestuur enig bedrag is betaald 
voor verhuiskosten of iets dergelijks; dat 
uit een en ander blijkt, dat van de zijde der 
gemeente Oeffelt geen enkele medewerking 
aan de verhuizing is verleend en zelfs op 
alle mogelijke wijze de schijn van het tegen
deel is vermeden; 

0. dat Wij met Ged. Staten van Noord
Brabant en Limburg van oordeel zijn, dat 
niet is gebleken van enige invloed van of 
vanwege de burgemeester, burgemeester en 
wethouders of het bestuur van een burger
lijke instelling in de gemeente Oeffelt, welke 
tot de komst van de weduwe lfouben en 
haar gezin in de gemeente Gennep zou heb 
ben medegewerkt; 

dat op grond van de overgelegde stukken, 
waaronder een proces-verbaal van een door 
de kantonrechter op verzoek van Ged Sta
ten gehouden verhoc>r van de weduwe Hou
ben, veeleer het tegendeel moet worden aan
genomen; 

dat immers bij dit verhoor door voor
noemde persoon de volgende verklaring is 
afgelegd: .,Het burgerlijk armbestuur of een 
ambtenaar der gemeente Oeffelt heeft er 
tijdens mijn verblijf aldaar bij mij niet op 
aangedrongen naar Gennep te vertrekken; 
een dergelijke aandrang vanwege het ge
meente- of armbestuur te Oeffelt is achter
wege gebleven en het verlangen om naar 
Gennep te vertrekken is bij mij zelf opge
komen, omdat mijn moeder te Gennep ziek 
was en mijn hulp en steun nodig had; ik heb 
zelf hierover met het armbestuur te Oeffelt 
gesproken; de verklaring van 3 Mei, die U 
mij toont en waarmerkt, is door mij ge
schreven en getekend; de voorzitter van het 
burger lijk armbestuur te Oeffelt ze ide wel 
tegen mij, dat ik gerust naar Gennep zou 
kunnen gaan, maar dat Oeffelt dan niet meer 
voor mij zou betalen"; 

dat de overige stukken geen ander licht 
op de zaak werpen ; 

dat derhalve met betrekking tot dit ge
schil art. 40 van de Armenwet geen toepas
s ing kan vinden; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
te verklaren, dat een geval als bedoeld in 

art. 40 van de Armenwet zich hier niet voor
doet en dit artikel mitsdien met betrekking 
tot dit geschil geen toepassing kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. 

(A. B.) 

22 Mei 1947. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wegenwet art. 37 j0 • art. 4.) 

Appellant mocht er op rekenen, dat 
het beroepschrift vóór het einde van 
de in art. 37 3• lid gestelde termijn ter 
bestemder plaatse zou aankomen, zodat, 
nu dit niet is geschied, hem hiervan geen 
verwijt kan worden gemaakt en hij dus 
in zijn beroep kan worden ontvangen. 

Aan het feit, dat de onderhavige weg 
na I Oct. 1902 gedurende dertig achter-

eenvolgende jaren voor een ieder toe
gankelijk is geweest, doet niet af de om
standigheid, dat gedurende een aantal 
jaren zich op de weg een hek heeft be
vonden, aangezien dit hek diende voor 
het tegenhouden van koeien, dus als 
veekering. Een kennelijk als veekering 
dienend hek kan zonder meer niet wor
den aangemerkt als een kenteken in de 
zin van art. 4 lid 3. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. B. G. J. M. van Hellenberg H uber, no
taris te 's-Hertogenbosch, namens A. van 
Grinsven te Boxtel, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Noord-Brabant van 21 
Augustus 19451 G. n°. 75, 1• Afdeeling, tot 
vaststelling van den wegenlegger van de 
gemeente Boxtel; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 April 1947, n°. 371 (1946); 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Verkeer en Waterstaat van 16 Mei 1947, 
N°. 733, Afdeeling Waterstaatsrecht; 

0. dat bij bovengenoemd besluit de we
genlegger van de gemeente Boxtel is vast
gesteld; 

dat de appellant bij Ons in beroep komt 
tegen de vaststelling van den legger bij 
genoemd besluit, voorzover op dien legger 
de weg 183 (de Tongere Heistraat) voor
komt als openbare weg, en vaststelling ver
zoekt van die legger in dier voege, dat de 
bedoelde weg als openbare weg van dien 
legger wordt afgevoerd; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van den appellant in zijn beroep, dat in
gevolge art. 37, lid 3 1 der Wegenwet beroep 
van een besluit tot vaststelling van de we
genlegger openstaat tot op den 3osten dag 
na het tijdstip van het ter inzage leggen 
van de legger; 

dat blijkens de overgelegde stukken van 
8 October 1945 af op de gemeentesecretarie 
van Boxtel ter inzage is nedergelegd en de 
beroepstermijn derhalve eindigde op 7 No
vember 1945; 

dat weliswaar het beroepschrift eerst op 
9 November daaraanvolgende is ingekomen, 
doch dat blijkens het door de gemachtigde 
van de appellant overgelegde "ontvangst
bewijs voor een aangetekende zending" het 
beroepschrift reeds op 6 November 1945 
per post is verzonden; 

dat de appellant er op mocht rekenen, 
dat het beroepschrift vóór 8 November 1945 
ter bestemder plaatse zou aankomen, zodat, 
nu dit niet is geschied, hem hiervan geen 
verwijt kan worden gemaakt en hij dus in 
zijn beroep kan worden ontvangen; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat op 
grond van de overgelegde stukken met Ged. 
Staten van Noord-Brabant en de H oofd
ingenieur-Directeur van de Rijkswaterstraat 
moet worden geoordeeld, dat de weg 183 
(de Tongerse Heistraat) na I October 1902 
gedurende dertig achtereenvolgende jaren 
voor een ieder toegankelijk is geweest; 

dat hieraan niet afdoet de omstandigheid, 
dat gedurende een aantal jaren zich op de 
weg een hek heeft bevonden, aangezien dit 
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hek - naar de appellant zelf stelt - diende 
voor het tegenhouden van koeien, dus als 
veekering; 

dat weliswaar in de openbare vergadering 
der Afdeling van de Raad van State, voor 
de Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, door de ge
machtigde van de appellant naar voren is 
gebracht, dat het hek tevens moet dienen 
om duidelijk te doen uitkomen, dat de weg 
niet openbaar was, doch dat een kennelijk 
als veekering dienend hek zonder meer niet 
kan worden aangemerkt als een kenteken 
in de zin van art. 4, lid 3, der W egenwet ; 

dat voorts niet is komen vast te staan, 
dat op de weg een bord met het opschrift 
"eigen weg" heeft gestaan, en evenmin is 
gebleken, dat op andere wijze gedurende een 
tijdvak van ten minste een jaar duidelijk 
ter plaatse is kenbaar gemaakt, dat de weg 
slechts ter bede voor een ieder toegankelijk is; 

dat voorts van de zijde van de appellant is 
aangevoerd, dat de weg aan de westzijde 
steeds door een greppel is afgescheiden ge
weest; 

dat deze bewering niet ter zake doet, reeds 
aangezien uit een nader op verzoek van de 
Afdeling van de Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, ingesteld onderzoek 
is gebleken, dat weliswaar door de appellant 
een greppel is aangebracht, doch dat dit eerst 
in 1942 is geschied, ten behoeve van de 
afwatering; en dat die greppel bovendien 
later door de gemeente is gedicht en door 
een duiker is vervangen; 

dat hetgeen door of namens de appellant 
overigens nog is aangevoerd buiten beschou
wing kan blijven, daar het niet betrekking 
heeft op de vraag, of de weg openbaar is op 
grond van het bepaalde in art. 41 lid 1, sub 
I der Wegenwet; 

dat uit een en ander blijkt, dat deze vraag 
bevestigend moet worden beantwoord; 

dat mitsdien de weg terecht op de wegen-
legger van de gemeente Boxtel is geplaatst: 

Gezien de Wegenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 

is belast enz. 
(A.B.) 

3 Juni 1947. KONINKLIJK BESLUIT. 
{Wet verveningen art. 3.) 

Voor herziening van de beslissing van 
Ged. Staten tot intrekking der vergun
ning bestaat i. c. reeds hierom geen 
reden, nu de intrekking geschiedde op 
verzoek van appellant zelf. Het bezwaar, 
dat appellant voortaan turf voor eigen 
gebruik zal ontberen, gaat niet op, aan
gezien, zoodra na de voorgenomen ruil
verkaveling de vergunning voor alle be
treffende veengronden is verleend aan 
het waterschap, hetwelk daarom heeft 
verzocht, appellant de hem toebehooren
de grond weder zal kunnen vervenen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

W . Kuik, te Buinen, gemeente Borger, tegen 

het besluit van Ged. Staten van Drent he 
van 22 Augustus 1945, n°. 34, 2• Afdeeling, 
tot intrekking van de vergunning tot ver
vening van zijn perceel, kadast raal bekend 
gemeente Borger, sectie C, n°. 1295; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 April 1947, n°. 589; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Verkeer en Waterstaat van 28 Mei 1947, 
N°. 719, Afdeeling Waterstaat srecht; 

0. dat Ged. Staten van Drenthe bij hun 
besluit van 22 Augustus 1945, n°. 34, 2" 
Afdeeling, de vergunning tot vervening on
der meer van het perceel, kadastraal bekend 
gemeente Borger, sectie C n°. 1295, hebben 
ingetrokken; 

dat Ged. Staten bij hun vorenvermeld 
in den zin van art. 5, sub 2° d van het regle
ment op de verveningen in deze provincie 
en van art . . 10 van Ons besluit van 5 Sep
tember 1944 {Stbl. E n°. 86) genomen, be
sluit hebben overwogen, dat de ruilverka
veling van het zoogenaamde Buinerboer
veen en de hieraan verbonden aanleg van 
waterleidingen en wegen het noodzakelijk 
maken, dat de vervening van de in dit ter
rein gelegen, na te noemen, perceelen op
nieuw wordt geregeld; dat het terrien, waar
in ontelbare putten en plassen aanwezig zijn, 
zonder ingrijpende maatregelen niet kan 
worden verbeterd; 

dat het wenschelijk geacht wordt alle ver
gunningen tot vetvening van de tot voor
meld gebied behoorende perceelen te ver
vangen door één, het geheele terrein om
vattende, vergunning, weshalve aan het ver
zoek van de houders, om intrekking van de 
hun verleende vergunningen tot vervening, 
behoort te worden voldaan; 

dat W. Kuik, te Buinen, gemeente Bor
ger, in beroep aanvoert, dat bij Ons besluit 
van 29 October 1891, nummer 44, aan hem 
vergunning is verleend tot vervening van 
het perceel veen, kadastraal bekend gemeente 
Borger, Sectie C, nr. 1295; dat bij besluit 
van Ged. Staten van Drenthe van 22 Aug. 
1945, nr. 34, 2• Afdeeling, de vorengemelde 
vergunning is ingetrokken, zulks in verband 
met de ruilverkaveling van het zoogenaamde 
Buinerboerveen; dat hij door intrekking de
zer vergunning, zeer getroffen wordt, om
dat het perceel hem nog onderscheidene 
jaren turf opleverde voor eigen gebruik; dat 
in de naaste omgeving geen turfveen is te 
verkrijgen; dat hij derhalve aangewezen is 
jaarlijks zijn brandstof te koopen, wat voor 
hem, die veen ter vervening heeft, jaarlijks 
een financieele schade beteekent ; 

0 . dat er voor een herziening van de be
slissing van Ged. Staten van Drenthe, voor 
wat den appellant betreft, reeds hierom geen 
reden bestaat, nu de intrekking van de ver
gunning ingevolge de Verveningenwet ge
schiedde op verzoek van den appellant zelf; 

dat voorts het bezwaar, hetwelk de appel
lant in beroep tegen het besluit van Ged. 
Staten aanvoert, te weten dat hij voortaan 
turf voor eigen gebruik zal ontberen, niet 
opgaat, aangezien blijkens de ontvangen 
ambtsberichten, zoodra de vergunning voor 
alle betreffende veengronden is verleend aan 
het waterschap "Buinen", hetwelk daarom 
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heeft verzocht, de appellant de hem toe
behoorenden grond weder zal kunnen ver
venen; 

Gezien de wet van 13 J uli 1895, Stbl. n°. 
II3, en het reglement op de verveningen in 
de provincie Drenthe; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 

is belast enz. 
(A. B.) 

3 Juni 1947. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Militaire Amb
tenarenwet art. 2; Ambtenarenwet 1929, 
artt. 106, lid 1 en 108, lid 1.) 

De termijn, waarbinnen hoger beroep 
moet worden ingesteld is uitsluitend ge
regeld in art. 106, lid 1, der Ambtena
renwet 1929 en op andere wijze geregeld 
dan de beroepstermijn van art. 60 dier 
wet. Het bepaalde in art. 108, lid I , der 
A.W. '29 heeft slechts betrekking op 
de wijze, waarop het h. b. wordt be
handeld, doch niet op de termijn, waar
binnen het moet worden ingesteld. 

Beschikking in zake: 
K. L., wonende te H. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken; 
0. dat K. L. voornoemd in hoger beroep 

is gekomen van een uitspraak van het Amb
tenarengerecht te 's-Gravenhage van 21 Fe
bruari 1947, doch bij beschikking van de 
fungerende voorzitter van deze Raad van 
15 April 1947 niet-ontvankelijk is verklaard 
in zijn hoger beroep; 

0. dat Mr. J . M., wonende te Amsterdam, 
als gemachtigde van K. L., tegen deze be
schikking tijdig verzet heeft gedaan; 

0. dat K. L. in de gelegenheid is gesteld 
te worden gehoord en bij gemachtigde Mr. 
J. M. in raadkamer is verschenen; 

0. dat het beroepschrift - blijkens de 
poststempel op de enveloppe, waarin het zich 
bevond - op 25 Maart 1947 per post aan 
deze Raad is toegezonden, zodat de termijn 
van 30 dagen na de dag, waarop de aange
vallen uitspraak gewezen is, welke termijn 
is genoemd in art. 106, lid I, der Ambtena
renwet 1929, niet in acht is genomen en 
het hoger beroep te laat is ingesteld; 

0. dat bij verzetschrift is betoogd, dat 
ingevolge art. 108, lid I, der Ambtenaren
wet 1929 de behandeling in hoger beroep ge
schiedt als in eerste aanleg en dat deze 
woorden "als in eersten aanleg" meer om
vatten dan een verwijzing naar de paragra
fen 2 tot en met 5 van de tweede afdeling 
van het eerste - bedoeld zal zijn tweede -
hoofdstuk van titel II dier wet en betrek
king zouden hebben op de wijze van behan
deling der zaak in de ruimste zin, waarmede 
kennelijk bedoeld is te stellen, dat ook op 
het hoger beroep het bepaalde in art. 60, 
lid 3, der Ambtenarenwet 1929 van toepas
sing is; 

0. dat de Raad deze opvatting echter niet 
vermag te onderschrijven, aangezien art. 

106, lid I, der evengenoemde wet uitdruk
kelijk stelt, dat het hoger beroep wordt in
gesteld binnen 30 dagen na de dag, waarop 
de aangevallen uitspraak is gewezen; 

0. dat art. 108, lid I, der genoemde wet 
geplaatst is in par. 2 van afdeling IV van 
het tweede hoofdstuk van de tweede titel 
der Ambtenarenwet 1929, welke paragraaf 
als opschrift draagt: ,.Van de behandeling" 
en inhoudt, dat de behandeling in hoger be
roep geschiedt als in eerste aanleg, behou
dens de in dat lid genoemde afwijkingen, en 
derhalve krachtens haar uitdrukkelijke be
woordingen slechts betrekking kan hebben 
op de wijze, waarop het hoger beroep wordt 
behandeld, doch niet op de termijn, waar
binnen het moet worden ingesteld, zijnde 
toch deze termijn uitsluitend vastgelegd in 
art. 106, lid I , der genoemde wet en op 
andere wijze geregeld dan de beroepstermijn 
van art. 60 der wet; 

0. dat hierbij opmerking verdient, dat 
zowel art. 60 als art. 106 der wet voorkomt 
in een paragraaf, getiteld "Inleidende bepa
lingen" en daarmede duidelijk onderschei
den van de daarna volgende paragrafen, die 
op de "behandeling" betrekking hebben; 

0. dat het namens K. L. gedane verzet 
mitsdien zonder nader onderzoek ongegrond 
behoort te worden verklaard; 

Rechtdoende: 
Verklaart het verzet ongegrond. 

(A.B.) 

3 Juni 1947. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920.) 

Terecht heeft de Minister aangenomen 
dat appellant die, nadat hem een wacht
geld was toegekend na ontslag als hoofd 
eener school, voor l.o. en u.l.o., in het 
genot is gesteld van een tweede wacht
geld na ontslag als hoofd eener school 
voor u .l.o., terwijl vaststaat, dat door 
hem bovendien ook inkomsten worden 
genoten, niet in dienst van een publiek• 
rechtelijk lichaam of in een vaste of 
tijdelijke betrekking, als bedoeld in 
art. 4 der P.W.wet 1922 - in het ge
lijktijdig genot was van inkomsten, als 
bedoeld onder a en b van het vijfde lid 
van art. 51, en dus ook terecht de voor 
verrekening daarvan onder c gegeven 
regeling toegepast. 

Nu de vermindering heeft plaats ge
vonden op grond van een gewijzigd 
inzicht van de Minister nopens de be
tekenis der toepasselijke wetsvoorschrif
ten, terwijl de appellant ook bij rede
lijke oplettendheid de onjuistheid van 
het oorspronkelijk inzicht niet wel kon 
bemerken, hadden de beschikkingen van 
de Minister geen wijziging mogen bren
gen in het wachtgeld van appellant over 
op de datum der beschikkingen reeds 
afgelopen tijdvakken. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep , ingesteld 

door M. D. van Tol te Bergen op Zoom, tegen 
de beschikkingen van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
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2 December 1946, nos. 21037 W, 21037 IW, 
21037 IIW, 21037 IIIW en 21037 I VW, af
deling L.O., houdende vermindering van 
het aan die appellant overeenkomstig artikel 
125, juncto artikel SI der Lager-Onderwijs
wet 1920, toegekend wachtgeld; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 April 1947, N°. 621; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
23 Mei 1947, N°. 20514 W, afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen bij zijn voor
noemde beschikkingen het wachtgeld van 
M. W. van Tol met toepassing van artikel 51, 
lid 5, onder c, der Lager-Onderwijswet 1920 
voor de tijdvakken van I October 1943 tot 
en met 30 November 1943, van I December 
1944 tot en met 31 Augustus 1945, van I Sep
tember 1945 tot en met 15 September 1946, 
van 16 September 1946 tot en met 31 Oc
tober 1946 en voor de tijdvakken na I No
vember 1946, verminderd heeft vastgesteld; 

dat M. D. van Tol tegen deze beschikkin
gen bij Ons in beroep is gekomen, in hoofd
zaak aanvoerende, dat hij zich in zijn beroep 
kan bepalen tot het uiten van bezwaren 
tegen de beschikking N°. 21037 W afdeling 
L.O., aangezien de overige beschikkingen 
op dezelfde interpretatie der Lager-Onder
wijswet 1920 berusten; dat ten aanzien van 
de andere beschikkingen deze bezwaren op 
overeenkomstige wijze gelden; dat hij over 
de maand October 1943 dd. 12 November 
1943 een wachtgeldbeschikking (n°. 20809 
W 72) heeft ontvangen van het toenmalige 
Departement van Opvoeding, Wetenschap 
en Cultuurbescherming; dat afschrift hier
van was gezonden aan de Rekenkamer, ter
wijl de bepaling, dat binnen 30 dagen beroep 
kon worden aangetekend, uitdrukkelijk was 
geschrapt; dat in deze beschikking de des
betreffende artikelen der Lager-Onderwijs
wet 1920 blijkbaar zodanig werden geïnter
preteerd, dat van zijn nieuw verworven in
komsten. in de maand October 1943 30 % 
buiten beschouwing bleef; dat zijn eerste 
wachtgeld toen 50 % der laatstgenoten 
wedde bedroeg, het tweede 70 % van een 
andere laatstgenoten wedde; dat er hier 
volgens de woorden Lager-Onderwijswet 
1920 dus geen sprake is van de omstandig
heid, dat het wachtgeld 100 % der laatst
genoten wedde bedraagt en dat hieraan de 
omstandigheid, dat na korting, toegepast 
op het eerste wachtgeld, het totaal der uit
gekeerde gelden weer gelijk wordt aan de 
laatstgenoten wedde, niets afdoet; dat ge
durende drie jaren na deze eerste beslissing 
bij de betreffende wachtgeldbeschikkingen 
en bij de maandelijkse wachtgelduitkeringen 
door het Ministerie deze zelfde interpretatie 
van de voormalige Secretaris-Generaal, werd 
toegepast (laatstelijk 22 Januari 1946, 
n°. 2070687 en 2070668); dat nu bij beschikking 
van 2 December 1946 blijkbaar het betref
fende artikel der Lager-Onderwijswet 1920 
geheel anders wordt geïnterpreteerd en, wat 
het meest verwondert, met terugwerkende 
kracht tot en met de maand October 1943; 
dat namelijk uit de nieuwe beschikking 

N°. 20137 W , dd. 2 December 1946 over 
October 1943 blijkt, dat nu als volgt wordt 
gehandeld: het eerste wachtgeld (f 1901), 
wordt vermeerderd met het tweede (f 2602), 
hierdoor wordt de laatstgenoten wedde over
schreden met f 701 en wordt dus het eerste 
wachtgeld met dit bedrag verminderd en 
teruggebracht tot f 1200 ; dat tot zover de 
gevolgde handelwijze gelijk is aan de voor
heen gebruikelijke; dat daarna echter het 
tweede wachtgeld wordt verminderd met 
een bedrag van f 580.50 (de helft der nieuw 
verworven inkomsten), zonder dat 30 % 
dezer inkomsten buiten beschouwing blijft; 
dat echter, daar dit tweede wacht geld 70 % 
der laatstgenoten wedde bedraagt, dit wacht
geld, volgens de bepalingen der Lager
Onderwijswet 1920, niet verminderd kan 
worden met de helft der nieuwe inkomsten, 
doch dat 30 % dezer laatste buiten be
schouwing behoort te blijven, zoals dan ook 
bij de beschikking van 12 November 1943 
is geschied; dat hij dus op deze gronden 
wijziging der beslissingen verzoekt; dat hij 
verder hoopt, dat, indien zijn opvatting om
trent de toepassing van het betreffende wets
artikel onjuist mocht blijken, de gewijzigde 
interpretatie geen invloed zal behoeven te 
hebben op de vóór 2 December 1946 aan hem 
uitgekeerde bedragen; 

0. dat het vijfde lid van artikel 51 der 
Lager-Onderwijswet 1920 zeer in het a lge
meen bepaalt, dat, ,.wanneer de op wacht
geld gestelde, in andere gevallen dan in het 
vorige lid, onder b, bedoeld inkomsten geniet 
of gaat genieten uit of in verband met arbeid 
of bedrijf, ter hand genomen met ingang 
van of na de dag, waarop hem ontslag is ver
leend", verrekening plaats vindt overeen
komstig de in dat lid, onder a tot c nader 
uitgewerkte regeling; 

dat dit beginsel der verrekening van later 
verworven inkomsten met het wachtgeld in 
die mate voor de hand liggend en redelijk 
is, dat van een beperkte toepassing ervan 
slechts sprake zou mogen zijn, indien de 
letter van de wet daartoe ondubbelzinnig 
verplichtte; 

dat nu onder letter a wordt teruggewezen 
naar "die inkomsten" uit de aanhef van het 
artikel, dus ook naar de inkomsten, genoten 
in verband met arbeid of bedrijf, als hoe
danig een wachtgeld ontegenzeggelijk is te 
beschouwen; 

dat de omstandigheid, dat in het vervolg 
van het voorschrift wordt gesproken van 
"in dienst" van een publiekrechtelijk lichaam 
of "in een vaste of tijdelijke betrekking". 
zonder dat de woorden "of in verband met" 
worden herhaald, niet die betekenis kan 
hebben, dat alleen op grond daarvan een 
tegen de ratio van het voorschrift ingaande 
interpretatie moet worden aanvaard; 

dat, daar de appellant, nadat hem een 
wachtgeld was toegekend na ontslag a ls 
Hoofd ener school voor Jager onderwijs en 
uitgebreid Jager onderwijs, m et ingang van 
1 September 1941 in het genot is gesteld 
van een tweede wachtgeld na ontslag als 
Hoofd ener school voor uitgebreid Jager 
onderwijs, terwijl vast staat, dat door hem 
bovendien ook inkomsten worden genoten, 
niet in dienst van een publiekrechtelijk 
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l ichaam of in een vaste of tijdelijke betrek
king, als in artikel 4 der Pensioenwet 1922 
bedoeld, Onze Minister bij zijn beschikking 
van 2 December 1946, n°. 21037 IV, terecht 
heeft aangenomen, d at de appellant in het 
gelijktijdig genot was van inkomsten, als 
bedoeld onder a en b van de aangehaalde 
wetsbepaling en dus ook terecht de voor 
verrekening daarvan onder c van dezelfde 
wetsbepaling gegeven regeling heeft toege
past; 

dat echter Onze Minister van Onderwijs, 
K unsten en Wetenschappen in de bestreden 
beschikkingen niet slechts een vermindering 
van het wachtgeld van Van Tol heeft vast
gesteld voor de tijd, volgende op de datum 
der beschikkingen, doch tevens met betrek
king tot tijdvakken vóór deze datum; 

dat in dit geval, waarin de vermindering 
heeft plaats gevonden op grond van een ge
wijzigd inzicht van Onze Minister nopens de 
betekenis der toepasselijke wetsvoorschrif
ten, terwijl de appellant ook bij redelijke 
oplettendheid de onjuistheid van het oor
spronkelijke inzicht niet wel kon bemerken, 
<le beschikkingen geen wijziging ten nadele 
van de appellant hadden mogen brengen in 
zijn wachtgeld over op de datum der be
schikkingen reeds afgelopen tijdvakken; 

dat de beschikkingen van Onze Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 2 December 1946, nos. 21037, 21037 I, 
21037 II, 21037 III en verder n°. 21037 IV, 
voorzover zij betrekking heeft op een tijd
vak, vallende vóór de datum der beschik
king, derhalve niet kunnen worden gehand
haafd; 

Gegezien de Lager-Onderwijwet 1920 en 
het besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming en Bin
nenlandse Zaken van 25 Maart 1941 (N°. 1 
Nederlandse Staatscourant 1941, n°. 62); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de besluiten van Onze Minister van Onder

wijs, Kunsten en Wetenschappen van 2 De
cember 1946, nos. 21037, 21037 I, 21037 II 
-en 21037 III te vernietigen en, met hand
having voor het overige van het besluit van 
gelijken datum, n°. 21037 IV, dit te ver
nietigen, voorzover het betrekking heeft op 
het wachtgeld van M. D. van Tol over No
vember 1946. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A. 8.) 

13 Juni 1947, ARREST van de n H oogcn 
Raad. (R v. art. 135, Noodbesluit R. 0 . 
art. 1.) 

D e in art. 1 Noodbesluit R. O. (E 
154) voorkom ende uitdrukking "zak en, 
w elke bij dat gerecht aanhangig zijn op 
hl·t oogenblik van de inwerkingtreding, 
de wijzig ing of de intrekking der be
schikking" omvat de zaken waarin 
reeds vóór dat tijds tip de dagvaarding 
is uitgebracht. 

G. M. van Vlie t, wonende t e Veene ndaal, 
eiser tot cassatie van een op 7 Juni 1946 

door de Arr.-Rechtbank t e 's -Hertogen
bosch tussen pa rtijen gewezen vonnis, a d v. 
Jhr. Mr. P. J. v.r. de B rauw, 

t egen: 
de N.V. 1laatsehapp ij "de Betuwe", Jam 
en Conserve nfabriek , gevestigd te Tiel, 
verweerster in cassatie, adv. Mr. A. E. J. 
Nysingh; gepleit door Mr. C. W. Maris. 

De H ooge Raad, e nz. ; 
0. dat uit h et bestreden vonnis blijkt : 
dat va n V liet t egen de Betuwe een vor-

dering uit a rbeidsovereenkom st h eeft in
gesteld voor de n K a ntonrechter te T iel, 
s trekkende tot veroordeling van de B etuwe 
om aan h em t e betalen f 360 met rente; 

dat de Kantonrechte r bij vonnis van 15 
Augustu s 1945 aan van Vliet zijn vordering 
h eeft ontzegd ; 

dat de R echtbank bij het thans bestreden 
vonnis zich onbevoegd h eeft verklaard 
kennis t e n em en van het door van Vliet 
t egen h et vonnis va n de n Kantonrechte r 
ingestelde beroep; 

da t de Rechtbank daartoe h eeft over
wogen: 

"dat de Rechtbank m et de Betuwe van 
oordeel is, dat zij onbevoegd is van het in
gestelde appèl kennis t e n emen; 

"dat toch bij besluit van 7 Nov ember 
1945 h et K a nton Tiel m et ingan g van 16 
November 1945 weder gebracht is onde r de 
jurisdicti<J van de Arr.-Rechtba nk t e Arn
hem, zoodat deze R echtbank vanaf 16 No
vember 1945 onbevoegd is k ennis t e nemen 
van be roepen, ingest eld t egen vonnissen 
va n den K antonrechte r t e Tiel ; 

.,dat va n Vliet weliswaar heeft aange
voerd, dat de appèl-dagvaarding is uitge
bracht op 12 November 1945, zoodat deze 
R echtba nk daardoor bevoegd zou zijn, doch 
de Rechtbank appella nt hierin niet kan 
volgen ; 

"dat toch ee n zaak bij den R echte r n iet 
wordt aanha ngig gemaak t door het uit
brengen de r dagvaarding , maar door h et 
aanbrengen de r zaak t er r olle, h etgeen in 
casu is geschied op 30 Novembe r 1945, dus 
nà de n genoemden da tum van 16 N ovem
ber 1945 ;" 

0. da t va n Vliet h et vonnis bestrijdt m et 
het navolgende middel van cassatie : 

.,S., althans v. t . va n de a r t t. 1, 125a , 13:i, 
332, 339, 34 3, 360 en 353 Rv., art. 54 R. 0., 
alsmede van a rt. 1 van het Noodbesluit 
R echterlijke Organisatie (Stbl. E 154) en 
de beschikkin gen van de n Minis ter van 
Justitie van 3 F ebruari 1945, h oudende de 
tijdelijke indeeling va n h et Kanton Tiel hij 
het Arr. 's-H er togenbosch en 7 November 
1945, Afdeeling A. S. no . 1613, h oudende 
intrekk in g va n o .m . de voornoemde be
schikking. 

De R echtba nk h eef t voorbijgezien, dat 
het r ech tskarakte r van de da gvaarding , 
waarbij de absolute compete ntie van de n 
R echter en het onderwerp des geschils 
wordt bepaald m edebrengt, dat door de be
t eekening daa rvan een geding in het lev(,n 
wordt ger oepen, zij h et , dat om dit geding 
aan h et oo rdeel van den Rechte r te onder-
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werpen nog nadere formaliteiten noodza
kelijk zijn, waaronder die van de inschrij
ving ter rolle; 

althans ziet de Rechtbank voorbij, dat 
een geding waarin in eersten aanleg von
nis is gewezen, door de aanzegging van 
het hooger beroep en de dagvaarding voor 
den op dat oogenblik bevoegden appèlrech
ter , de hoedanigh eid van een, aan de be
oordeeling van den Rechter onderworpen, 
geding behoudt, in welke beide voormelde 
gevallen een geding in ieder geval moet 
worden beschouwd als een aanhangige zaak 
in den zin van art. 1 lid 2 van h et Nood
besluit R echterlijke Organisatie;" 

0. dat ingevolge art. 343 Rv. het hoger 
beroep wordt aangevangen door een dag
vaarding, terwijl ingevolge art. 135, toe
passelijk verklaard bij art. 353, de procu
reur van de appellerende partij de zaak 
doet inschrijven ter rolle van het gerecht, 
waarvoor gedagvaard is; 

dat voormeld Wetboek geen algemenen 
regel geeft omtrent de vraag, op welk tijd
stip een zaak bij een gerecht als aanhan
gig is te beschouwen, terwijl slechts een 
enkele maal ln een wettelijk voorschrift, 
waarin deze uitdrukking gebruikt wordt, 
een nadere omschrijving daarvan wordt 
aangetroffen, zoals in het Besluit van t 3 
November 1945 F 265, waarvan art. 1 in 
zijn tweede lid bepaalt, dat in burgerlijke 
zaken, welke met een dagvaarding aanvan
gen, een beroep In cassatie als aanhangig 
geldt, indien de dagvaarding Is uitgebracht; 

dat, indien in enig wetsartikel zonder 
nadere om schrijving sprake is van h et aan
hangig zijn van een zaak, naar aard en 
strekking van het voorschrift moet worden 
beoordeeld, of in den zin van dat artikel 
het geding reeds als aanhangig geldt door 
het uitbrengen der dagvaarding dan wel 
daarvoor bo,·endien nodig is inschrijving 
ter rolle van het gerecht, waarvoor gedag
vaard is; 

0. dat m het algemeen de bevoegdheid 
des rechters wordt bepaald door den in
houd der dagvaarding en door de omstan
digheden bestaande op het tijdstip waarop 
de dagvaarding wordt uitgebracht; 

dat hij die dagvaardt rekening zal en 
moet houden met de op dat tijdstip be
staande omstandigheden, waaronder de 
nopens de bevoegdheid der gerechten gel
dende voorschriften; 

dat, indien het gerecht, waarvoor dien
overeenkomstig gedagvaard is, door een 
nadien mgetreden wijziging van de ge
rechtelijke indeling voortaan onbevoegd 
wordt tot behandeling van soortgelijke za
k en, het onredelijk ware te bepalen, dat de 
vóórdien uitgebrachte dagvaarding niet 
zou kunnen leiden tot behandeling der 
zaal,; 

dat zulks te kort zou doen aan de zeker
heid, die voor den aanlegger op het tijdstip 
van het dagvaarden moet bestaan omtrent 
het gerecht, dat in zijn zaak uitspraak zal 
h ebben te doen, hetgeen in het oog springt, 
indien de dagvaarding wordt uitgebracht 
tegen den afloop van enigen termijn, in 

welk geva l opnieuw dagvaarden na het 
verstrijken daarvan niet meer mogelijk is ; 

dat dit inzicht ook tot u iting is gekomen 
bij gelegenheid van de invoering van de 
wet van 2 Juli 1934 S. 347 tot oph effing 
van de onderscheiding tussen handelsdaden 
en nie t-handelsdaden en tussen k ooplieden 
en niet-kooplieden; 

dat art. XIV, derde lid, bepaalt, dat de 
geldigheid der dagvaarding en de bevoegd
heid des rechters worden beoordeeld naar 
de ten dage der dagvaarding geldende 
voorschriften, en bij de Memorie van Ant
woord de toevoeging van dit lid hiermede 
werd toegelicht, dat, wie dagvaardt voor
zover de geldigheid der dagvaarding en de 
bevoegdheid des rechters betreft toch uit
sluitend met die voorschriften kan en moet 
rekening houden, weshalve het voorge
stelde lid dit tot uitdrukking brengt; 

dat voorts, zo dikwijls een nadien intre
dende wetswijziging Inhoudt, dat een ge
r echt, waarvoor gedagvaard is, wordt op
geheven, zodat berechting door dat gerecht 
niet meer mogelijk is, een bepaling pleegt 
te worden toegevoegd - aldus laatstelijk 
art. 18 § 9 wet van 5 Juli 1910 S. 181 en 
art. 8 wet van 17 November 1933 S. 606 -, 
dat de oproepingen en dagvaardingen voor 
een ontbonden gerecht van rechtswege 
gelden als oproeping of dagvaarding om 
voor het gerecht te verschijnen, waarnaar 
de aanhangige zaken zijn overgebracht; 

dat uit een en ander volgt, dat de in a r t. 
1 van het Noodbesluit Rechterlijke Orga
nisatie (E 154) voorkomende uitdrukking 
"zaken, welke bij dat gerecht aanhangig 
zijn op het oogenblik van de inwerking
treding, de wijziging of de intrekking der 
beschikking," -- op welke zaken wat aan
gaat de bevoegdheid van een gerecht de 
beschikking niet van invloed zal zijn -
omvat de zaken, waarin reeds vóór dat 
tijdstip de dagvaarding is uitgebracht; 

0. dat derhalve de Rechtbank te 's-Her
togenbosch, voor welk gerecht op 12 No
vember 1945 m de onderhavige zaak ge
dagvaard was tegen 30 November 1945, 
terwijl de wijziging van de rechterlijke in
deling, die dat gerecht voortaan voor soort
gelijke zaken onbevoegd maakte, eerst in
trad op 16 November 1945, bevoegd bleef 
van de zaak kennis te n emen, zodat het 
middel in zijn slotgrief is gegrond ; 

Vernietigt het bestreden vonnis van de 
Arr.-Rechtbank te 's-Hertogenbosch; 

Verwijst de zaak naar die Rechtbank ter 
verdere behandeling en beslissing met in
achtnemmg van dit arrest; 

Veroordeelt verweerster in de kosten. 
(Salaris f 500). 

Conclusie Aclv.-Gen. Wijnveldt: 
Post alia: 
De H ooge Raad zal dus de vraag hebben 

t e beslissen wat te verstaan is onder "een 
bij het gerecht aanhangige zaak" waarover 
art. 1, lid 2 van het Noodbesluit spreekt. 

Bij de bespreking dezer vraag merk ik 
vooraf op, dat de Rechtbank feitelijk vast 
stelt, dat de zaak op 30 Nov. 1945 ter rolle 
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Is aangebracht. Gelet op art. 135 Rv. ver
moed ik, dat de Rechtbank in deze vast
stelling onnauwkeurig is geweest, daar de 
zaak, waarin gedagvaard was tegen 30 
Nov. zeker niet Jater dan op 29 Nov. op de 
rol kon worden ingeschreven. Intussen zal 
dit punt in cassatie niet nader onderzocht 
kunnen worden. 

De geschiedenis van het Noodbesluit en 
de daarop berustende ministeriele beschik
kingen 1s onbekend, maar Ik kan niet aan
nemen, dat door deze wetgeving de moge
lijkheid geschapen zou zijn in een aantal 
processen het noger beroep practisch uit 
t e s luiten. D it wordt echter wel h et gevolg, 
wanneer m en de beslissing der Rechtbank 
juist acht, en het woord "aanhangig" In 
de (]oor dit College aangenomen zin, eng 
opvat. 

E en zaak is in taalkundige zin aanhan
g ig, wanneer zij nog In overweging, nog 
onbeslist, nog onafgedaan is; in Frankrijlc 
spreekt men van "intenter une actlon 
contre quelqu'un". Deze begrippen acht ik 
ruimer dan "in behandeling zijn". 

In de wetgeving komt het woord "aan
hangig" in verschillende schakeringen voor, 
maar daaruit volgt nog niet, dat het Noorl
besluit vordert, dat de zaak, zoals de Recht
bank zegt, aanhangig wordt gemaakt door 
het aanbrengen ter rolle, een handeling, 
waarbij zoals ik reeds opmerkte, de Recht
bank blijkbaar niet onderscheid heeft ge
maakt tussen het Inschrijven op de rol en 
h et voor <le eerste maal uitroepen der zaak 
op de to de dagvaarding genoemde zittings
dag. 

Naar mijn mening Is een w.ak aanhan
gig, wanneer bij het uitbrengen der dag
vaarding daarin de rechter wordt genoemd, 
voor wie het geschil zal worden gebracht. 
Zoals uit art. ló8 R,,. volgt, wordt daardoor 
voor partijen het geschil een voor die rech
ter aanhangige zaak. Ook art. 139, gezien 
de bevoegdheid aan de procureur van ver
weerder daar gegeven, pleit m.i. voor die 
opvatting. 

Art. 1 l:tv. acht ik niet doorslaggevend 
voor de beslissing van het hie r behandelde 
geschilpunt. D e geschiedenis dezer bepaling 
verspreidt hieromtrent geen licht. Wel is 
van belang, dat de schrijvers bij hun uit
legging van art. 1 v erschillende m eningen 
verkondigen. Van Boneval l<'aure (dl. 2 blz. 
71, 73, 84 vlg.) neemt aan, dat de dagvaar
ding het geding aanhangig maakt. Zo 001< 
de Pinto (Handleiding II, blz. 34) en Oude
man (Regtsvorderlng dl. 1, blz. 3). Anders 
oordelen van Hossem-Cleverlnga, dl. I, blz. 
6 vlg.) en Star Busmann (dl. Il, blz. 189), 
die inschrijving ter rolle verlangen. 

De IJooge Raad heeft zich over de vraag 
naar mijn oordeel tot heden niet zó scherp 
uitgelate)1, dat daarin een beslissend ant
woord te vin<len Is. Van belang voor dit 
onderwerp Is In het bijzonder het arrest van 
9 October 1885 (W. 5213), waarbij beslist 
werd, dat een dagvaarding, die niet ten 
dienende dage bij de rechter is aange
bracht, een rechtsvordering niet aanhangig 
kan maken, en dat van 3 Met 1888 (W. 

5557) , hetwelk leert, dat een zaak, die niet 
ter rolle is gebracht tegen de dag in de 
dagvaarding uitgedrukt, niet gezegd kan 
worden wettig aanhangig te zijn gemaakt. 

Aan de thans besproken zaak liggen ~c
heel andere feiten t en grondslag. Genoem
de arresten beslissen m.i. slechts, dat een 
zaak niet m eer als "aanhangig" kan wor
den beschouwd, wanneer zij niet gediend 
heeft op de dag, waartegen is gedagvaard. 
De rechtspraak van andere rechters (o.a. 
opgesomd door de schr ijvers en bij L éon
Noyon ad art. 1) is onderling afwijkend en 
huldig t dan ook wisselende opvattingen 
omtrent het begrip "aanhangig". 

De wet gebru ikt dit woord o.m. in de 
a rtt. 27 en 28 Fw. Ook hier valt uit de ge
schiedenis der totstandkoming dezer bepa
lingen geen lering te trekken voor het 
thans behandelde punt. Wanneer Ik echtPr 
alleen op de bewoordingen let, m een ik, dat 
die bepalingen medebrengen, dat m et aan
hangige rechtsvorderingen bedoeld wordPn 
zaken waarin de dagvaarding is uitge
bracht, ook al hebben zij nog niet gediend. 

Evenmin geven art. 1504 B. W., art. 285R 
Rv., art. 821 lid 2 een beslissing voor de 
thans aan het oordeel van de Hooge Raad 
onderworpen vraag. Uit de verschillende 
bepalingen, welke het begrip "aanhangig" 
vermelden, valt m.i. alleen af te lelden, dat 
de wetgever nergens doet blijken van de 
bedoeling daaraan een betekenis te h ech
t en, welke voor alle gevallen moet gelden. 

De overgangsbepalingen der verschillende 
wetten, welke wijzigingen gebracht hebben 
in de rechte rlijke indeling bieden ter be
oordeling van de regeling vervat in het 
Noodbesluit geen stof tot vergelijking mede 
omdat het begrip "aanhangig" in dit Be
sluit ruimer is dan in he t Burgerlijk pro
cesrecht. Dit blijkt hieruit, dat het Nood
besluit zowel voor civiele als voor strar
procedures geldt. 

H etgeen de Rechtbank zegt, zou gezien 
art. 258 Sv. echter alleen voor het burger
lijk proces kunnen gelden. 

Naar mijn oordeel Is h et middel dus juist. 
Ik concludeer tot vernietiging van het 

bestreden vonnis, te rugwijzing der zaak 
naar de Arr.-Rechtbank te 's-Hertogen
bosch en veroordeling van verweerster in 
de k osten dezer procedure. 

(N. J.) 

13 Juni 1947. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228d.) 

Daar Ged. Staten niet aannemelijk 
hebben gemaakt, dat de voorgenomen 
verkoop van grond in strijd zou zijn met 
het gemeentebelang (zij hadden slechts 
overwogen dat zij, na voorafgaande ver
daging van hun besluit, nog niet konden 
nagaan of de verkoop in het belang der 
gemeente was), en ook voor het overige 
niet is gebleken van gronden, waarom 
de verkoop niet zou moeten worden 
goedgekeurd, is er geen reden de goed
keuring aan het tot verkoop strekkend 
besluit te onthouden. 
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W ij W ILHELMINA, enz.; 
Beschikken de op het beroep, ingesteld door 

de raad der gemeente Veghel tegen het be
sluit van Ged. Staten van Noord-Brabant, 
van 13 Augustus 1946. G. N°. 850, I II• af
d eling, bij welk besluit goedkeuring is ont
h ouden aan het besluit van burgemeester 
en wethouders van voornoemde gemeente 
van 20 Maart 1946, tot verkoop van grond 
aan M. Pennings , aldaar; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Mei 1947, N°. 843 ; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 5 Juni 1947, N°. 
29456, Afdeling Binnenlands Bestuur, Bu
reau Financiën ; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
de gemeente Veghel bij besluit van 20 Maart 
1946 hebben besloten: 1•. in te trekken een 
10 October 1945 door hen genomen besluit 
tot onderhandse verkoop van grond aan M. 
Pennings te Veghel, 2•. onderhands te ver
kopen aan Marinus Pennings, landbouwer, 
Biezen A 172, te Veghel, de perceelen bouw
land, kadastraal bekend gemeente Veghel, 
genaamd "de Hoge Biezen" , sectie F. N°. 
2187, groot 1.55.00 ha. 2186 groot 'l.16.40 
ha, 2185 groot 1.49.70 ha, 2191 groot 0.99.40 
ha en 2192 groot 1.17.40 ha, samen groot 
5.37 .90 ha, voor de som van f 4400 onder 
enige nader omschreven voorwaarden; 

dat, nadat Ged. Staten van Noord-Bra
bant bij hun besluit van 18 Juni 1946, G. 
N°. 768, III• afdeling, overeenkomstig het 
bepaalde in art. 230, lid 2, der gemeentewet 
gedurende 2 maanden de beslissing hadden 
verdaagd, zij bij hun besluit van 13 Augustus 
1946, G. N°. 850, III• afdeling, aan het voor
melde besluit van burgemeester en wet
houders van Veghel hun goedkeuring heb
ben onthouden; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat het te dezer zaken ingestelde on
derzoek nog niet beëindigd is; dat mitsdien 
t hans nog niet kan worden nagegaan, of het 
besluit in het belang der gemeente is; dat 
zij h un beslissing omtrent dit besluit, dat 
op 23 Maart 1946, ter provinciale griffie is 
ingekomen, bij besluit van 18 Juni 1946, G. 
N°. 768, gedurende twee maanden hebben 
verdaagd; dat mitsdien, indien niet vóór 
18 Augustus 1946 een beslissing omtrent dit 
besluit aan burgemeester en wethouders zal 
zijn ingezonden, dit besluit ingevolge art. 
231 der gemeentewet zal worden geacht te 
zijn goedgekeurd; dat, zolang niet vaststaat, 
dat het besluit in het belang der gemeente 
is, zodanige goedkeuring dient te worden 
voorkomen; 

dat tegen dit besluit de raad der gemeente 
Veghel bij Ons in beroep is gekomen, in 
hoofdzaak aanvoerende, dat reeds tegen het 
10 October 1945 door burgemeester en wet
houders genomen besluit tot verkoop van 
de betreffende grond aan M. Pennings van 
de zijde van Ged. Staten, als bezwaar naar 
voren was gebracht, dat volgens het inzicht 
van de Hoofdingenieur van de provinciale 
waterstaat het beter zou zijn de gronden te 
verkopen aan personen, die reeds een boe
renbedrijf bezitten; dat dan ook eerst andere 
belanghebbenden dienden te worden opge-

roepen, alvorens tot verk oop over te gaan; 
dat bij hun besluit van 20 Maart 1946 bur
gemeester en wethouders rekening hebben 
gehouden met de door het prijzenbureau van 
onroerende zaken te 's-Hertogenbosch vast
gestelde prijs der te verkopen gronden ; da t 
genoemd besluit met een schrijven van ge
lijke datum aan Ged. Staten werd gezon
den, in welk schrijven werd uiteengezet, dat 
burgemeester en wethouders van oordeel 
bleven, dat verkoop van de bedoelde grond, 
ook tegen de verlaagde prijs, in het belang 
van de gemeente was; dat bovendien door 
de voorgenomen verkoop aan M. Pennings, 
zoals ook vroeger reeds was medegedeeld, 
een nieuwe boerderij kon worden gesticht, 
omdat Pennings in de nabijheid andere 
gronden beschikbaar had, welke met de t e 
verkopen grond konden worden samenge
voegd; dat door de stichting van een nieuwe 
boerderij naar hun mening zowel het ge
meente- als het algemeen belang werd ge
diend; dat er in dezelfde buurt inderdaad 
nog wel verscheidene landbouwers woonden, 
waaronder met zeer grote gezinnen, die de 
grond of een gedeelte daarvan zouden willen 
kopen ter uitbreiding van hun bestaande 
boerderijen; dat zulks echter geen verande
ring bracht in hun zienswijze; dat het min 
of meer uitbreiden v an deze bestaande be
drijven ook voor die grote gezinnen geen 
oplossing bracht; dat door het scheppen van 
de mogelijkheid tot stichting van een nieuwe 
boerderij bovendien ook weer een nieuw 
gezin gevormd kon worden; dat de gedach
tengang van de hoofdingenieur van de pro
vinciale waterstaat hun dan ook nog steeds 
niet volkomen duidelijk was; dat voor even
tuele uitbreiding van bestaande bedrijven 
de gemeente ter plaatse n og gron d beschik
baar had; dat de bedoelde andere land
bouwers hiermede vanzelfsprekend op de 
hoogte waren, maar dat tot dan toe zich 
nog geen enkele daarvan bij hen had gemeld ; 
dat zij overigens van mening bleven, door 
verkoop aan Pennings geheel te handelen 
overeenkomstig de conclusie van de hoofd
ingenieur die verkoop "aan de meest be
langhebbende" wenste, maar dat zij daarbij 
toch het gemeente- en het algemeen belang 
voorop wilden blijven stellen; dat bij brief 
van Onze Commissaris in de Provincie 
Noord-Brabant d.d. 2 Mei 1946, A. N°. 
5808/5809, 111• afdeling, nog aan bu rgemees
ter en wethouders met verzoek om bericht 
en raad werden toegezonden een tweetal 
verzoeken d.d. 25 April 1946, respectievelijk 
van de landbouwers P . van Zutphen en A. 
van Asseldonk, die beiden aan Onze Com
missaris vroegen om hen alsnog in de ge
legenheid te stellen een gedeelte van het 
onderwerpelijke complex grond te kopen; dat 
burgemeester en wethouders bij hun ant
woord d.d. 31 Mei 1946, N°. 1/ 702, daarop 
hebben medegedeeld, dat zij niet voornemens 
waren om op de verzoeken van P. van 
Zutphen en A . van Asseldonk in te gaan, 
daar de bedoeling van de voorgenomen ver
koop aan M. Pennings was om ter plaatse 
een nieuwe boerderij te doen stichten , waar
toe alleen Pennings, die in dezelfde buurt 
nog andere gronden had liggen, in de ge
legenheid was; dat verkoop aan anderen 
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naar hun oordeel geen zin had; dat de ge
meente dan al hare landbouwgronden wel 
zou kunnen verkopen, waarvoor genoeg ge
gadigden waren; dat de goedkeuring op het 
besluit van 20 Maart 1946 uitsluitend wordt 
onthouden op grond van het feit, dat het 
terzake ingestelde onderzoek nog niet be
eindigd is en dus zonder over de inhoud van 
het besluit een oordeel te vellen; dat het 
hier bovendien slechts een normaal en geens
zins ingewikkeld geval betreft, waarvoor de 
termijn van vijf maanden, genoemd in art. 
230 der gemeentewet, ruimschoots voldoende 
moet worden geacht; dat hij zich reeds hier-
0 m met deze louter op een formele grond 
steunende beslissing niet kan verenigen; dat 
zijn bezwaar tegen deze beslissing evenwel 
verder gaat, daar het naar zijn mening niet 
juist kan zijn, dat de goedkeuring op een 
gemeentelijk besluit door de Ged. Staten 
zou kunnen worden onthouden alleen en uit
sluitend op grond van de omstandigheid, dat 
zij met hun onderzoek nog niet gereed zijn; 
dat, ware zulks wel juist, de Ged. Staten 
door het niet tijdig beëindigen van hun on
derzoek de goedkeuring van vrijwel alle 
krachtens de gemeentewet aan hun goed
keuring onderworpen besluiten zouden kun
nen voorkomen, hetgeen toch zeker niet de 
bedoeling van de wetgever kan zijn geweest; 
dat het voormelde besluit van de Ged. Sta
ten van Noord-Brabant d.d. IJ Augustus 
1946, G. N°. 850, III• afdeling, naar zijn me
ning dan ook niet in stand kan blijven; dat, 
wat de zaak zelve betreft, hij met burge
meester en wethouders nog steeds van oor
deel is, door de verkoop van grond aan M. 
Pennings, overeenkomstig het besluit van 
20 Maart 1946, geheel t e handelen in het 
belang van de gemeente, terwijl daardoor 
tegelijkertijd het algemeen belang wordt ge
diend, zoals blijkens het voorafgaande, ook 
reeds aan de Ged. Staten is geschreven; dat 
het wel nog zijn bijzondere aandacht heeft 
getrokken, dat de andere gegadigden voor 
het kopen van een gedeelte van het bedoelde 
complex gemeentegrond (P. van Zutphen en 
A. van Asseldonk), die toch van den beginne 
af met de voorgenomen verkoop aan Pen
nings bekend waren, eerst op 25 April 1946 
hun betreffende verzoekschriften hebben in
gediend, en zulks niet, zoals normaal zou 
zijn geweest, bij het gemeentebestuur, maar 
bij Onze Commissaris; dat, naar bovendien 
nog onlangs door een ter plaatse goed be
kend en betrouwbaar persoon is medege
deeld, het verlangen van die andere gega
digden naar het bezit van een deel van be
doeld complex gemeentegrond niet zozeer 
voortkomt uit hun werkelijke behoefte aan 
die grond, dan wel uit hun naijver op een 
buurman, wie zij de kans om voor een zijner 
kinderen een boerdeij te stichten niet gun
nen; 

0. dat Ged. Staten niet aannemelijk heb
ben gemaakt, dat de voorgenomen verkoop 
in strijd zou zijn met het gemeentebelang, 
terwijl er ook voor het overige niet is geble
ken van gronden, waarom de verkoop niet 
zou moeten worden goedgekeurd; 

dat er mitsdien geen reden aanwezig is 
de goedkeuring aan het tot deze verkoop 
strekkende besluit te onthouden zodat de 

bestreden beslissing van Ged. Staten van 
Noord-Brabant niet kan worden gehand
haafd; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met vernietiging van het besluit van Ged. 

Staten van Noord-Brabant van IJ Augustus 
1946, G. N°. 850, III• afdeling, alsnog goed
keuring te verlenen aan het besluit van 
burgemeester en wethou, ~rs van Veghel van 
20 Maart 1946, tot verkoop van grond aan 
M. Pennings aldaar. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. 

(A. B.) 

14 Juni 1947. KC NINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 241.) 

Geen enkele bepaling van de gemeen
tewet of van de door de Kroon ter uit
voering van art. 241 gegeven voor
schriften verzet er zich tegr:n om vóór 
het sluiten van de gemeentebegrooting 
over enig dienstjaar door bijdragen van 
de kapitaaldienst van het daaropvolgend 
dienstjaar te verzekeren, dat die kapi
taaldienst zonder nadelig saldo zal slui
ten. Ged. Staten hebben derhalve ten 
onrechte aan een besluit, dat een der
gelijke wijze van handelen, die uit comp
tabel oogpunt alleszins aanvaardbaar en 
ook in sommige provinciën gebruikelijk 
is, toepaste, goedkeuring onthouden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders der gemeente 
Groesbeek tegen het besluit van Ged. Staten 
van Gelderland van I9 November 1946, N°. 
211, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
het besluit van burgemeester en wethouders 
van voornoemde gemeente van 29 Juni 1946, 
tot wijziging van de begroting dier gemeente 
voor 1945; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Mei 1947, N°. 841; 

Op de voordracht van Onze Minster van 
Binnenlandse Zaken van 7 Juni 1947 N°. 
10462, Afdeling Binnenlands Bestuur Bu
reau Financiën; 

0. dat Ged. Staten bij hun voormeld be
sluit goedkeuring hebben onthouden aan het 
besluit van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Groesbeek, uitoefenende de be
voegdheden van de gemeenteraad dier ge
meente van 29 Juni 1946, strekkende tot 
4• wijziging van de begroting dier gemeente 
voor 1945; 

dat Ged. Staten hierbij hebben overwogen, 
dat blijkens de ramin& op de volgnummers 
349ab, 350I, 353g, 354b, 358a, 359d, 36zb, 
361e en 365af de restanten der ongedekte 
kapitaalsuitgaven worden overgeboekt naar 
het volgend dienstjaar door middel van een 
bijdrage van de kapitaaldienst van dat jaar, 
welke bijdrage gelijk is aan het restant der 
kapitaalsuitgaaf, verminderd met de ten 
laste van de gewone dienst plaats vindende 
afschrijving; dat dit systeem niet in over
eenstemming is te achten met het in de Be-
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grotings- en rekeningsvoorschriften 1931 
neergelegde stelsel en met de officieel vast
gestelde modellen van begroting en rekening; 
dat dit stelsel toch beoogt en voorziet in 
overbrenging van saldi van de onderschei
dene hoofdstukken respectievelijk paragra
phen van de kapitaaldienst van enig jaar 
naar de corresponderende hoofdstukken res
pectievelijk paragraphen van de kapitaal
dienst van een volgend jaar; het daarbij in 
het midden latend op welke wijze het ge
meentebestuur een inzicht wenst te behou
den in het verloop van de specifieke kapi
t aalsontvangsten en uitgaven, welke tot 
vorming van het saldo op het betreffende 
h oofdstuk respectievelijk paragraaf van de 
kapitaaldienst hebben geleid; dat klaarblij
kelijk daarvoor de extracomptabele methode 
aangewezen moet worden geacht; dat wel
iswaar in incidentele gevallen tegen het door 
het gemeentebestuur van Groesbeek voor
gestane stelsel van intracomptabele adm.i
nistratie geen bezwaar is gemaakt, doch dat 
deze gevallen uitzondering behoren te blij
ven; dat anders de overzichtelijkheid van 
begroting en rekening in ernstige mate in 
het gedrang komt, vooral wanneer dit stelsel 
door gemeenten met een belangrijk aantal 
kapitaalsontvangsten en uitgaven wordt toe
gepast; dat de gevolgde methode voorts aan
leiding geeft tot onnodig werk door het af
geven, tekenen en boeken van vele admi
nistratieve overboekmandaten, terwijl dit 
-0ok de controle tijdrovend maakt; dat der
halve op theoretische en praktische gronden 
de door het gemeentebestuur van Groesbeek 
voorgestane methode als stelsel principieel 
verwerpelijk is, dat burgemeester en wet
houders, blijkens hun schrijven van 2 Novem
ber 1946, N°. 4617, een uitspraak in hoogste 
instantie wensen uit te lokken, op grond 
waarvan zij niet bereid zijn gevonden te 
bevorderen, dat bovengenoemde posten wor
<len geschrapt; 

dat tegen dit besluit burgemeester en wet
houders van de gemeente Groesbeek, namens 
de raad dier gemeente bij Ons in beroep zijn 
gekomen, in hoofdzaak aanvoerende, dat 
blijkens hun besluit van 29 Juni 1946 tot 
wijziging van de gemeentebegroting 1945 op 
<Ie volgnummers 349ab, 3501, 353g, 354b, 
358a, 359d, 361b, 361c en 365ag bijdragen 
van de dienst 1946 als inkomsten van de 
d ienst 1945 zijn geraamd, welke bijdragen 
gesteld zijn op het restant van de nog niet 
uit de gewone dienst gedekte onder de bo
vengenoemde volgnummers nader omschre
ven kapitaalsuitgaven; dat zij niet vermogen 
in te zien, dat hierdoor gehandeld is in strijd 
met het in de begrotings- en rekeningsvoor
schriften 1931 neergelegde stelsel; dat deze 
voorschriften ten aanzien van de saldi alleen 
bepalen, dat de bedragen der saldi van 
vorige diensten, in totaal verantwoord onder 
hoofdstuk 1 van de kapitaaldienst, over de 
hoofdstukken worden verdeeld volgens een 
door burgemeester en wethouders te ver
strekken opgave; dat het geenszins in de 
bedoeling van het gemeentebestuur ligt om 
:in strijd met deze bepaling te handelen en 
-0ok uit het bestreden raadsbesluit n iet kan 
w orden gelezen, dat de saldi niet zullen wor
den overgebracht; dat immers het systeem 

van een bijdrage van het ene dienstjaar aan 
het andere alom in de praktijk wordt aan
vaard ; dat Ged. Staten van Gelderland 
klaarblijkelijk tegen dergelijke en andere ad
ministratieve overboekingen geen bezwaren 
hebben, gezien het feit , dat zij in hun besluit 
van 19 November 1946, N°. 2II, geen be
denkingen hebben gemaakt tegen de in de 
begrotingswijziging opgenomen posten, ver
meld onder de volgnummers 351, 355a, als
mede onder de nos. 349, 350, 352, 353, 354, 
356, 356a, 359, 361 en 364; dat echter, wan
neer dergelijke bijdragen van het ene dienst
jaar aan het andere en van de gewone dienst 
aan de kapitaaldienst geoorloofd worden ge
acht, tevens aanvaard moet worden dat deze 
inkomsten c.q. uitgaven van invloed zijn op 
de uiteindelijk voor- of nadelige saldi der 
hoofdstukken; dat voorts in art. 4, 2 • alinea 
van de begrotingsvoorschriften 1931, voor 
inkomsten en uitgaven, welke niet onder 
een der posten van het model der begroting 
kunnen worden gerangschikt, nieuwe posten 
kunnen worden uitgetrokken en derhalve 
het bezwaar van Ged. Staten van Gelder
land, dat van de officieel vastgestelde mo
dellen van begroting en rekening wordt af
geweken, niet opgaat; dat wat de door Ged. 
Staten van Gelderland naar voren gebra chte 
practische bezwaren betreft moet worden 
opgemerkt, dat het provinciaal bestuur van 
Zeeland de door het gemeentebestuur van 
Groesbeek toegepaste boekingswijze in zijn 
hierbij overgelegde circulaire van 31 Aug. 
1943, N°. 2226, aan de besturen van de 
gemeenten in Zeeland heeft aanbevolen; dat 
op grond van het bovenstaande de raad der 
gemeente Groesbeek van mening is, dat de 
door hem voorgestane methode van intra
cdmptabele administratie van de nog onge
dekte gedeelten van kapitaalsuit gaven niet 
in strijd is met de betrekkelijke voorschriften 
en bovendien op praktische gronden zeker 
de voorkeur verdient boven een extra-comp
tabele boekingswijze; 

0. dat geen enkele bepaling van de ge
meentewet of van de door Ons ter uitvoering 
van art. 241 der gemeentewet gegeven voor
schriften betreffende de inrichting der be
groting van inkomsten en uitgaven van de 
gemeenten zich er tegen verzet om vóór het 
sluiten van de gemeentebegroting over enig 
dienstjaar door bijdragen van de kapitaal
dienst van het daarop volgend dienstjaar 
te verzekeren, dat die kapitaaldienst zonder 
nadelig saldo zal sluiten, gelijk bij het be
streden besluit van burgemeester en wet
houders van Groesbeek is gedaan; 

dat door Ged. Staten van Gelderland dan 
ook geen enkele zodanige bepaling kan wor
den genoemd; 

dat ten hoogste zou kunnen worden ge
zegd, dat bij het vaststellen van de bedoelde 
voorschriften en de daarbij behorende mo
dellen niet met de door Groesbeek gevolgde 
methode is gerekend; 

dat in dit enkele feit, nu hier niet bepaald 
strijd met de voorschriften of modellen aan
wezig is, geen voldoende grond kan zijn ge
legen om de hier bedoelde wijze van han
delen, welke uit comptabel oogpunt alles
zins aanvaardbaar en ook in andere pro
vinciën gebruikelijk is, door onthouding van 
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goedkeuring aan de daartoe nodige begro
tingswijzigingen onmogelijk te maken; 

dat Ged. Staten dus ten onrechte hun 
goedkeuring aan het aangehaalde besluit van 
burgemeester en wethouders van Groesbeek 
hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Gelderland, aan het 
besluit van burgemeester en wethouders van 
Groesbeek van 29 Juni 1946, tot wijziging 
van de begroting dier gemeente voor 1945, 
alsnog goedkeuring te verlenen. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast enz. 

(A .B.) 

20 Juni 1941. ARREST van den H oogen 
Raad. ( B. Vv. artt. 1280 en 1281, Vuur
wapenwet art. ll.) 

In bewaringgeving van geweren door 
eiser in 1939 aan de gemeente op bevel 
van den Commissaris van Politie, gege
ven krachtens art. 9 Vuurwapenwet. 

Ingevolge bevel van de Duitse over
heid vordert in 1940 de Commissaris 
van Politie afgifte van de bij de ge
m eente in bewaring zijnde wapenen, 
behalve "Jagdwaffen" (als hoedanig èe 
Commissaris de onderhavige geweren 
niet beschouwde). 

Vordering tot schadevergoeding tegen 
de gemeente, nu deze geweren jachtge
weren waren en bij opening jachtsei
zoen 1941/42 niet meer aanwezig waren. 
Beroep van de gemeente op overmacht. 

H. R.: Van de stelling, dat de ge
meente >:ich niet kan verzetten tegen 
de vordering van den Commissaris (als 
Rijksorgaan), noch van de stelling, dat 
zij zich daartegen redelijkerwijs niet 
behoefde te verzetten, blijkt dat zij in 
de vorige instantie is te berde gebracht. 
Nova. 

De s telling , dat de gemeente zich niet 
1nocht verzetten, kan niet worden aan
vaard, nu feitelijk is vastgesteld, dat 
de Commissaris niet bevoegd was van 
de gemeente de afg ifte te vorderen van 
de onderhavige geweren, welke a ls 
,,Jagdwaffen" van het bevel waren uit
gesloten, en uit niets is gebleken dn.t 
de vraag of een wapen als "Jagdwaf
fen" te beschouwen was, ter uitsluiten
de beoordeeling aan den Commissaris 
was voorbehouden. 

Zie Conclusie Proc.-Gen. uitvoerig 
omtrent de vraag of art. 11 Vuurwa
penwet een beroep op overmacht uit
sluit. 

Do Gem eente H eerlen, gevestigd te Heer
len, e iseres tot cassatie van een op 20 Juni 
1944 door het Gerechtshof te 's-Hertoge.1.
bosch tussen partijen gewezen a rrest, adv. 
M1·. l•'. M. W este rouen van Meeteren (ge
pleit door Mr. W. Blackstone) 

t egen: 
L. P. J. Mandigers, wonende te Heerlen, 

L. I947 

verweerder in cassatie, adv. Mr. C. R. C. 
WtJckerheld Bisdom. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat op 1 September 1939 de Commissaris 

van Politie te Heerlen, als hoofd van de 
plaatselijke politie in den zin van de Vuur
wapenwet 1919 op grond van á rt. 9 dier 
wet, daartoe gemachtigd door den Minister 
van Justitie, lleeft bevolen, dat in H eerlen 
alle vuurwapenen en munitie op 4 Septem
ber daaraanvolgende ten hoofdburele van 
politie aldaar aan de gemeente in bewarmg 
gegeven moesten worden; 

dat ingevolge dit bevel Mandigers t en 
politieburele Inleverde onder andere een 
Walther klein kaliber jachtbuks, zwaai· 
sportmodel nr. 15441, kalibe r 6 mm. milt 
lederen riem en foudraal, en een original 
l\1auserjachtka1·abijn, nr. 21, kaliber 8 x ii7, 
met Zeiss-Kijker (F'ernrohr), geweerriem 
en lederen foudraal; ; 

dat op 4 September 1940 de Stabsoffizier 
de r Ordnungspolizei te Maastricht aan den 
genoemden commissaris m ededeelde, dat ov 
10 September 1940 alle "noch bei den Po
lizeiverwaltuugen lagernden Bestände an 
Waffen und Munition der Zivilbevölke
rung" bij hem ingeleverd m oest en worden, 
m et uitzondering van de jachtgeweren, 
welke op 1 October 1940 behoorden te wor
den ingeleverd; 

dat op 16 September dit bevel, voor wat 
de jachtwapenen betreft, is buiten werking 
gesteld; 

dat de commissaris voornoemd het 
standpunt heeft ingenomen, dat de twee 
bovenomschreven geweren geen jachtwa
penen waren; 

dat dienvolgens h et Walthergeweer op 
16 September 1940 bij den Stabsoffizier 
werd ing eleverd; 

dat dit ook zou geschied zijn met het 
Mausergeweer, ware het niet dat dit in
middels spoorloos was verdwenen; 

dat op grond van deze feiten Mandigers 
bij inleidende dagvaarding de gemeente 
Heerlen heeft aangesproken tot schadever
goeding, stellende dat hij schade h eeft ge
leden doordat deze wapenen, toen hij zicll 
bij opening van het jachtseizoen 1941/42 
weer in het bezit daarvan wilde stellen -
waartoe hij de vereiste vergunning had ge
kregen - niet meer aanwezig waren; 

dat de gemeente zich tegen deze vorde
ring heeft verweerd onder meer door zich 
te beroepen op overmacht, daar zij zien 
niet kon noch mocht verzetten tegen de 
onttrekking dezer wapenen door den com
missaris aan de bewaargeving bij de ge
meente, nu deze daarbij niet als gemeent,i
orgaan handelde; 

dat de Rechtbank, bij vonnis van 24 Juni 
194 3 de gemeente h eeft veroordeeld tot ver
goeding van de aan Mandigers opgekomen 
schade, op t e maken bij staat en te ver
effenen volgens de wet; 

dat de Rechtbank daarbij o.m. heeft over
wogen: 

"dat de R echtbank het ten deze van geen 
II 
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belang acht of de Commissaris van Politie 
is opgetreden als orgaan der gemeente dan 
wel van het Rijk, vermits gedaagde het ge
weer in gevolge artikel 9 der V uu rwapen
wet van eischer in bewaring had en dus, 
waar het een jachtgeweer betrof, dat niet 
behoefde uitgeleverd te worden, het niet 
aan den .Commissaris van Politie ter uitle
vering ter beschiltking had mogen stellen"; 

dat de Gemeente van dit vonnis in be
roep is gekomen bij het Gerechtshof te 
's-Hertogenbosch, daarbij onder meer als 
grieven aanvoerende : 

,.1. I ndien de geweren jachtgeweren zijn, 
had de gemeente desniettegenstaande het 
bevel van den commissaris, door hem als 
Rijksorgaan gegeven, zonder meer op te 
volgen , zoodat voor haar overmacht aan. 
wezig was. Ten onrechte achtte derh alve 
de Rechtbank niet van belang, in welke 
qualiteit de commissaris in deze optrad; 

"2. Is de eerste g r ief gegrond, dan is de 
gemeente ook voor het Mausergeweer n iet 
aansprakelijk, daar dit, indien het niet zoek 
geraakt was, eveneens Ingeleverd had moe
ten worden als zijnde geen Jagdwaffe in 
den zin van het desbetreffen d bevel, en 
Mandigers dan dezelfde schade geleden zou 
hebben; 

"3. 'l'en onrechte achtte de Rechtbank 
beslissen d de vraag, of de beide geweren 
jachtgeweren waren; het komt er a lleen op 
aan, of zij "Jagdwaffe" waren in den zin 
van h et bevel van 4 September 1940"; 

dat het H of bij het bestreden a rrest het 
vonnis der Rechtbank hee(t bekrachtigd na 
onder m eer te hebben overwogen : 

"dat tusschen partijen vaststaat, dat ,le 
ten processe bedoelde geweren door Mandi
gers aan de gemeente in bewaring zijn ge
geven op bevel van den commissar is van 
Politie der gemeente, die dit bevel gaf op 
gron d van art. 9 der Vuurwapenwet 1919; 

,.dat het Hof met de gemeente van oor
deel is, dat het hoofd van plaatselijke po
lit ie, optredend ter uitvoering van bepalin
gen der evengenoemde wet, dit doet a ls or
gaan van het Rijk; 

"dat nu de commissaris als Rijksorgaan 
de in hewariuggeving van de wapenen heeft 
bevolen, ook is aan te nemen, dat het bevel 
van den Stabsoffizier tot inlevering van 
wapenen bij hem tot den comm issaris m 
diezelfde hoedanigheid was gerich t, en dat 
deze, aan dit bevel uitvoering gevend, even
eens als Rijksorgaan optrad; 

"dat echter dit optreden als Rijksorgaan 
zich niet verder kon uitstrekken dan tol 
het vorderen van de gemeente, dat deze bij 
haar in bewaring zijnde wapenen zou af
geven, en de afgifte-zelf door de gemeente 
kon worden verricht, onverschillig of die 
afgifte geschiedde door den commissaris als 
gemeente-orgaan dan wel door eenig ander 
gemeente-orgaan; 

"dat uit geen rechtsvoorschrift volgt, dat 
de gemeente gerechtigd of verplich t was, 
de k rachtens art. 9 der Vuurwapenwet donr 
haar in bewaring genomen wapen s aan een 
derde af te geven, indien die derde tot het 

opvorderen van die wapens n iet bevoegd 
was ; 

"dat nu de commisaris slech ts bevoegd 
was tot het opvragen van wapens , die geen 
"Jagdwaffen" zijn, en u it niets blijk t da t ie 
vraag, of een wapen a l dan niet a ls "Jagd
waffe" is te beschouwen, ter u itsluitende 
beoordeeling van den commissaris was; 

"dat derhalve de gemeente, door het 
Walthergeweer aan een ander dan Mandi
gers af te geven , a ls bewaarneemster haar 
verplichting jegens dezen geschonden heeft , 
inclien dat geweer als "J agdwaffe" is te b e
schouwen, en dan noch h et feit dat rle 
commissaris dat wapen wèl (Jees: niet) a ls 
,.Jagdwaffe" aanmerkte, n och zijn optre
den in deze als Rijksorgaan , overmacht ka n 
opleveren; 

"dat de tweede gr ief - well<e h et Hnf 
meent aldus te moeten lezen, dat de woor 
den "als zijnde geen J agdwaffe" worde>1 
vervangen door "als zijn de door den com
missaris niet besch ouwd a ls J agdwaffe" -
het bovenvermelde lot van de eerste grief 
moet deelen, zooals t rouwen s de gemeente 
bij het formuleeren daarvan zelf te kennen 
gaf; 

,,dat voor wat de derde grief aangaat , 
aan de gemeen te, kan worden t oegegeven, 
dat het voor de vraag, wat t en deze onder 
jachtgeweren moet worden verstaan, aan
komt op de beteek en is, toe te kenn en aan 
het woord "J agdwaffe" in het bevel van 4 
September 1940 ; 

"dat evenwel, nu dit bevel van dat woord 
geen nadere omsch rijving gaf, was aan te 
nemen, dat "Jagdwaffe" h etzelfde beteP.
kent als "jachtgeweer", en daaronder be
hoorde te worden verstaan wat in deskun
dige kringen als zoodanig wordt aange
merkt; 

,,dat nu de R echtbank aan de in dit ver 
band door Mandigers overgelegde beschei
den voldoende ver moedens kon on tleen en 
ter motiveering van haar beslissing, dat 
de wapens van Mandigers jachtgeweren 
waren, welke beslissing h et Hof, met de 
gronden waarop zij berust, overneemt;" 

0. dat tegen deze uitspraak wordt op
gekomen met het navolgende m iddel vao 
cassatie: 

,.S. of v. t. van de artt. 1, 3, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 15 der Vuurwapenwet 1919, 1269, 
1270, 1271, 1272, 1 275, 1278, 1279, 1 280, 1281, 
1349, 1355, 1374, 1375, 1 388, 1389, 1401, 1402, 
1403, 1480, 1481, 1731, 1732, 1735, 1736, 1740, 
1742, 1743, 1745, 1752, 1753, 1756, 1757, 1762, 
1767, 1770 B. W ., 48 en 59 Rv., 20 R. O., fiS, 
144. 146, 168, 1 95 der Grondwet, 151, 152, 
156, 223 en 224 der Gemeentewet, artt. 1, 2, 
6 en 6 van het Rijkspolitiebesluit 1935 
(Stbl. no. 497) §§ 1, 2, 3, 4, 5 van het "De
creet van den Führer over de uitoefening 
van de regeeringsbevoegdheden in Neder 
land" van 18 Mei 1940 (Ver . 1/1940) , §§ 1. 2, 
3, 4, 5 en 8 van de "Verordening van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied tot uitoefen ing van de re
geer ingsbevoegdJ1eden in Nederland" van 
29 Mei 1940 (Ver. 3/1940) §§ 1, 3, 5 en 8 
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van het "Decreet van den Rijkscommissa
ris voor het bezette Nederlandsche gebie<l 
betreffende den organisatorischen opbouw 
van de dienstbureau's van den Rijkscom
missaris" van 3 Juni 1940 (Ver. 4/1940) ~§ 
1 en 2 van de "Verordening van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederland
sche gebied betreffende de bevoegdheden 
van de Secretarissen-Generaal van de Ne
derlandsche Departementen van AJgemeen 
Bestuur" van 21 Juni 1940 (Ver. 23/1940), 
artt. 1, 2 en 3 van de "Verordening van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de ver
beurdverklaring van wapens, munitie en 
springstoffen" van 3 December 1940 (Ver. 
220/1940), artt. 42, 43, 46 en 53 van het Re
glement, behoorende bij het Verdrag no
pens de wetten en gebruiken van den oor
log te land, van 18 October 1907, goedge
keurd bij de Wet van 1 Juli 1909, Stbl. no. 
231, en b ekend gemaakt in Stbl. 1910 no. 73, 

doordien het H of heeft overwogen en 
beslist met betrekking tot de eerste en de 
tweede grief, als hierboven weergegeven; 

een en ander ten onrechte, 
omdat de gemeente zich niet kon .Jf 

mocht verzetten, a lthans zich redelijke~
wijs niet behoefde te verzetten, tegen de 
aan haar gerichte vordering van den com
missaris van politie (om de ten processe 
bedoelde bij baar in bewaring zijnde wa
penen af te gev en) , gebaseerd op het tot 
den commissaris als Rijksorgaan ger ichte 
bevel van de Duitsche overheid (den Stabs
offizier der Ordnungspolizei te Maastricht), 
zooals dit bevel door voornoemden com
missaris - zijnde h et Nederlandsche Rijks
orgaan, waarvan de bezettende overh eid 
zich ten deze voor àe uitvoering van haar 
voorsch riften heeft bediend - werd ge
interpreteerd, 

zoodat de gemeent e zich ten deze tegen
over Mandigers terecht op overmacht heeft 
beroepen, althans en in elk geval aan Ma,1-
digers tegenover de gemeente geen vorde
ring tot schadevergoeding toekomt"; 

0. hieromtrent: 
dat noch van de stelling, dat de Gemeen

te zich niet kon verzetten tegen de aan 
haar gerichte vordering van den commis
sar is van politie (als Rijksorgaan) - waa~
mede een beroep wordt gedaan op feitelijk'cl 
verhindering - noch van de stelling, dat 
de Gemeente zich daartegen redelijkerwijs 
niet behoefde te verzetten - hetzij daar
mede bedoeld is, dat onder de gegeven om
standigheden redelijkerwijs van de Ge
m eente niet mocht verlangd worden het 
risico, hetwelk zodanig verzet medebracht 
te aanvaarden, dan wel, dat de Ge.meente 
naar redelijk inzicht kon aannemen, dat de 
commissaris tot deze vordering bevoeg<l 
was - blijkt, dat zij In de vorige instantie 
is te berde gebracht; 

dat zulks niet met vrucht voor het eerst 
in cassatie kan worden gedaan , aangezien 
de beslissing omtrent deze stellingen af
hangt van een onderzoek mede van feite
lijken aard; 

dat de stelling, dat de Gemeente zich te-

gen deze vordering met mocht verzetten, 
niet kan worden aanvaard; 

dat toch de Gemeente alleen dàn ver
plicht zoude zijn geweest Le voldoen 1an 
de vordering van den commissaris van po
litie, als Rijlcsorgaan , om de ten processe 
bedoelde bij haar in bewaring zijnde wape
nen af te geven, indien of deze vorderin;:::
bevoegd ware gedaan, of de beoordelinó 
harer wettigheid aan de Gemeente ware 
onttrokken; 

dat het een, noch het ander hier het ge
val was; 

dat toch het H of feitelijk beeft vastge • 
steld, dat de commissaris van politie aan 
het tot hem door de Duitse overheid ge
richte bevel tot inlevering van wapenen, ter 
uitvoering waarvan hij (als Rijksorgaan) 
in dezen handelde, geen bevoegdheid ont
leende om de afgifte te vorderen van de 
door Mandigers bij de Gemeente in bewa
ring gegeven geweren, welke als jachtg,?
weren (Jagdwaffen) van het bevel tot in
levering waren uitgesloten en dat uit niets 
is gebleken, dat de vraag of een wapen als 
,,Jagdwaffe" te beschouwen was, ter uit
sluitende beoordeling aan den commissaris 
was voor behouden; 

dat onder die omstandigheden van een 
verplichting der gem eente om zonder meer 
over te gaan tot afgifte van de wapenen. 
welke door den commissaris (als Rijks
orgaan) als vallende onder de vordering 
werden aangewezen, geen sprake kan zijn: 

dat m itsdien het middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwer;;>t het beroep; 
Veroordeelt de Gemeente in de kosten der 

cassatie. (Salaris f 450). 

Conclusie Proc.-Gen. Berger: 

Post alia: 
De geëerde raadsman van verweerder 

beeft bij pleidooi de vraag opgeworpen, of 
een beroep op overmacht ter afwering van 
haar verplichting tot schadevergoeding 
wel ooit aan de gemeente toekomt. Bij ont
kennende beantwoording van deze vraag 
zoude inderdaad - afgezien van de al :Jf 

niet juistheid van 's Hofs overwegingen ·
het voorgestelde middel nimmer tot cassa
tie kunnen leiden. Hetgeen voor ontken
n ende beantwoording dier vraag werd aan
gevoerd, heeft mij echter van de juistheid 
van die beantwoording niet overtuigd. Art. 
11 der Vuurwapenwet vestigt een verplich
ting tot schadevergoeding ten laste van èe 
gemeente, bij welke de wapenen in bewa
r in g zijn gegeven door iemand, die bevoeg,J 
is die voorwerpen voorhanden te hebben. 
voor het geval die wapenen niet worden 
afgegeven in den toestand, waarin zij bij 
de inlevering verkeerden. Gelijke verplich
ting zal uiteraard aanweû g zijn in een ge
val, als het onderhavige, waarin de in be
waring gegeven wapenen in het geheel niet 
zijn teruggegeven. In het tweede en hi!t 
derde lid van genoemd artikel wordt 1P. 
procedure geregeld om tot het erlangen 
van die schadevergoeding te geraken. 
Daartoe dient de belanghebbende een aan-
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v raag aan de gemeente in e n wel binnen 
een maand na de afgifte. Deze termijn 
heeft dus alleen betrekking op h et geval, 
dat de wapenen wel zijn t e ruggegeven, 
doch in slechteren toestand. Binnen twPll 
maanden nadat de aanvrage bij de ge
meente is ontvangen , biedt deze aan den 
belanghebbende een bepaalde som als scha
deve rgoeding aan. Is binnen den gestelden 
termijn geen aanbod door den belangheb
bende ontvangen of acht hij de aangebode3 
schadever goeding niet voldoende , dan kan 
hij h et geschil op de gewone wijze bij den 
burgerlijke n rechter aanbrengen. 

Uit de geschiedenis van de Vuurwapen
wet blijkt, dat deze voorschriften z ijn ont
leend aan art. 17 der W et van 23 Mei 1899 
S. 128. In a r t. 8 van h et oorspronk elijke 
wetsontwerp werd dit a rt. 17 der z.g. Oor
logswet immers van overeenkomstige to~
passing v erklaard (Bijl. Hand. 2e K. 19l9 
No. 410, 2 bi. 2). Naar aanle iding van de 
opmerking in het Voorlopig Verslag (ibid. 
No. 410-4 bi. 6 ad art. 8), dat "het laatste 
lid door de verwijzing naar art. 17 der W et 
van 23 Mei 1899 (Staatsblad No. 128) niet 
zeer duidelijk is" en dat "v ermoedelijk art. 
29 die r W et, dat eveneens naar genoemd 
art. 17 verwijst, tot voorbeeld (beeft) ge
s t rekt", we rd de verwijzing naar laatstge
noemd a r tikel vervangen door een zelf
standige bepaling, gelijkluidend aan h e t 
t hans geldende artikel tl der Vuurwapen
wet (Bijl. Hand. 2e K. 1919 No. 410, 5 bi. 9 
en gewijzigd ontwerp v. wet art. 11 - ihid 
bi. 11). 

Al is nu, - gelijk de geachte pleiter op
m erkte, - art. 17 der z.g . Oorlogswet op 
zijn beurt ontleend aan de artikele n 5 e n 6 
der ,Vet van 15 April 1896 S. 71 op de mili
taire inundatiën, aan welke artik elen cl~ 
gedachte ten g r ondslag ligt, dat de burger, 
op wiens r echten inbreuk wordt gemaakt, 
in elk geval aanspraak heeft op schade
vergoeding, onverschillig of deze inbreuk 
door "overmacht" is veroorzaakt, zo volgt 
daaruit echter, naar mijn m ening, nog n iet 
dat h etzelfde m et betrekking tot art. 11 der 
Vuurwapenwet zoude moeten worden aan
genomen. B edoeld art. 17 regelt immers 
slechts de wijze, waarop de schadeloosstel
ling moet worden gevraagd resp. toege
kend, doch n iet de verplichting tot schad<>
loosstelling en haar omvang. Aldus ook de 
daaraan ontleende leden 2 en 3 van artikel 
11 der Vuurwapenwet. D e verplichtin~ 
wordt vastgesteld in lid 1 van laatstgemeld 
artikel, nagenoeg gelijkluidend aan het 
tweede lid van artikel 29 der Oorlogswet, 
even eens betreffende scha deloosstelling bij 
niet teruggave van ingeleverde wapenen 
a an den rechthebbende in den toestand, 
waarin zij bij de inlevering verkeerden. H et 
wil mij voorkomen, dat noch bij dit artikel. 
noch bij het overeenkomstige art. 11 Vuur 
wapenwet, een beroep op overmacht tegen
over de aanspraak op sch adeloosstelling 
zonder meer valt uit te sluiten. Wat laatst
bedoeld a rtikel betreft, schijnt zulks te 
minder aannemelijk, indien m en daarbij in
derdaad (v.g . v. Dijek v. Angeren. De V u ur-

wapenwet 1919 m et uitvoe ringsvoorschrif
t en 4e d r . bi. 77; v. Poelje N ed. Bestuurs
r echt - onveranderde 2e uitgave - 1934 
bi. 357j58) zoude m oeten denken aan een 
bewaargeving sui gener is, waarbij "door ,1e 
daad der bewaargeving tussen den be waar
gever en den bewaarnemer (de gemeente) 
een burgerrechtelijke recbtsband ontstaat, 
welke in de a r tt. 10 en 11 der Wet enige. 
zij het dan ook zeer onvolledige regeling 
heeft gevonden en waarvoor overigens tot 
de algemene r echtsbeginselen zal zijn teru,; 
t e gaan". De geachte raadsman van ver
weerder meende, dat art. 11 der Vuurwa
penwet wel in de richting va n uitsluiting 
van beroep op overmacht wijst, daarbij op
m erke nde, dat de procedure van h et derde 
lid niet voorziet in het geval, dat de ge
meente niet ontkent h et bestaan of de h oe 
grootheid der schade, doch baar verplich 
ting in beginsel om de ontstane schade te 
vergoeden. Het ligt echter m. i. voor de 
band, dat de gem een te, wanneer zij meent 
zich op overmacht te kun nen ber oepen •>~ 
uit anderen hoofde haar verplichting tot 
schadeloc-sstelling te kunnen betwisten, o p 
de aanvrage van belanghebbende geen aan
bod van schadevergoeding 7,aJ doen, doc!:l 
de procedure voor den burgerl ijk en rechte:
zal afwachten om daar met haar ve rweer 
voor den dag t e komen, gel ijk in casu is 
geschied . 

I k ben dan ook van gevoelen, dat Uw 
Raad niet zonde r onderzoek van het m i 1-
del tot verwerping van het cassatieberoep 
zoude kunnen besluiten. Bij de beoordeling 
van h et middel zal moeten worden uitge
gaan van de feitelijke voor stelling in het 
bestreden arrest, welke hie rop n eerkomt, 
dat de Commissaris van Politie, optredende 
a ls R ijksorgaan, ingevolge h et tot h em al!l 
zodanig gerichte bevel van den "Stabsoft'i
zier", van de gem eente h eeft gevorderd, dat 
deze de bij h aar In bewaring zijnde wape
nen zoude afgeven, en dat vervolgens af -
gifte van het, alleen nog in de bewaring 
aanwezige, Walthergeweer h eeft plaats ge
vonden door de gemeente (kennelijk - · 
blijkens rech tsoverw. 1 sub f van het be
streden a rrest - door den Commissaris 
zelf in diens hoedanigh eid van gemeente
orgaan) aan de Commissar is als Rijks
orgaan, die net in laatstgemelde h oedanig-
b eid h eeft ingeleverd bij de Duitse politie . 

ln cassatie staat voorts feitelijk vast. dat 
de wapens, waarvan de Commissaris in le
vering vorderde, jachtgeweren (.,Jagd
waffen") waren, dat de Commissaris slechts 
bevoegd was tot h et opvragen van wapens. 
die geen " J agdwaffen" waren e n dat uit 
niets blijkt, dat de vraag, o f een wapen a l 
dan niet als " J agdwaffe" is te beschouwen , 
ter uitsluitende beoor deling van den com
m issaris was. Uit een en ander volgt, dat 
de stelling van h et m iddel, voorzover in
houdende, dat de Gemeente zich tegen de 
vordering van den commissaris niet kon 
verzetten, opgevat in dien zin, dat de Ge
meente daartoe in de feitelijke onm ogelijk
h e id verkeerde, op hoedanige onm ogelijk
h eid overigens in de feitelijke instanti.-s 
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zelfs geen beroep is gedaan, niet kan sla
ge11, daar immers niet valt in te zien, wat 
de Gemeente zoude hebben kunnen ver
hinderen, haar eigen commissaris van po
litie, die als Rijksorgaan, zij het op bewl 
der bezettende macht, de wapens opvroeg, 
teneinde ze als gemeenteorgaan aan Je 
Duitse instantie in te leveren, op diens on
juiste interpretatie van het bevel van den 
"Staboffizier" te wijzen en te trachten h em 
van de onjuistheid te overtuigen. Van 
enige poging daartoe is zelfs niet gebleken, 
hetgeen overigens weinig verwonderlijk is, 
wann eer, gel').ik in dezen schijnt vast te 
staan, uitsluitend de commissaris zelf, ener
zijds als Rijksorgaan de afgifte der wapen,; 
vorderde, anderzijds als gemeenteorgaan 
die afgifte bewerkstelligde. 

De stelling van het middel, dat de l;e
meente zich tegen de vordering van den 
Commissaris van Politie niet mocht, al
thans zich redelijkerwijs niet behoefde te 
verzetten, waarin ligt opgesloten, dat zij 
rechtens gehouden was aan die vordering 
te voldoen, schijnt m ij eveneens onaan
vaardbaar. Het bestreden arrest heeft im
mers feitelijk vastgesteld, dat de Commis
saris van politie slechts bevoegd was tot h et 
opvragen van wapens, die geen "Jagdwaf
fen" waren en dat uit niets blijkt, dat de 
vraag, of een wapen al dan niet als "Jagd
waffe" is te beschouwen, ter uitsluitende 
beoordeling van den Commissaris stond. In 
cassatie staat dus niets m eer of anders 
vast, dan dat de Commissaris door het op
vragen van de aan Mandigers toebehore11-
de wapenen, welke geen "Jagdwaffe" wa
ren, de bevoegdheid, welke hij aan het be
vel van den "Staboffizier" kon ontlenen, te 
buiten is gegaan, ja zelfs in strijd met da t 
bevel handelde. Dat de gemeente niettemin 
rechtens verplicht zoude zijn geweest aan 
de vordering van den Commissaris te vol
doen, acht ik daarom onhoudbaar. Eveu
min schijnt in het onderhavige geval enige 
grond aanwezig voor de stelling dat de ge
m eente zich redelijkerwijze tegen de onbe
voegdelijk gedane vordering niet behoefde 
te verzetten, waar niet is gebleken, noch 
zelfs beweerd, dat de commissaris redelij
kerwijs het hem gegeven bevel kon uitleg
gen, zoals hij deed, en dat de gemeente 
deze uitlegging redelijkerwijze als juist k on 
aanvaarden. H et voorgestelde middel der
halve ongegronu oordelend, concludeer ik 
tot verwerping van bet beroep, met ver
oordeling van eiseresse tot cassatie in de 
daarop gevallen kosten. 

(N. J.) 

20 Juni 1947·_ ARREST van den Hoogen 
Raad. (R. 0. art. 19.) 

Art. 30 Reg!. III kan niet betrekking 
h ebben op gedragingen begaan op een 
tijdstip, waarop iemand niet als advo
caat was ingeschreven. 

In zover de R. v. T. aan zijn strafop
leggm g mede ten grondslag h eeft ge
legd de houding, door verzoeker aange-

nomen ter gelegenheid van de behan
deling van :tijn verzoek tot inschrijving, 
is du s het daartegen gerichte middd 
gegrond. (Afwijkend concl. Adv.-Gen.). 

'l'er zake van zijn leugenachtige hou
ding, aangenomen bij het ter overwe
ging van een strafoplegging ingesteld 
onderzoek, is verzoeker terecht voor 
strafoplegging in aanmerking gebracht. 

De stelling dat de houding, door een 
advocaat in zijn verkeer met den R. v. 
T. aangenomen, geen grond tot straf
oplegging ;sou kunnen opleveren, vindt 
in art. 30 g0en steun. 

De H. R. kan in dezen ten principale 
uitspraak doen. 

VERWEKSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen, enz.: 
dat requestrant tegen 's Hofs beslissing 

de navolgende middelen van cassatie voor
stelt: 

I. S. althans v. t. van art. 30 van R egle
ment Il.I, door a ls mbreuken en misslagen 
in den zin van het vierde lid van art. 30 
van Reglement JII te beschouwen feiten, 
die - naar het Hof feitelijk h eeft vastge
steld - zich hebben voorgedaan op een 
tijds tip, waarop requestrant niet als ad 
vocaat of procureur was beëedigd, noch als 
zoodanig op het tableau voorkwam; 

ten onrechte, vermits uit letter en geest 
van art. 30 duidelijk blijkt, dat alleen ge
dragingen van advocaten en procureurs, 
d.w.z. van personen, die als zoodanig oij 
een rechterlijk college in den lande zijn in• 
geschreven, aan het disciplinair toezicht en 
de disciplinaire jurisdictie van de Raden 
van Toezicht zijn onder worpen, en voorts 
bij geen enkele wettelijke bepaling aan dat 
toezicht en die jurisdictie terugwerkende 
krach t is verleend in dier voege, dat dat 
toezicht en die jurisdictie zich zelfs zouden 
kunnen uitstrekken over een tijdvak, val
lende vóór het tijdstip, waarop een advo
caat en procureur als zoodanig is beëedigd 
en op het tableau ingeschreven; 

ll. enz. ; 
3. S. althans v. t. van de a rtt. 30 en f, 

van Reglement III, doordat het H of ken
nelijk mede als een misslag of inbreul~ 
heeft beschouwd de door het H of feitelijk 
vastgestelde omstan digheid, dat de Raad 
van Toezicht eerst langzamerhand, zoo ook 
nadat verzoeker reeds tot de balie was toe
gelaten, zonder eenige m edewerking van 
verzoeker voldoende bewijs heeft kunnen 
verkrijgen omtrent de in 's Hofs beslissing 
nader omschreven feiten, waaromtrent de 
Raad van Toezicht wenschte te worden 
ingelicht, 

ten onrech te, omdat in de eerste plaats 
uit niets blijkt, dat zoodanige m edewerking 
van verzoeker is gevraagd - in feite is het 
onderzoek geheel buiten verzoeker om ge
voerd en is verzoeker eerst gehoord, nadat 
dit onderzoek was voltooid, behoudens diit 
later nog eenige getuigen zijn opgeroepen 
teneinde de door h en afgelegde verklarin
gen onder eede te bevestigen - en in de 
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t~veede plaats omdat de Raad van Toezicht 
door geen gebruik te maken van de hem bij 
het tweede en derde lid van art. 6 van Re
glement III toegekende bevoegdheid tot 
het doen van verzet t egen verzoeker's in
sch,·ijving op het tableau zijn recht om 
naar feiten en gedragingen, vallende vó61· 
verzoekers toelating tot de balie een on
derzoek in te stellen, had verwerkt; 

IV. S. althans v. t. van art. 30 van Re
g lement l Tl, doordat het Hof als inbreuken 
or misslagen heert aangemerkt hetgeen in 
wezen niets anders was dan een zuiver in
tern verschil van meening tusschen den 
Raad van Toezicht en requestrant, 

ten onrechte, vermits zoodanig verschil 
van m eening, waarbij geen derden waren 
be trokken en waarvan naar buiten niets 
was gebleken, nimmer een misslag of een 
inbreuk op de eer van den stand der ad
vocaten of op die van den stand der pro
cureurs kon opleveren; enz. 

Conclusie Adv.-Gen. Wijnveldt: 

De Proc.-Gcn. enz.; 
0. dat het Hof de grieven, welke reques

trant tegen de beslissing van den Raad 
h eeft aangevoerd, tegelijkertijd behandeld 
heeft, en op grond van de gebleken Ceiten 
tot de s lotsom is gekomen, dat verzoeker 
niet alleen een onoprechte houding heeft 
aangenom en teneinde toelating tot de balie 
te verkrijgen, maar bovendien in die hou
ding is blijven volharden, toen hij eenmaal 
was ingeschreven, waardoor hij ernstig in 
strijd h eeft gehandeld met de eer van de 
stand der advocaten; 

0. dat verzoeker bij het eerste middel t e
gen 's Hofs beslissing aanvoert, dat het ten 
onrechte gelet heeft op zijn gedragingen 
vóór hij was ingeschreven als lid der balie; 

dat echter deze voorstelling van 's H ofs 
beslissing onjuist geacht m oet worden, daar 
het Hof tevens heeft gelet op verzoekers 
houding na zijn toelating; 

dat de vraag of art. 30 Reglement UT 
zóó ruim moet worden uitgelegd, dat het 
ook mogelijk is een toegelaten lid der balill 
te straffen voor daarna gebleken handelin
gen, welke verricht waren voor diens in
schrijving, derhalve niet aan de orde komt, 
doch alleen onder ogen moet worden gil
zien in hoever de R. v. T . en D. op grond 
dezer bepaling kan optreden, wanneer ach
te raf blijl<t, dat iema nd die verlangd heeft 
als advocaat en procureur te worden in
geschreven, door zijnerzijds gegeven, on
juiste voorstellingen heeft weten te voor
komen, dat de Raad gebruik kon maken 
van zijn bevoegdheid, hem verleend bij art. 
5 lid 2 van het Reglement; 

dat de Raad bij zijn onderozek dezer zaak 
als zijn oordeel te kennen geeft, dat ver
zoeker, zijn verleden daargelaten, èn door 
de manier waarop hij vóór zijn intrede bij 
de balie verschillende personen h eeft mis 
leid ten aanzien van zijn verleden, èn door 
de van een schrom elijk gebrek aan kara k
ter getuigende wijze, waarop hij tijdens het 
onderzoek naar zijn politieke verleden tel
kens eerst met erkenningen voor den dag 

is gekomen, als de feiten van elders waren 
komen vast te staan; 

dat hieruit volgt, dat de Raad, en in hoo
ger beroep het Hof ongetwijfeld verzoeker's 
houding ook na de toelating in aanmerking 
hebben genomen bij het opleggen van een 
straf, terwijl het eerste middel het wil doen 
voorkomen, alsot alleen gelet zou zijn op 
het vroegere politiek verleden; 

dat dit middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. dat het tweede middel terecht wijst op 
een onjuistheid in 's Hofs beslissing, welke 
verkeerde terminologie als zijnde van geen 
belang echter niet een grond tot cassatie 
oplevert; 

0. dat het derde middel evenals bij het 
eerste middel het geval is, t en onrechtoél 
opkomt tegen een gedeelte van 's Hofs ar
rest, en aldus nalaat het samenstel van 
feiten als één geheel te beschouwen; 

0. dat verzoeker er bij het vierde middel 
van uitgaat, dat in deze zaak slechts sprake 
is van i,en zuiver intern verschil van m e
ning tussen den R. v. T. en verzoeker, 
welk meningsverschil h et Hof ten on
rechte opvat als inbreuken or misslagen; 

dat h et in zoover duidelijk is, wat ver
zoeker met deze stelling bedoelt, wan neer 
bij daarbij aanvoert, dat derden bij deze 
zaak niet betrokken zijn, en dat van het 
geval niets naar buiten gebleken is, dat die 
stelling echter niet houdbaar is, daar de 
zorg voor de eer van de stand der advoca
ten en procureurs niet aan deze beperkin
gen onderworpen zijn; 

Concludeert tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat nu geen der middelen klaagt over 

schending van art. 46 van Reglement no. 
III, het beroep, voor zover gericht tegen 
de schorsing van verzoeker als procureur, 
moet worden Yerworpen; 

0. voorts ten aanzien van het eerste mid
del: 

dat art. 30 van Reglement no. III, den 
Raad van Toezicht en Disc ipline belastenrle 
met de zorg voor de eer van den stand der 
advocaten en het toezicht over de hande
lingen der advocaten als zodan ig en dit'n 
Raad ter wering en beteugeling van de in
breuken en misslagen bevoegd verklarend 
tot oplegging van straften, niet be trekking 
kan hebl>en op gedragingen begaan op 8(:n 
tijdstip, waarop iemand niet a ls advocaat 
was ingeschreven; 

dat dus, in zoverre de R. v. T. aan zijn 
strafoplegging mede ten grondslag heeft 
gelegd de houding, welke verzoeker ter ge
legenh eid van de behandeling van zijn ver
zoek tot inschrijving heeft aangenomen, 
het middel is gegrond; 

dat kan worden toegegeven, dat het on
bevredigend is, dat op een houding, welke 
daartoe strekte den Raad in de hantering 
van zijn recht tot verzet tegen de inschrij
ving t e belemmeren, niet kan worden ge
reageerd; dat daartoe echter een strafop
legging ook niet het aangewezen middel 
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kan worden geoordeeld, doch zich hier doet 
gevoelen het gemis in Reglement no. III 
van een voorziening in het geval, dat na rle 
in schrijving a lsnog blijkt van feiten en om
standigheden, welke, waren zij t en tijde der 
behandeling van het verzoek tot inschrij
ving bekend geweest, tot verzet tegen de 
insch rijving zouden aanleiding h ebben ge
geven; 

dat het tweede middel In verband met de 
op het eerste middel genomen beslissing 
geen behandeling meer behoeft; 

dat het derde m iddel in de eerste plaats 
klaagt, dat uit niets blijkt, dat aan ver
zoeker medewerking bij h et onderzoek van 
den Raad van Toezicht is gevraagd, doc!l 
deze stelling feitelijken grondslag mist, 
daar het Hof In de gewraakte overweging 
op het oog heeft de houding van verzoeker, 
zoals die breedvoerig is omschreven in de 
beslissing van den Raad en door dezen ge
k enschetst als de voortdurende volte face, 
die de verzoeker a l naar den stand van de 
tegen h em aangevoerde bewijzen heeft ge
maakt; 

dat uitgangspunt van de tweede stelling 
van het derde middel ke nnelijk Is, dat, nu 
de Raad van Toezicht tot strafoplegging 
ter7.ake van voorvallen vóór de lnschri;
ving niet bevoegd was, verzoeker van zijn 
houding bij het ter overweging van zoda
nige strafoplegging ingesteld onderzoek 
geen verwijt !can worden gemaakt; dat 
echter, gesteld al, dat verzoeker had kun
n en weigeren aan dit onderzoek m ede tP 
werken, in elk geval een leugenachtige 
hou ding a ls door hem bij dat onderzoek 
aangenomen, hem niet paste en hij ter
zake daarvan terecht voor strafoplegging 
is in aanmerking gebracht; 

dat dus het derde middel faalt en h et
zelfde geldt voor het vierde middel ; 

dat immers de stelling, dat de houdin;:
door een advocaat in zijn verkeer met den 
R. v. T. en D. aangenomen, geen grond tot 
strafoplegging :.mu kunnen opleveren, in 
het bepaalde in art. 30 van Reglement no. 
III geen steun vindt; 

0. dat uit het overwogene ten aanzien 
van het eerste middel voortvloeit, dat het 
arrest, nu aan de strafoplegging in ,le 
daarbi; bevestigde uitspraak van den R. v. 
T. en D. mede ten grondslag zijn gelegd 
buiten de bevoegdheid van den Raad val
lende feit en, nie t in stand kan blijven, ter
wijl de Hooge Raad ten principale uit
spraak kan doen; 

Vernietigt de bestreden beschikking en 
de daarbij bevestigde uitspraak van den 
R. v. T. en D" doch alleen voorzover daar
bij de duur van de schorsing a ls advocaat 
van Mr. X is bepaald op drie maanden; 

0. dat met aard en ernst van de onder 
de bevoegdheid van den disciplinalren rech
ter vallende feiten een schorsing a ls advo
caat voor den duur van één maand In over
eenstemming it< t e achten; 

Bepaalt den duur der schorsing a ls ad
vocaat op één maand; 

Verwerpt het beroep voor al het overige. 
(N. J .) 

20 Juni 1941. UITSPRAAK van het Amb
tenarenger. Groningen. (Alg. Rijks
ambtenarenreglement art. 80.) 

Verboden delegatie. Krachtens art. 2, 
lid 3, onder b, van he t Politiebesluit 
1945 dient de Algemeen Inspecteur van 
Rijkspolitie als het tot strafoplegging 
bevoegd gezag te worden aangemerkt. 
Geen bijzondere wettelijke bepaling 
laat de mogelijkheid tot delegatie van 
die bevoegdheid open. Aan een circu
laire van die Algemeen Inspecteur, de
legatie van de bevoegdheid tot he t op
leggen van bepaalde tuchtstraffen in
houdende, komt geen rechtskracht toe. 

Uitspraak in zake: 
A., wonende te H., klager, 

tegen: 
de Gewestcommandant van het Gewest 
Groningen der Rijkspolitie te Groningen, 
verweerder, niet verschenen. 

Het Ambtenarengerecht, enz.; 
1Vat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat klager bij besluit van de Districts

commandant der Rijkspolitie te L eeuwar
den, dd. 8 Oct. 1946, namens de Algemeen
Inspecteur van Rijkspolitie disciplinair is 
gestraft met intrekking van 3 dagen va
cantieverlof, wegens "in gezelschap, in het 
bijzijn van een mindere, zich onbehoorlijk 
gedragen", onder mededeling, dat hij bin
nen een bepaalde termijn tegen dat besluit 
een belclagschrift zou kunnen indienen bij 
de Gewestcommandant der Rijkspolitie te 
Groningen; 

0 . dat klager tegen deze strafoplegging 
een beklagschrift heeft ingediend bij ver
weerder, die bij besluit, dd. 24 Oct. 1946, de 
opgelegde straf - wederom namens de 
Algemeen-Inspecteur der Rijkspolitie -
heeft geha ndhaafd, onder mededeling, dat 
klager tegen dat zijn besluit binnen 30 
dagen bij d it Gerecht in beroep zou kun
nen komen; 

0. dat klager tegen laatstbedoeld besluit 
bij klaagschrift, dd. 17 Nov. 1946, in be
roep is gekomen, daarbij in hoofdzaak aan
voerende, dat hij geen straf zou hebben 
verdiend, daar hij zich niet bewust is een 
strafbaar feit te hebben gepleegd; 

0. dat verweerder geen contra-memorie 
heeft ingediend; 

In rechte: 
0. dat krachtens art. 80 van het Alge

meen Rijksambtenarenreglement de amb
tenaar, die de bem opgelegde verplichtin
gen niet nakomt of zich overigens aan 
plichtsverzuim schuldig maakt, deswege 
door het bevoegd gezag disciplinair kan 
worden gestraft; 

0. dat dit Gerecht als "bevoegd gezag'', 
bedoeld in art. 80 van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglcment aanmerkt dat gezag, 
dat ook bevoegd zou zijn de betrokken 
ambtenaar te schorsen or te ontslaan, nu 
niet bij enige wettelijke regeling een an
dere autoriteit als tot strafoplegging be
voegd gezag is aangewezen; 
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dat derhalve ten aanzien van een geval 
als het onderhavige, gelet op het bepaalde 
bij art. 2, lid 3, onder b, van het Poli tie
besluit 1945, de Algemeen-Inspecteur van 
Rijkspolitie als het tot strafoplegging be
voegd gezag dient te worden aangemerkt ; 

0. nu voorts, dat, waar de Algemeen 
Inspecteur van Rijkspolitie het bevoegd 
gezag is, a ls bedoeld in art. 80 van het Al
gemeen Rljksambtenarenreglement, die Al
gemeen-Inspecteur zijn bevoegdheid tot 
strafoplegging niet kon delegeren, daar 
geen bijzondere wettelijke bepaling daartoe 
de mogelijkheid openlaat; 

dat weliswaar blijkens zijn circulaire, dd. 
9 Aug. 1946, No. 741/574 Afd. I, aan de 
Commandanten der Gewesten der Rijks
politie de Algemeen-Inspecteur van Rijks
politie heeft goedgekeurd, dat door de Com
mandanten der Gewesten en der Districten 
Rijkspolitie aan het personeel beneden de 
rang van Officie r de tuchtstratfen, ge
noemd in art. 81, lid 1, sub a, b, c en d 
van het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment in gevallen van niet-ernstige aard 
worden opgelegd, zulks namens hem, Al
gemeen-Inspecteur van Rijkspolitie, maar 
aan die circulaire geen rechtskracht toe
komt ten detrimente van h et Algemeen 
Rljksa mbtenarenreglement; 

0. ten overvloede nog, dat, wanneer a l de 
Districtscommandant der Rijkspolitie t e 
Leeuwarden krachtens de circulaire van de 
Algemeen-Inspecteur van Rijkspolitie, dd. 
9 Augustus 1946, bevoegd zou zijn geweest 
tot strafoplegging, klager krachtens art. 
83 van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement onverwijld afschrift van diens 
besluit tot strafoplegging had moeten zijn 
toegezonden, onder mededeling, dat voor 
klager tegen dat besluit van de Districts
commandant beroep openstond bij dit Ge
recht; 

dat echter in strijd daarmede de klager 
is medegedeeld, dat hij bij de Gewestcom
mandant der Rijkspolitie zijn beklagschrift 
zou kunnen indienen binnen een termijn 
van vier dagen, aanvangende m et de twee
de dag na die, waarop de straf en de straf
reden te zijner kennis zouden zijn gebracht; 

0. da t klagers beroep derhalve gegrond 
is, immers het bestreden besluit in strijd is 
met de toepasselijke algemeen verbindende 
voorschriften; 

Recht.doende: 
Verklaart het beroep gegrond; 
Verklaart het bestreden besluit van ver-

weerder, dd. 24 Oct. 1946, nietig. 
Geen hoger beroep ingesteld. 

(A.B.) 

20 Juni 1947. UITSPRAAK van het Amb
tenarenger. Groningen. (Ambtenaren
wet 1929 a rt. 58, lid 1.) 

De kennisgeving, dat het voornemen 
bestaat een politieambtenaar in een 
bepaalde rang aan te stellen, levert niet 
op een voor beroep vatbaar besluit in 
de zin van art. 58, lid 1. 

Uitspraak in zake: 
T ., wonende te L., klager, 

tegen: 
de Algemeen Inspecteur van Rijks politie te 
's-Gravenhage, verweerder. 

H et Ambtenarengerecht, enz. ; 
Wat aanuaat de feiten van /i,et twistgeding: 
0. dat verweerder zich met een schrijven, 

dd. 9 Nov. 1946, tot klager heeft gewend 
van de navolgende inhoud: ,,Aan de Heer 
T., geb. 20-9-'07 te Gew. Groningen. Ik deel 
U mede, dat U door mij bij het Corps Rijks
politie zult worden aangesteld in de rang 
va.n Wachtmeester le klasse met ingang 
van 1 Jan. 1946 onder gelijktijdig ontslag 
uit Uw functie bij de voormalige Staats
politie. H et bepalen van de toegekende 
rang is gebaseerd op billijke ancienni\eits
aanspraken, vakbekwaamheid, karakter en 
gedrag tijdens bezettingstijd. Indien U zich 
met de in de aanvang genoemde rang bij 
het corps R ijkspolitie niet kunt verenigen, 
kunt U In aanmerking komen voor eervol 
ontslag met toepassing van art. 96 van het 
Algemeen Rljksambtenarenreglement. De 
Inspecteur-Generaal der Rijkspolitie, A. W. 
de Koningh"; 

0. dat klager zich naar aanleiding van 
dat schrijven met een klaagschrift tot dit 
Gerecht heeft gewend, daarbij in hoofdzaak 
aanvoerende, dat bij bij het schrijven van 
verweerder, dd. 9 Nov. 1946, werd aange
steld tot wachtmeester le klasse der Rijks
politie; dat hij voorheen opper-wachtmees
ter der Rijkspolitie was, zodat hij door 
voormeld schrijven in rang is verlaagd ; 
dat hij zijns inziens ten onrechte in rang is 
verlaagd, reden waarom hij dit Gerecht 
heeft verzocht "voormelde aangelegenheid 
te willen behartigen"; 

0. dat verweerder bij contra-memorie op 
de daarbij aangevoerde gronden heeft ge
concludeerd: 

"primair: dat het Ambtenarengerecht he t 
beroep niet-ontvankelijk zal moeten ver
klaren; 

a. aangezien de h erwaardering van het 
personeel der voormalige Staatspolitie, ter 
bepaling van de aan hem bij het Corps 
R ijkspolitie toe te kennen rang geen han
de ling is, ten aanzien waarvan beroep op 
de Ambtenarenrechter open staat; 

of b . omdat de eenvoudige mededeling , 
dd. 9 Nov. 1946, aan klager betreffende de 
Rijkspolitie geen bes luit of handeling is ge
weest, waartegen beroep op de Ambtena
renrechter mogelijk is; 

subsidiair: dat het beroep zal moeten 
worden verworpen, aangezien k lager door 
h e t toekennen van de r a n g van Wacht
meester le klasse bij het Corps Rijkspolitie 
niet in rang zal worden verlaagd" ; 

In r echte: 
0. dat het schr ijven van verweerder, dd. 

9 Nov. 1946 o.m. inhoudt een mededeling, 
dat de klager door verweerder bij het Corps 
Rijkspolitie zal worden aangesteld in de 
rang van wachtmeester l e klasse met In
gan g van 1 Jan. 1946 en dat bij, indien hij 
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zich met die rang niet zou kunnen ver
enigen, in aanmerking zou kunnen kom en 
voor eervol ontsla g met toepassing -Van ar
tikel 96 van het Algem een Rijksambten a 
r en reglement ; 

0. dat dit Gerecht in dit s chrijven ziet de 
m ededeling van een voornemen t ot h et 
nemen van een besluit, dat intussen n og 
nie t genomen wer d en ook niet genom en 
kon worden, omda t op 9 Nov. 1946 alge
m en e regelingen, betreffende de rang inde
ling bij het Corps Rijks politie nog niet wa
r en vastgesteld , zodat ook de intrins iek e 
betekenis van een aanst elling in de rang 
van wachtmeest er l e klasse niet bek end 
kon zijn; 

0. dat he t schrijven, dd. 9 Nov. 1946, dus 
niet is aan te merken a ls een besluit in de 
zin van a rt. 58 van de Ambtenarenwet, 
waartegen beroep open zou staan, en kla
ger du s niet-ontvankelijk moe t worden ver 
klaard in zijn beroep; 

R echtdoende : 
Verklaar t k lager niet-ontvankelijk in zijn 

beroep. 
Geen h oger beroep ingesteld. 

(A. B.) 

21 Juni 1947, KONINKLIJK BESLUIT. 
(Zuiveringsbesluit 1945 art. 9.) 

Aan appellant is door de Minister in 
overeenstemming met het advies der 
Commissie van advies ontslag verleend, 
zodat hij in zijn beroep niet kan worden 
ontvangen. Hieraan doet niet af, dat in 
het besluit van de Minister de over
wegingen van het advies niet zijn over
genomen, aangezien zulks nergens is 
voorgeschreven en derhalve voor de 
vraag, of de genomen maatregel afwijkt 
van het advies, de overwegingen van 
dat advies van geen belang zijn. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

W. H. van Bilderbeek te Amsterdam tegen 
de beslissing van Onze Minister van Justit ie 
van II Februari 1947, K abinet n°. 550 (54) 
A 4, waarbij op grond van art. 2, lid 1 , van 
het Zuiveringsbesluit 1945 aan hem ontslag 
werd verleend uit zijn functie van notaris 
t e Amsterdam; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 Mei 1947, N°. 1056; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Justit ie van 16 Juni 1947, Kabinet Bureau 
B, N°. 550 (54) B 6; 

0. dat bij voormeld besluit Onze Minist er 
van Justitie aan W. H. van Bilderbeek te 
Amsterdam, met ingang van 14 Januari 1946 
ontslag heeft verleend uit zijn functie van 
notaris te Amsterdam, zulks in overeenst em
ming m et het advies der Commissie van 
Advies Zuiveringsbesluit 1945; 

dat dit besluit steunt op d e overweging, 
dat is komen vast te staan, dat W . H. van 
Bilderbeek voornoemd blijk heeft gegeven 
van nationaal-socialistische gezindheid en 
van ontrouw aan de zaak van het K oninkrijk, 

met name doordat hij geheim lid der N.S.B. 
en lid van het Rechtsfront is geweest; 

dat de Commissie van Advies Zuiverings
besluit 1945 Onze Minister geadviseerd heeft 
aan W. H. van Bilderbeek, ontslag, als be
doeld in art. 2 , lid 1, van het Zuiverings
besluit 1945, te verlenen, zulks op grond 
van de overwegingen, dat de Commissie als 
vaststaande aanneemt, dat W. H . van Bil
derbeek, blijkens de ambte lijke mededeling 
van de P.R.A. te Amsterdam van 8 Augus
tus 1946, na 1 Februari 1941 lid is geweest 
van de nationaal-socialistische mantelorga
ni~a tie ,,Het Rechtsfront", welke organisatie 
valt onder de bij Ons besluit E 102 van 
17 September 1944 ontbonden landverrader
lijke organisaties; dat hij blijkens een brief 
v,1n o September 1941, afkomstig uit het 
Hoofdkwartier van de voormalige N.S. B., 
op die datum nog lid van het Rechtsfront 
was; dat W. H. van Bilderbeek in 1943 een 
vrijwillige jaarlijkse bijdrage, groot f 25, heeft 
gegeven ten d ienste van het W. A. Herstel
l ingsoord; dat hij blijkens eigen verklaring 
van medio 1939 tot Januari 1941 heheim 
lid is geweest van de N.S.B. en eerst in de 
loop van het iaar 1941 als zodanig bedankt 
heeft; dat hij blijkens de hierboven genoem
de feiten blijk heeft gegeven van nationaal
socialistisc-he gezindheid en vah ontrouw aan 
de zaak van het K oninkrijk; 

dat d e appellant van dit besluit bij Ons 
in beroep gekomen is, aanvoerende, dat het 
ontslag alleen formeel in overeenstemming 
is m et het advies van de Commissie van 
Advies Zuiveringsbesluit IQ45, doch mate
rieel daarvan op een belangrijk - naar zi1n 
oordeel beslissend punt afwijkt; dat immers 
in het advies van de Zuiveringscommissie 
de termijnen, gedurende welke hij geheim 
lid der N.S.B. en van het R echtsfront is ge
weest, zijn vermeld. terwijl in de beslissing 
van Onze Minister deze niet worden ge
noemd; dat het in dergelijke zuiveringszaken 
juist aankomt op dP. vraag, of door het aan
vaarden of door het voortzetten van het 
lidmaatschap van anti-nationale instellingen 
of verenigingen, tijdens zijn ambtsvervulling 
de ambtenaar blijk heeft gegeven van na
tionaal-socialistische gezindheid en van on
trouw aan de zaak van het Koninkrijk ; dat 
hij echter in casu, nog voordat hij zijn ambt 
als Notaris tad aanvaard, bedoelde lidmaat
schappen had beëindigd; dat bovendien de 
omstandigheden waarin en de beweegrede
nen waarom bedoelde lidmaatschappen door 
hem zijn verworven, van doorslaggevende 
betekenis zijn voor de beoordeling van zijn 
al dan niet goed nationale gezindheid; dat 
hij zich zonder eigen innerlijke overtuiging 
in h et jaar 19391 dus voordat Nederland met 
Duitsland in oorlog was, op aandringen van 
zijn broer en zuster, die lid der N.S.B. waren, 
als geheim lid heeft laten inschrijven, doch 
zich reeds in 1940 van dit lidmaatschap heeft 
ontdaan, immers na 1940 geen contributie 
meer heeft betaald; dat hij vóór de oorlog 
onder de druk van een ernstige bedreiging 
van de zijde van een crediteur, die lid der 
N.S.B. was, lid is geworden van het Neder
lands Arbeidsfront (N.A.F.) en in het begin 
van de bezetting (1 Februari 1941) zonder 
dat van zijn kant enig verzoek of enige me-
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dewerking daartoe was verleend, werd inge
deeld bij het Rechtsfront, dat blijkbaar een 
onderafdeling van het N.A.F. vormde; dat 
hij ook dit lidmaatschap tijdig heeft beëin
digd; dat hij gedurende de ganse duur der 
bezetting gevaarlijk illegaal werk heeft ver
richt, Joden (waaronder Prof. Meijers), on
derduikers en andere door de vijand opge
jaagde Nederlanders, zowel financieel als op 
andere wijze heeft geholpen en het verzet 
heeft gesteund; dat hij t en overvloede eraan 
herinnert, dat het beëindigen van zijn pa
pieren lidmaatschappen van de N.S.B. en 
het Rechtsfront plaats vond voor de neder
laag der Duit~ers bij Stalingrad; dat blijkens 
het bovenstaande, naar zijn mening, de be
slissing van Onze Minister, waarin geen data 
zijn genoemd, blijkbaar van de foutieve 
praemisse uitgaat, dat hij gedurende d~ ge
hele bezetting lid is geweest van de N .S.B. 
en van het Rechtsfront en in dit opzicht 
- gelijk reeds betoogd - afwijkt van het 
advies van de Commissie van Advies; dat 
het voor het publiek nimmer een vraag is 
geweest, dat hij een goed vaderlander was 
en dat het tegendeel ongetwijfeld niet on
bekend zou zijn gebleven; dat hij het in 
hoge mate betreurt, dat hij meergenoemde 
lidmaatschappen, zij het ook gedurende 
slechts korte -tijd en onder zeer bijzondere 
V'!rzachtende omstandigheden heeft behou
den; dat hij echter voor deze fout reeds vol 
doende heeft geboet, doordat hij sinds z 
October 1945 in zijn functie van Notaris is 
gestaakt; dat hij het recht heeft van de be
slissing van Onze Minister van Justitie in 
beroep te komen bij de Kroon; redenen 
waarom hij verzoekt de beslissing van Onze 
Minister van Justitie van II Februari 1947 
te vernietigen en hem in zijn ambt te her
stellen; 

0. dat ingevolge art. 9, eerste lid, van het 
Zuiveringsbesluit 1945 van een op grond van 
dit besluit verleend ontslag beroep op Ons 
openstaat, indien de maatregelen zijn ge
nomen in afwijking van het advies, bedoeld 
in art. 5, vierde lid, van het besluit; 

dat aan de appellant door Onze Minister 
in overeenstemming met evenbedoeld advies 
ontslag uit zijn functie van notaris te Am
sterdam is verleend, zodat de appellant in 
zijn beroep niet kan worden ontvangen; 

dat hieraan niet afdoet, dat in het bestreden 
besluit de overwegingen van het advies niet 
zijn overgomen, aangezien zulks nergens is 
voorgeschreven en derhalve voor de vraag, 
of de genomen maatregel afwijkt van het ad
vies, de overwegingen van dat advies van 
geen belang zijn; 

Gezien het Zuiveringsbesluit 1945; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

de appellant in zijn beroep niet-ontvan
kelijk te verklaren. 

Onze Minister van Justitie is belast, enz. 
(A.B.) 

24 Juni 1941. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Zuiverings
besluit 1945 art. 5; Invaliditeitswet 
art. 41.) 

De bewoordingen van het vijfde lid 
van art. 5 van het Zuiveringsbesluit 

1945 zijn zo ruim gesteld, dat tot de 
daarbedoelde vervallen rechten mede 
behoren de rechten, welke de ontsla
gene en zijn nagelaten betrekkinger. 
krachtens <le Invaliditeitswet zouden 
kunnen doen gelden als uitvloeisel va11 
<le dienstbetrekking, waaruit het ont
slag is verleend. 

Daar degene die is ontslagen met 
toepa~sing van het vijfde lid van art. 
5 van het Zuiveringsbesluit 1945 en 
zi,n nagelaten betrekkingen aan ue 
dienstbetrekking waaruit het ontslag 
Is verleend, geen rechten aan de Inva
liditeitswet kunnen ontlenen, is ter 
zake van die betrekking geen wiskun
dige reserve benodigd. Ten onrechte is 
dus wiskundige reserve vastgesteld. 

Uitspraak in zake: 
Het Bestuur der Rijksverzekeringsbank, 

gevestigd te Amsterdam, eiser in h og.ir 
beroep, 

tegen: 
de gemeente Utrecht, gedaagde in hogC'r 
beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, enz.; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat het bestuur der Rijksverzek erings

bank bij beslissing van 28 Mei 1946 het 
bedrag der door de gemeente Utrecht, in
gevolge art. 11, 3e lid, der Invaliditeitswet 
voor Cornelis Bernardus de Groot, geboren 
24 April 1885 - die van 3 December 1919 
tot en met 22 Augustus 1945 bij genoemde 
gemeente als reiniger bij de reinigings
dienst in pensioengerechtigde dienst werk
zaam is geweest en die dienst met ingang 
van 23 Augustus 1945, zonder een voor on
bepaalde tijd toegekend pensioen en zonder 
uitzicht op uitgesteld pensioen tot een be
drag van ten minste twee h onderd gulden 
per jaar, heeft verlaten - te betalen wis
kundige reserve heeft vastgesteld opt 767.47 
en heeft bepaald, dat bovendien aan inte
rest over het tijdvak 6 September 1945 tot 
en met 20 Maart 1946 verschuldigd is een 
bedrag van f 16.40 wegens te late inzending 
der kennisgeving van ontslag; 

0. dat de Raad van Beroep te 's-Graven
hage bij uitspraak van 31 Januari 1947 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- de genoemde beslissing van het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank beeft vernietigd . 

0. dat het bestuur der Rijksverzekerings
banl< van deze uitspraak tijdig In hoger be
roep is gekomen en bij beroepschrift heeft 
geconcludeerd tot vernietiging van de uit
spraak, waarvan b eroep, en tot bevesti
ging der bestreden beslissing; zulks onder 
verwijzing naar de bij contra-memorie m 
eerste aanleg aangevoerde gronden, welke 
luiden als volgt: 

"dat klaagster de bepaling aan het slot 
van de in afschrift overgelegde beschikking 
van den Minister van Binnenlandsche Za
ken, d.d. 22 December 1945, betreffende het 
vervallen der daar aangeduide rechten en 
welke bepaling Is ontleend aan art. 5 (5) 
van het Zuiveringsbesluit 1945, no. F 132, 
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aldus opvat, dat daaronder ook vaJlen de 
rechten welke uit de Invaliditeitswet voort
vloeien; 

"dat hieruit dan zou volgen, dat In casu 
niet van de benoodigde wiskundige reserve 
kan worden gesproken en de vorderin g dier 
rese rve derhalve ten onrechte zou hebben 
plaats gevonden; 

"dat het B estuur deze opvatting echter 
niet kan deel en; 

"dat immers het Zuiveringsbesluit l 945 
blijkens art. 1 uitsluitend betrekking h eeft 
op personeel In overheidsdienst en enkele 
aanve rwan te groepen en het ontslag op 
grond van dit besluit - behalve dan de 
beperking genoemd in art. 10, lste lid -
de burgerrechten van den betrokkene nit>t 
aantast; 

"dat het Bestuur op grond daarvan van 
001·deel is, dat de betrokkene op wicn de 
bepaling van a rt. 5 (5) van h et besluit 
wordt toegepast, geen andere rechten kan 
verliezen dan die, welke betrekking h ebben 
op zijn speciale arbeidsverhouding tot de 
overheid zooals deze zijn geregeld in de 
Ambtenarenwet, Pensioenwet, Ambtenaren
reglement, Arbeidsovereenkomsten bes! uit 
e nz. ; 

"dat dan ook naar de meening van het 
Bestuur de rechten van den betrokkene 
krachtens de I.W. onaangetast blijven; 

,.dat het Bestuur er voorts op wil wijzen, 
dat ware de opvatting van k laagster juist, 
dat zou leiden tot de consequentie, -:lat 
eenerzijds de verplichte verzekering krach
tens de I. W. voor den betrokkene ge-en 
practische waarde meer zou h ebben, ter
wijl anderzijds op een nieuwen werkgever 
de verplichting blijft rusten premie Inge
volge t'"enoemde wet te betalen voorzoov~r 
die wet dit voorschrijft; 

,.dat bovendien nog kan worden opge
merkt, dat de opvatting van klaagst er aan 
den betrokkene een extra straf oplegt al
thans een straf, die voor a ndere catego
rieën dan die, waarop het Zuiveringsbe
sluit 1915 van toepassing is, ten eenenmale 
niet geldt; 

,.dat immers nergens is voorgeschreven, 
Jat de door een werkgever voor een ar
beider betaalde premiën bij wijze van straf
maatregel kunnen worden geannuleerd en 
de premie-aanteekenlng k rachten s art. 4 t, 
5e lid, der I.W. niet anders bedoelt dan de 
achterwege gebleven betaling van premiën 
alsnog te doen plaats vinden;"; 

I n rechte: 
O. dat op grond van de inhoud der ge

din,;-stukken voor deze Raad vaststaat: 
dat C. B. de Groot, gebore n 24 April 

1885, mede sinds 3 December 1919 In pen
sioengerechtigde dienst van gedaagde werk
zaam Is ,;ewecst; 

dat hij bij beschikking van de Minister 
van Blnnenlandsch e Zaken d.d. 22 Decem • 
ber 1945 krachtens het Zuiveringsbesluit 
1945 gerekend met Ingang van 23 Augus
tus 1915 is ontslagen u it zijn functie van 
reiniger bij de reinigingsdienst der ge
meente Utrecht, m et bepaling, overeen
komstig het vijfde lid van art. 5 van even-

genoemd besluit, dat alle rechten op dade
lijk of uitgesteld pensioen en a lle andere 
rechten, welke C. B. de Groot krachtens 
wettelijk voorschrift of arbeidsovereen
komst zou kunnen doen gelden, alsmede 
aJle rechten op pensioen en a lle andere 
rechten, welke zijn nagelaten betrekkingen 
krachtens wettelijk voorschrift of arbeids
overeenkomst zouden kunnen doen gelden, 
vervallen ; 

dat hij op grond van het bepaalde In 
art. 35 der Invaliditeitswet gedurende het 
tijdvak van 3 December 1919 tot en met 22 
Augustus 1945 niet verzekeringsplichtig m
gevolge die wet Is geweest; 

0. dat in het onderhavige geding de 
vraag moet worden beslist, of eiser te recht 
bij zijn bestreden beslissing voor C. B. de 
Groot voornoemd van gedaagde beeft ge
v orderd de wiskundige reserve, als bedoeld 
In art. 41, lid 3, der Invaliditeitswet; 

0 . dat de beantwoording van deze vraag 
afhankelijk is hiervan, of gezegd kan wor
den dat de bij de bestreden beslissing ge
vorderde wiskundige r eserve voor C. B. 1le 
Groot voornoemd "benodigd" Is, geJljk 
voo~melde bepaling de r Invaliditeitswet 
dit uitdrukt; 

0. dat dit niet het geval is, Indien moet 
worden aangenomen, dat C. B. de Groot 
en zijn nagelaten betrekkingen als gevot; 
van voormelde ministeriële beschikking aan 
zijn dienstbetrekking 6ij gedaagde geen 
rechten aan de Invaliditeitswet kunnen 
ontlenen; 

0. dienaangaande dat de Raad van 001·
dcel is, dat de bewoordingen van het vij(de 
lid van art. 5 van het Zuiveringsbesluit 
1945 (en hiermede in overeenst emming van 
bovenvermelde ministe riële beschikking ) 70 
ruim zijn gesteld, dat tot de daarbedoelde 
vervallen rechten m ede behoren de rechten, 
welke de ontslagene en zijn nagelaten be
trekkingen krachtens de Invaliditeitswet 
zouden kunnen doen gelden als uitvloeisel 
van de dienstbettekking, waaruit het ont
slag is verleend; 

0. dat dus onaangetast blijven de rech
ten krachtens de Invaliditeitswet uit hoof
de van andere (vroegere of latere) dienst
betrekkingen: 

dat hierbij naar aanleiding van h etgeen 
door eiser is opgemerkt over "een straf dil! 
voor andere categorieën dan die, waar0p 
h et Zuiveringsbesluit 1945 van toepassing 
is, t en enenmale niet geldt", onder de aan
dacht wordt gebracht, dat deze opmerking 
In wezen raakt het Zuiveringsbesluit 1945 
in zijn geheel. althans de toepassing van 
het art. 6, vij(do lid. In het algemeen en 
niet s lech ts de onderhavige u itlegging van 
deze bepaling; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat, 
nu C. B. de Groot aan de betrekking, welke 
hij in d ienst van gedaagde heeft vervuld, 
generlei recht krachtens de Invaliditeits
wet kan ontlenen, ter zake van die betrek
king geen ";skundige reserve benodigd Is: 

O. dat de bestreden beslissing dus t en 
onrechte is genomen en de aangevallen uit
spraak - zij het op enigszins andere gron-
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den -· moet worden gehandhaafd; 
Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

De rechtsoverwegingen van de uitspraak 
van de Raad van Beroep lulden als volgt: 

0. dat in dit geding te beslissen valt, or 
!dager aan de Rijksverzekeringsbank moet 
uitkccren de in art. 41, Jid 3 der Invalidi
teitswet bedoelde wiskundige reserve voor 
C. B. de Groot; 

0. dat voor die beslissing noodig is de 
beantwoording van de vraag, of de Groot 
voornoemd is een arbeider als bedoeld tn 
het 3e lid van art. 41, aangezien het 3e lid 
van dat artikel slechts u ltkeering ver
eischt voor een zoodanige arbeider; 

0. dat derhalve moet komen vast te 
staan, of de Groot voldoet aan alle ver
eischten, die in het 2e lid van art. 41 wor
den gesteld ; 

0. dat de Groot tijdens zijn dienstbe
trekking bij de gemeente Utrecht in ieder 
geval vanaf 3 December 1919 door het Rijk 
pensioen was verzekerd en mitsdien, daar 
h ij, op 24 April 1885 geboren, op 3 Decem
ber 1919 den leeftijd van 35 jaar nog niet 
had bereikt en bijgevolg op dat tijdstip 
niet verplicht verzekerd was ingevolge •Je 
Invaliditeitswet, terwijl hij voorts den vo
renbedoelden dienst krachtens zijn zuive
ringsontslag, gerekend met Ingang van 23 
Augustus 1945 zonder een voor onbepaal
den tijd toegekend pensioen heeft verla
ten, voldeed aan de voorwaarden, bedoeld 
in art. 41, lid 2 der Invaliditeitswet om te 
worden geacht verplicht verzekerd te zijn 
geweest; 

0. dat de laatst bedoelde wetsduiding, 
welke voor hem belangrijke voordeelen 
medebrengt, moet worden aangemerkt als 
een recht krachtens wettelijk voorschrift, 
welk recht verband houdt met zijn dienst
uelrekking bij de gemeente U t recht en zljn 
ontslag daaruit ; 

0. dat klager op grond van het Zuive
ringsbesluit 1945 echter is ontslagen met 
bepaling, dat - voorzoover te deze van be
lang - alle andere rechten, welke bij, ont
slagen op grond van dat besluit, k rach tens 
wettelijk voorschrift zou kunnen doen gel
den, vervallen; 

0. dat de bewoordingen "alle andere 
rech ten, krachtens wettelijk voorschrift" 
van art. 5, lid 5 van het Zulverlngsbeslutt 
194~. zoo ruim zijn gesteld, dat daaronder 
naar het oordeel van den Raad zeker val
len, die welke In verband staan met de 
dienstbetrekking, waaruit de betrokkenen 
zijn ontslagen, en waarop zij als ontsla
genen, d.w.z. door het ontslag, aanspraak 
zouden kunnen doen gelden; 

0. dat. waar het vorenbedoelde recht van 
de Groot krachtens art. 41, lid 2 der In
validiteitswet, een zoodanlg recht is, als 
in de vorige rechtsoverweging bedoeld, de 
Groot door het geclausuleerde zulverlng"s
ontslag heeft verloren het wettelijk recht 
om geacht te worden verplicht verzekerd 
te zijn geweest tijdens zijn dienstbetrek
king bij de gemeente Utrecht, zoodat hij 

ook niet is een arbeider als bedoeld In het 
Se Jid van art. 4l der Invaliditeitswet, waar
uit volgt, dat geen wiskundige reserve voor 
hem kan worden uitgekeerd ; 

0. dat de beroepen beslissing mitsdien 
behoort te worden vernietigd. 

(A. B.) 

24 Juni 1947. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. artt. 359, 450, 451 ; Tram
wegreglement art. 11; Wegenverkeers
regeling artt. 13, 38.) 

Jn de namens requirant ingediende 
schriftuur heeft de raadsman niet ver
klaard tot het Indienen daarvan bepaal
delijk te zijn gevolmachtigd. Op dit stuk 
kan dan ook geen acht worden gesla
gen. 

Aàv.-Gcn. Jhr. v. Asch v. W(ick: De 
Kantonrechter motiveert 7.ijn (lage) 
straf a ldus "dat deze ondanks het ern
stig karakter der overtreding behoort 
te worden toegepast, opdat verd. in 
staat worde gesteld tegen Ons vonnis 
onmiddellijk cassatie aan te tekenen" 
Het met opzet een naar het oordeel van 
den rechter t e lage straf opleggen om 
zo de tweede feitelijke instantie uit te 
schakelen, is minder juist te achten. 

De akte vermeldt slechts het voor
nemen om beroep in cassatie in te stel
len, maar niet dat daaraan is gevolg 
gegeven. De bedoeling Is voldoende 
duidelijk om de akte te lezen, a lsof in
derdaad de verklaring van beroep m 
cassatie In te stellen, is afgelegd. 

Het begrip "openbare weg" in art. 11 
van het Tramwegreglement moet wor
den opgevat In zijn feitelijke bet ekenis 
van voor een leder toegankelijk te zijn 
en niet In de juridische betekenis, welke 
de Wegenwet daaraan geeft. 

De regeling van art. 11, lid 3, is in 
verhouding tot art. 38 der Wegenver
keersregellng een bijzondore regeling 
ten opzichte van het railverkeer, dat 
plaatselijk langs de weg is geleid. Art. 
13 der '\Vegenverkeersregellng is niet 
een speciale regeling voor wegkruisin
gen in verhouding tot voornoemd art. 
11. 

[Door H. R. niet explicit<' beslist]. 

Op het beroep van H. v. d. B., chauffeur 
te Ede, requlrant van cassatie tegen ee'l 
mondeling vonnis van den Kantonrechter 
te Rotterdam van 28 Januari 1947, waar
bij requirant ter zake van "bij een Tram
weg, welke op den openbaren weg Is aan
gelegd, met een voertuig op den tramw~g
verblijven, terwijl een trein in aantocht is, 
en dezen daardoor in zijn loop belemmeren" 
met aanhaling der artt. 11, 3e lid aanhef en 
onder a, 92 en 98 van het Tramwegregl<'• 
ment, 1, 4, le lid, 5, 9, le lid, 11, l4 van de 
Locaalspoor- en Tramwegwet, 23. 91 Sr., 
Is veroordeeld tot een geldboete van vijf 
gulden of twee dagen vervangende hech
tenis. 
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De Hooge Raad, enz. : 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meuten: 
Gezien een no.mens den requirant inge

diende schriftuur; 
Gehoord den Adv.-Gen. Jhr. van Asch 

van W ijck, namens den Proc.-Gen., in zijn 
conclusie, strekkende tot enz.; 

0. dat de raadsman niet overeenkomstig 
het krachtens a rt. 452 SGv. toepasselijke 
artikel 450 van dit wetboek heeft verklaard 
tot het indienen van de schriftuur bepaal
delijk te zijn gevolmachtigd en dan ook op 
dit stuk geen acht kan worden geslagen: 

0 . dat ambtshalve geen gronden zijn aan
wezig bevonden, waarom het beroepen von
nis niet in stand zou kunnen blijven; 

Verwerpt het beroep. 

Conclusie van den Adv.-Gen. .Tbr. van 
Asch van Wijck: 

Post alia: 
De Kantonrechter motiveert deze straf 

aldus "dat deze ondanks het ernstig karak
ter der overtreding behoort te worden toe. 
gepast, opdat verdachte in staat worde gê
steld tegen Ons vonnis onmiddellijk cassa
tie aan te tekenen". lk acht deze overwe
ging en het daarnaar handelen, niet geluk
kig. Kormaal is - afgezien van de in art. 44 
lid 2 R. 0. bedoelde gevallen - dat de zaalc 
in twee feitelijke instantiën wordt onder
zocht en beslist en ik acht dat voor een 
zaak van een gewicht als deze dan ook ge
wenst. Het met opzet een naar het oordeel 
van den rechter te lage straf opleggen om 
zo de tweede feitelijke instantie uit t~ 
schakelen, acht ik minder juist, m ede met 
het oog op art. 99 lid 2 R.O. hetwelk voor 
Kantongerechtsvonnissen grotendeels cas
satie wegens vormfouten uitsluit. 

Dezelfde dag als het vonnis is gewezen. 
verschijnt bij, die voor het Kantongerecht 
verdachte's gemachtigde was, ter Griffie 
van het Kantongerecht om cassatie aan te 
tekenen. De vraag rijst of de akte, die in
gevolge art. 451 Sv. moet worden opge
maakt, wel inhoudt de verklaring dat be
roep in cassatie wordt aangetekend. Im
mers de akte vermeldt slechts dat ter Grif
fie verscheen Mr. H. enz. om namens na te 
noemen verdachte bero~p in cassatie in te 
stellen tegen het vonnis door den Kanton
rechter te Hotterdam op 28 Januari 1947 
op tegenspraak gewezen in de strafzaak 
tegen R. v. d. B., chauffeur te Ede. De 
akte vermeldt dus slechts het voornem;,n 
om beroep in cassatie in te stellen, ma.ir 
vermeldt m et dat aan dat voornemen ge
volg is gegeven nl. dat de verklaring is af
gelegd dat beroep in cassatie wordt ingê
steld. Hoewel strikt genomen de akte, ze
a ls hij luidt onvoldoende is, meen ik toch 
dat de bedoeling voldoende duidelijk is en 
dat de akte mag worden gelezen a lsof in
derdaad de verklaring van beroep in cas
satie in te stellen, is afgelegd. Requirant 
acht ik dus ontvankelijk in zijn beroep in 
cassatie. 

Waar de niet juiste redactie van de akte 
van beroep in cassatie vermoedelijk te wij• 

ten is aan den betrokken waarnemend gr if
fier, de fout begaan bij de memorie van 
cassatie zal wel aan verdachte's raadsman 
zelf te wijten zijn. Wat toch is het geval? 
De Raadsman zendt in aan Uw Raad een 
uitvoerige Memorie , maar verzuimt daarbij 
te vermelden dat hij daartoe bepaaldelijk 
gevolmachtigd is. hetgeen nodig was, nu 
hij geen bijzondere schriftelijke volmacht 
daartoe overlegde (art. 450 j 0

• 452 Sv.). Op 
het schriftuur zal Uw Raad dus geen acht 
mogen slaan. Ik ben evenwel bereid, gezien 
het degelijk werk, waarvan de m emorie 
blijk geeft, ambtshalve beschouwingen te 
houden over de b elangrijkste in dat stuk 
naar voren gebrachte kwesties. 

Over vormfouten zal ik niet sprek en, om
dat deze in Kantongerechtsvonnissen inge
volge art. 99 lid 2 R.O. niet tot cassati~ 
kunnen leiden (afgezien dan van de ge
vallen dat een Kantongerechtsvonnis nir:,t 
inhoudt de gronden, waarop zij zijn ge
wezen, of niet met open deuren is uitge
sproken). Zo kan b.v. uit de gebezigde be
wijsmiddelen niet volgen het bewezen ver
klaarde dat de spoorweg in kwestie door 
den Minister van Waterstaat a ls tramweg 
in de zin van de Locaalspoor- en T ramweg
wet was aangewezen. 

De eerste belangrijke kwestie die onder 
ogen moet worden gezien is - in verba!ld 
met de vraag of het bewezenverklaarde op
levert de verboden gedraging als bedoeld in 
art. 11 Tramwegreglement - of uit h et be
wezen verklaarde dat de tramweg ter plaat
se was aangelegd op het kruispunt van de 
voor het algemeen en openbaar verkeer 
openstaande wegen, de Wolphaertsbocht Pn 
de Bergo~nsche straat, volgt dat de tram
weg ter plaatse was aangelegd op de op')n
bare weg. In het meerbedoelde schriftuur 
wordt gezegd dat die begrippen n iet syno
n iem zijn - terecht - en met een beroep 
op de Wegenwet wordt betoogd dat het be
g rip "openbare weg" in art. 11 Tramweg
reglement moet worden opgevat als syno
niem met dat begrip in de Wegenwet. Jlc 
acht de eerste stelling juist, de laatste on
juist. De openbaarheid in de Wegenwet is, 
wat ik zou willen noemen, een juridische 
openbaarheid, geen feitelijke openbaarheid; 
die feitelijke openbaarheid kan leiden, on
der de in art. 4 der Wegenwet vermelde 
omstandigheden, tot de juridische open
baarheid van de weg en andersom, de niet
feitelijke openbaarheid gedurende dertig ja
ren doet de juridische openbaarheid ophou
den (art. 7 lid 1 sub I dier wet) en terecht 
zegt het schriftuur dus dat het geen sy
nonieme begrippen, noch in theorie, noch 
in de praktijk, zijn. De vraag evenwel is en 
nu kom ik aan de tweede stelling of het t-ie
grip "openbare weg" in art. 11 Tramweg
reglement moe t worden opgevat slechts in 
de juridische betekenis die de Wegenwet 
daaraan geeft, dan wel in zijn feitelijke be
tekenis van voor het openbaar verkeer 
openstaan, van voor een ieder toegankelijk 
zijn. D e V\"egenwet zelf dwingt niet om, als 
die term in andere wetten voorkomt, die 
op te vatten in de betekenis die de Wegen-
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wet daaraan geeft. En wat art. 11 lid 3 van 
het T ramwegreglement zelf betreft (om 
van andere artikelen in andere wetten te 
zwijgen) de ratio is, dunkt mij, het verkeer 
van de tram veilig t e stellen op de plaat
sen, waar ook ander verkeer gebruikelijk 
is en dus meer dan elders aanleiding kan 
geven het tramverkeer te belemmeren. Dit 
is het geval op wegen die feitelijk openbaar 
zijn, niet op wegen die slechts juridisch 
openbaar zijn. T elkens als men in wette
lijke voorschriften het begrip "openbare 
weg" tegenkomt, zal men zich hebben af t e 
vragen wat de wetgever bedoeld moet heb
ben, wat het betekent in de zin van het ar
tikel in kwestie. Zoals ik reeds zeide, ik 
meen dat lid 3 van art. 11 van het Tram
wegreglement met "openbare weg" niet an
ders bedoelen kan dan feitelijk openbaar, 
dus voor het algemeen en openbaar verkeer 
openstaand, zoals de bewezenverklaring 
vermeldt. 
De tweede belangrijke en zelfs belangrijker 

kwestie is die van de verhouding van art. 
11 lid 3 Tramwegreglement enerzijds met 
art. 13 lid 2 j 0

• art. 38 Wegen verkeersrege
ling anderzijds. Art. 13 Wegenverkeersrc
geling stelt, wat de voorrang betreft, voer
tuigen, die langs spoorstaven worden voort
bewogen gelijk met andere m otorrijtuigen, 
er aan toevoegende dat men rekening dient 
t e houden met de omstandigheid dat eerst
bedoelde voertuigen niet kunn en uitwijken 
en m oeilijker tot stilstand zijn te brengen. 
Art. 38 Wegenverkeersregeling zegt dat het 
besluit geldt voor het gehele verkeer langs 
de weg, voorzover niet voor het verkeer op 
autowegen of voor bijzondere verkeerscate
gorieën - in het bijzonder ten opzichte van 
railverkeer dat plaatselijk langs de weg is 
geleid - speciale voorschriften gelden. Is 
nu art. 11 lid 3 Tramwegreglement een 
speciaal voorschrift als h iervoor bedoeld? 

De Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage 
h eeft bij een vonnis van 29 April 1943 N.J. 
no. 897 de vraag in bevestigende zin beant
woord, oordelende "dat tramwegen, als be
doeld in art. 1 der Locaalspoor- en Tram
wegwet, een bijzondere categorie van rail
verkeer vormen, waarvoor speciale voor
schriften gelden, welke ten dele zijn opge
nomen in het Tramwegreglement; dat g~
meld art. 11 lid 3 van het Tramwegreglc
ment bovendien bijwndere bepalingen be
helst nopens tramwegen of tramwegge
deelten, welke op openbare wegen zijn aan
gelegd; dat mitsdien de regeling van de 
voorrang, zoals deze is n eergelegd in art. 13 
de r Wegenverkeersregeling, ten aanzien 
van zodanige tramwegen of tramwegge
deelten niet geldt, nu daarvoor in art. 11 
lid 3 van het Tramwegreglement een af
wijkend voorschrift is gegeven". Ik acht 
deze beslissing juist. 

Requirant betoogt in zijn meergemeld 
schriftuur dat het gelden van de regeling 
van art. 11 lid 3 Tramwegreglement boven 
de regeling van art. 13 Wegenverkeersrege
ling tot een mtermate verwarrende en voor 
het verkeer gevaarlijke situatie zou leiden, 
omdat een tram in de zin van art. 1 der 

Locaal- Spoor- en Tramwegwet in dat ge
val immers wel en een andere tram geen 
voorrang boven van r echtskomende motor
rijtuigen zou h ebben, hetgeen op zichzelf 
reeds verwarrend en gevaar lijk zou zijn, te 
m eer daar op de weg niet is te constateren 
of een bepaalde tramweg al of niet is "aan
gewezen" in de zin van art. 1 der Locaal
spoor- en Tramwegwet en zelfs op som
mige lijnen met eenzelfde type wagen lo
cale (dus geen voorrang hebbende) en 
"aangewezen" interlocale diensten (die dus 
wel voorrang zouden hebben) worden on
derhouden. En requirant betoogt dat hier
uit blijkt dat de wetgever dus niet bedoeld 
kan hebben een afzonderlijke voorrangs
regeling voor "aangewezen" trams te hand
haven, en dat zulks ook blijkt o.m. uit h et 
volgende: 

l c. voor het aangeven van kruisingen 
met de trambaan zijn twee soorten bordjes 
ingevoerd, het locomotiefje en de driehoek 
met het woord tram; bij onderscheid tussen 
verschillende categorieën van t rams ware 
het logisch geweest die bordjes ieder voor 
een afzonderlijke categorie te bestemmen ; 
dit is niet geschied; het verschil tussen <le 
bordjes is slechts dat het ene bin nen en 
het andere buiten bebouwde kommen ge
plaatst werd; 

2e. waar de wetgever een voorrang heeft 
willen verlenen aan bepaalde voertuig<!n , 
die uite rlijk niet te onderscheiden zijn van 
andere, daar heeft hij dan ook de plicat 
aan die voertuigen opgelegd hun nadering 
door bijwndere signalen kenbaar te maken 
(politie, brandweer art. 41 W egenverkeers
regeling); 

3e. het verschil in voorrang t ussen lo
cale en "aangewezen" trams zou slech ts te 
motiveren zijn met een beroep op de noou
zakelijke regelmaat van de diens t van 
laatstgenoemde; die voorrang is niet nood
zakelijk voor die regelmaat, hetgeen blijkt 
uit het feit dat de wetgeving aan interlo
cale autobussen een dergelijke voorrang 
niet verleent en deze in de praktijk niet 
minder siipt op tijd rijden dan trams. 

Welk is nu de waarde van wat bedoeld 
schriftuur aanvoert voor de beantwoording 
van de vraag of art. 11 lid 2 Tramwegregle
ment al of niet gt)idt? De taak van den 
rechter is de wil van den wetgever ten uit
voer te leggen en daar men er van m oP,t 
uitgaan dat het de bedoeling van den wet
gever is een logisch en sluitend geheel van 
rechtsregelen te geven, mag en moet de 
rechter de wettelijke bepalingen zo enigs
zins mogelijk ook w uitleggen dat een slui
tend geheel verkregen wordt. En met <lil 
uitlegging verkeersregelen geldt dit dus 
evenzeer, een logisch , een practisch 
geheel. Nu is de grote moeilijkheid 
dat de wetgever er niet steeds in 
is geslaagd een sluitend geheel te geven, 
ja, nog erger, soms tekort is geschoten dat 
te beproeven door b.v. bij het geven van 
regelingen niet of onvoldoende te letten f)p 
andere regelingen. Maar wanneer kan me,1 
zeggen dat de wetever wel te kort is ,;e
schoten? Wie kan zeggen dat hij de rege-
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ling niet zo gewild heeft? En ten slotte, 
indien hiJ is t e kort geschoten en zich niet 
gerealiseerd heeft het niet-sluitende, hoe 
zou hij zich dan de regeling gedacht heb
ben, hoe zou hij de materie dan wel gere
geld hebben? ln casu: bedoeld schriftuur 
zegt dat de regeling van art. 11 Tramweg
reglement practisch in strijd is m et die van 
art. 13 j 0

• 38 Wegenverkeersregeling. Maar 
w ie kan zeggen dat de wetgever deze beide 
regelingen niet naast elkaar heeft gewild? 
En nog sterker, wie kan zeggen dat - ge
steld de wetgever h eeft zich niet voldoende 
gerealiseerd het bestaan van beide regelin
gen naast elkaar - de wetgever de rege
ling van art. 11 Tramwegr eglement zou 
hebben afgeschaft, in plaats van misschien 
in art. 13 W egenverkeersregeling een an
dere r egeling t e geven? Indien niet bepaal
delijk uit art. 13 j 0

• 38 W egen verkeersr egc
ling volgt dat art. 11 Tramwegreglem ent 
t e dien aanzien heeft opgehouden te gelden. 
is er voor den rechte r, gebonden aan den 
wil van den wetgever , geen bevoegdheid 
a rt. 11 'l'ramwegr eglement ter zijde te stel
len. Is er, in dat geval, een niet sluitend ge
h eel, dan is h et uitsluitend aan den we t 
gever om een andere r egeling t e overwegen 
en te geven. Men verwijt den rech ter soms 
een onpractisch e besllssing te geven, maar 
vergeet zijn gebondenheid aan de wet , ve r 
geet dat het verwijt - ik laat in h et mid
den of het terecht of ten onrechte is - uit
s luitend den wetgever regardeert. 

En wat nu de onderhavige kwestie be
treft. Ik kan de r egeling van art. 11 lid 3 
Tramwegreglement niet anders zien dan 
als een bijzondere regeling ten o_pzichte van 
het railverkeer dat plaatselijk langs de weg 
is geleid. Dat de wegenverkeersregeling 
posterieur is aan het Tramwegr eglem ent is 
m .i. van geen bet ek enis ; art. 38 Wegen
verkeersregeling zegt niet dat uitzonder in
gen op de regelen zijn toegelaten a ls sp,J
ciale voorschriften voor die categorieën 
zullen worden gegeven, maar zegt zonder 
m eer, als die speciale voorschriften gelden, 
dus onverschillig of ze a nterieur, gelijktij
dig of posterieur zijn aan de Wegenver
k eersregeling zelve. Evenmin kan men zeg
gen dat art. 13 Wegenverkeersregeling een 
speciale regeling geeft op wegkruis ingen, 
terwijl art. 11 Tramwegreglem ent slechts 
een algemeen belemmeringsverbod inhoudt , 
en dat dus die speciale regeling zou moeten 
domineeren; art. 11 Tramwegreglement 
geeft m.i. nu eenmaal ten opzichte van rail
verkeer over de tramwegen in kwestie af
wijkende, speciale voorschriften. Tenslotte 
voert het meerbedoeld schriftuur nog aan 
dat art. 38 Wegenverkeersregeling speciale 
voorschriften toelaat "voor" bijzondere ver
keerscategorieën, en dat dit niet betekent 
,,ten opzichte van", dat "ten opzichte van" 
in de tussenzin in dat art. 38 ingevolge de 
Duitse tekst ook moet betekenen "voor" •~n 
dat dus uitzonderlijke voorschriften zouden 
mogen gelden voor de tram, maar niet voor 
het overige verkeer t en opzichte van Je 
tram. Deze stelling gaat m.i. u it van een 
veel te beperkte opvatting van h e t woorrt 

"voor", welk woord m.i. hier moet worden 
opgevat in de betekenis van " ten opzichte 
van", en verliest verder uit het oog dat 
als m eerder e categorieën van een zelfde weg 
gebruik maken, regelingen voor de ene ca
t egorie noodgedwongen van zelf ingrijpen 
in het overige verkeer, van zelf zijn r ege
lingen waar ook het overige verkeer bij 
betrokken kan zijn en m ede moet rekening 
houden, van zelf zijn regelingen voor ten 
behoeve of ten laste van het overige ver
keer. 

Zoals ik hiervoor uiteenzette, naar mijn 
oordeel m oet de beslissing van den Kanton
r ech ter te llotterdam als juist worden be-
s chouwd en ik heb dan ook, geen gronden 
vindende die tot cassatie kunnen leiden. 
de eer te con cluderen tot verwerping van 
het beroep. 

(N. J.) 

25 Juni 1947. KONINKLIJK BESLUI T. 
(Armenwet art. 40 j 0 • art. 32.) 

Al zou uit het feit, dat de gemeente 
G. de kosten van de begrafenis van de 
overleden echtgenoot eener weduwe 
heeft betaald, kunnen worden afgeleid, 
dat deze armlastig is, bestaat er niette
min geen enkele grond om aan te nemen, 
dat invloed van of vanwege het gemeen
tebestuur van G. heeft medegewerkt 
tot de komst van de arme in de gemeente 
S. Daartoe is in het bijzonder geen reden, 
nu door of namens de armlastige geen 
verzoek om onderstand tot het gemeen
tebestuur van G. is gericht, zodat zich 
een geval, als bedoeld in art. 32, niet 
kon voordoen, terwijl, ook indien dit 
anders ware geweest, de armlastige hier
door niet gedwongen was de gemeente 
te verlaten, dcch de beslissing der Kroon 
had kunnen inroepen ingevolge de be
paling in art. 32. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Steenwij
kerwold tegen de beslissing van Ged. Staten 
van Overijssel van 19 Februari 1947, 2e 
afdeling, N°. 212/ 1364, waarbij ten aanzien 
van het geschil tussen de gemeenten Steen
wijkerwold en Gramsbergen over de betaling 
van de kosten van ondersteuning van de 
Weduwe Boersma-Snijder en kinderen, is 
bepaald, dat art. 40 der Armenwet geen toe
passing kan vinden; 

De Raad van State, Afde ling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Juni 1947, N°. 1087; 

Op de v oordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 16 Juni 1947 N°. 
7040 Afdeling Armwezen; 

O. dat, nadat burgemeester en wethou
ders van Steenwijkerwold aan Ged. Staten 
van Overijssel hadden verzocht op grond van 
het bepaalde bij art. 40 der Armenwet te 
willen uitspreken, dat de onderstandsko_s
ten van genoemde weduwe en haar gezm 
van 11 Octob er 1946 af voor rekening der 
gemeente Gramsbergen moeten komen, Ged. 
Staten van Overijssel bij hun besluit van 
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19 Februari 1947, 2e Afdeling, N°. 212/ 1364, 
hebben bepaald , dat een geval, als bedoeld 
in art. 40 der Armenwet zich hier niet voor
doet en dat dit artikel ten aanzien van het 
onderhavige geschil geen toepassing k an 
vinden; 

dat Ged. Staten hierbij overwogen hebben, 
dat burgemeester en wethouders van de 
gemeente Steenwijkerwold onder verwijzing 
naar de door hen overgelegde stukken ter 
staving van hun verzoek in hoofdza ak aan
voeren, dat de W eduwe Boersma-Snijder, 
komende uit de gemeente Gramsbergen, zich 
op II October 1946 in de gemeente Steen
wijkerwold heeft gevestigd ten huize van 
haar moeder en zich vervolgens op 21 Oc
tober daaraanvolgende tot het gemeentebe
stuur heeft gewend m et een verzoek om 
onderstand; dat het gemeentebestuur van 
Gramsbergen, niettegenstaande Mevrouw 
Boersma-Snijder door het overlijden van 
haar echtgenoot op 2 October 1946 in de 
gemeente Gramsbergen aldaar in behoeftige 
omstandighed en is komen te verkeren, in 
plaats van aan betrokkene een geldelijke 
ondersteuning te verstrekken, zich heeft be
paald tot het voor rekening der gemeente 
nemen van de b egrafeniskosten; dat door 
deze handelwijze he t gemeentebestuur van 
Gramsbergen ongeoorloofde invloed , als be
doeld in art. 40 van de Armenwet, op de 
wilsvorming van Mevrouw Boersma-Snij
der, om zich in de gemeente Steenwijker
wold te vestigen, heeft uitgeoefend; dat het 
gemeentebestuur van Gramsbergen in zijn 
brief van 23 November 1946, N°. 359/ D 25.20 
opmerkt, dat het gezin van Boersma tijdelijk 
in de gemeente Gramsbergen verbleef; dat 
Boersma voornoemd op 2 Oct ober 1946 is 
overleden, tot welk tijdstip hij regelmatig 
in de aardappelcampagne werkzaam was en 
een behoorlijk loon verdiende; dat weliswaar 
na genoemd tijdstip v anwege de gemeente 
financiële hulp is verleend, bestaande in de 
be taling van de kosten v an aanschaffing van 
een lijkkist en de verdere begrafeniskosten 
zulks op grond v an het bepaalde in het 
tweede lid van art. 37 van de wet van 10 
April 1869, Staatsblad N°. 65, doch hieruit 
geenszins tot armlastigheid mag worden ge
concludeerd , vermits in dergelijke gezinnen 
in het algemeen gereed geld tot betaling van 
de vaak hoge begrafeniskosten pleegt te ont
breken; d at ten slotte ook nimmer een ve r
zoek om onderstand, in welke vorm ook, 
het gemeentebestuur heeft bereikt; dat Me
juffrouw I. K amph uis, verpleegster van het 
Groene Kruis en optredende namens Me
vrouw Boersma-Snijder, blijkens de door 
h aar afgelegde verklaringen tegenover het 
gemeentebestuur van Steenwijk erwold aan 
het gemeentebestuur van Gra m sbergen slechts 
financiële hulp heeft verzocht voor het ge
zin van Boersma in de vorm va n betaling 
der begrafeniskosten in ruime zin, aan welk 
v erzoek gevolg is gegeven; dat, nu in casu 
van een verder strekkende aanvrage tot het 
bekomen van onderstand, uitgegaan van de 
betrokkene zelf of van harentwege niet is 
geblek en, het gemeentebestuur van Grams
bergen niet geacht k an worden zich aan zijn 
wettelijke taak in deze te hebben onttrok
ken ; dat veeleer als oorzaak tot de komst 

van Mevrouw Boersma-Snijder in d e ge
meente Steenwijkerwold m oet worden aan
gemerkt het fe it, dat haar moeder in die 
gemeente woonachtig is; dat, ook a l zou 
moeten worden aangenomen, dat burge
meester en wethouders van de gemeente 
Gramsbergen de zorg voor Mevrouw Boer
sma-Snijder op zich hadden behoren te 
nemen, de enkele omstandigheid, dat dit 
college in deze na latig zou zijn geweest, 
volgens constante jurisprudentie, niet kan 
worden beschouwd als enige invloed, welke 
tot haar komst te Steenwijk erwold heeft 
medegewerkt in de zin van art. 40 der Ar
menwet; dat ook overigens van invloed van 
of vanwege de burgemeester, of burge
m eester en wethouders v an Gramsbergen op 
die komst niet is geblekeri ; 

dat tegen dit besluit burgemeester en 
wethouders van Steenwijkerwold bij Ons in 
beroep gekomen zijn, aanvoerende, dat Ged. 
Staten stellen, dat u it het feit, dat de ge
m eente Gramsbergen de begrafenis van wij
len Boersma verzorgde en betaalde, geens
zins tot armlastigheid mag worden gecon
cludeerd, vermits in dergelijke gezinnen in 
het algemeen gereed geld tot betaling van 
de vaak hoge begrafeniskosten pleegt te ont
breken; dat er in dit geval echte r in het 
geheel geen sprake is geweest vah de vraag, 
of de W eduwe Boersma-Snijder al of nie t 
over voldoende "gereed ge ld" beschikte, aan
gezien gebleken is, dat deze vrouw in het 
geheel geen geld bezat, dat zij door derden 
tenslotte aan wat geld is geholpen en dat 
een boer haar gratis aardappelen en melk 
heeft verstrekt; dat, waanneer het alleen 
maar een kwestie van tijdelijke liquiditeits
moeilijkheden ware geweest, de W eduwe 
Boersma-Snijder reeds uit zichzelve of an
ders ongetwijfeld op aandringen van het ge
meentebestuur van Gramsbergen, tot regel
matige afbetaling van het wegens begrafe
n iskosten verschuldigde, zou zijn overge
gaan; dat dit niet is geschied en dat hiervan 
ook geen sprake kon zijn, aangezien de 
W eduwe Boersma-Snijder na de dood van 
haar man armlastig werd en dit sindsdien 
gebleven is; dat namelijk in een geval als 
het onderhavige, de begrafeniskosten voort
vloeiende uit het bepaalde bij art . 37 van 
de wet van 10 April 1869, S. N°. 65, mede 
op grond van het in het t weede lid van d it 
artikel met betrekking tot armbesturen be
paalde, geacht moeten worden kosten van 
armenvuzorging te zijn, aangezien deze kos
t en slechts een onderdeel vormen van de 
gehele hulpverlening, welke na de dood van 
Boersma nodig werd; dat dus deze hulp
verlening als één geheel moet worden ge
zien en dat he t onjuist is de daaruit voort
vloeiende kost en op vrij willekeurige wijze 
te s plitsen in een factor "begrafenisk osten" 
en een factor "gewon e ondersteuning"; dat 
de begrafenisgelden te Gramsbergen door 
het gemeentebestuur aldaar zijn betaald , 
zodat de staat van behoeftigheid in die ge
meente is ingetreden en Gramsbergen dus 
ook voor de regelmatige ondersteuning moet 
staan; dat, afgezien van al het vorenstaan
de, het niet beschikken over "gereed geld" 
wel degelijk een reden is om tot armlastig
heid te concluderen; dat toch de opvatt in~ 
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van Ged . Staten in deze tot onoverzienbare 
consequent ies zou le iden, daar ook in het 
geva l v an z iekenhuisverpleging menigeen niet 
over v oldoende "gereed geld" de beschik
king heeft voor het betalen der daaraan ver
bonden veelal h oge kosten; dat, daar het 
niet beschikken over "gereed geld" voor de 
betaling van ziek enhuiskosten wèl tot arm
last igheid voert, niet kan worden ingezien, 
waarom de betaling van begrafeniskosten 
daartoe, bij gebrek aan "gereed geld", n iet 
zou leiden; dat de Weduwe Boersma-Snijder 
na het overlijden van haar man geheel in 
de war was en, bij het u itblijven van vol
doende hulp n ie t wetende tot wien zich t e 
wenden, naar haar moeder in Steenwijker
w old is gegaan; dat h et op de weg van het 
gemeentebestuur van Gramsbergen had ge
legen om - nadat de wijkverpleegster van 
het Groene K ruis aldaar bij het gemeente
b estuur van Gramsbergen althans gedaan 
heeft weten te krijgen, dat de begrafenis
kosten van overheidswege werden voldaan 
- te onderzoeken, of deze zwangere, zwaar 
getroffen en door de omstandigheden uiterst 
nerveuze vrouw met haar drie k inderen zich 
wel kon redden, hetgeen - blijkens de door 
derden verleende hulp - n iet het geval 
was ; dat het gemeentebestuur van Gram s
bergen na het onderzoek, hetwelk v óór de 
betaling der begrafeniskosten toch ongetwij
feld zal zijn ingesteld, in gebreke is geble
ven in de toen u iteraard gebleken zorgelijke 
omstandigheden van de W eduwe Boersma
Snijder in te grijpen en dat d it, nu deze 
vrouw door derden niet of n iet in voldoende 
mate werd geholpen, een nalatigh~id is, welke 
strijdt met doe l en strekking v an de Ar
m enwet, welke beoogt, dat aan de arme hulp 
zal worden geboden; dat de gemeente Steen
wijkerwold, blijkens de genoemde beslissing 
van Ged. Staten van Overijssel , van deze 
nalatigheid het slachtoffer dreigt te worden ; 

0. dat, al zou u it het fe it, dat de ge
meente Gramsbergen de kosten van de be
grafenis van de overleden echtgenoot van de 
Weduwe Boersma-Snijder heeft betaald , k un
nen worden afgeleid, dat deze armlastig was, 
er niettemin geen enkele grond is om aan 
te nemen, dat inv loed van of vanwege het 
gemeentebestuur van Gramsbergen heeft 
medegewerkt tot de komst van de arme in 
de gemeente Steenwijkerwold ; 

dat daartoe in het bijzonder geen reden 
is, nu door of namens de a rmlastige geen 
verzoek om onderstand tot het gemeente
bestuur van Gramsbergen is gericht, zodat 
zich een geval, als bedoeld in art. 32 der 
Armenwet, niet kon voordoen, terwijl, ook 
indien dit anders ware geweest, de arm
lastige hierdoor niet gedwongen was de ge
meente te verlaten, doch Onze beslissing 
had kunnen inroepen ingevolge de bepaling 
in dat wetsartikel ; 

dat ook voor het overige n iet is gebleken 
van feiten, welke de toepassing van art. 
40, 2• lid, der Armenwet zouden rechtvaar
d igen; 

Gezien de Armenwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

Het beroep ongegrond t e verklaren. 
(A. B .) 

L . 1947 

25 Juni 1947. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteig .wet art. 42, Pb. art. 88). 

Nu de pacht geruimen tijd vóór den 
datum van het vonnis, waarbij de ont
eigening werd uitgesproken, een einde 
had genomen, bad de Rechtb. geen 
schadeloosstelling aan den pachter 
mogen toekennen. 

Art. 88 Pb. tast niet aan het bij a r t. 
4 2, lid 1, Onteig.wet voor de toeken
ning van schadevergoeding gestelde 
vereiste, dat de huurtijd - te deze de 
pacht - nog één of meer jaren moet 
duren. 

De door de R echtb. aangenomen ze
kerheid, dat, zonder h et voruitzicht op 
onteigening, de pachter het land op
nieuw zou hebben kunnen pachten, 
doet hieraan niet af. 

Mr. L. R. J. ridder van Rappard, burge
meester der gemeente Gorinchem, eiser tot 
cassatie van een tussen hem en na te melden 
verweerder in cassatie als interveniënt ge
wezen vonnis van de Arr.-Recb tbank te 
Dordrecht van 16 April 1947, adv. Mr. C. R. 
C. Wijckerheld Bisdom, 

tegen: 
J. Boer K ersbergen, veehouder, te Gorin
chem, verweerder in cassatie, niet ver
schenen. 

De H ooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden vonnis, zomede 

uit het vonnis der voormelde Rechtbank van 
13 Maart 1946, aan welks inhoud de Recht
bank, wat de f eiten betreft, zich in het be
streden vonnis gedraagt, blijk t dat verweer
der in cassatie "Kersbergen" in een geding, 
waarin door den eiser in cassatie, verder als 
"de burgemeeste r" aan te duiden, in zijn 
voormelde kwaliteit, ten behoeve van de 
gemeente Gorinchem de onteigening in het 
belang der volkshuisvesting van enige bin
nen de gem eente gelegen percelen land werd 
gevorderd, heeft verzocht, als pachter dier 
percelen te mogen tussenkomen en als tus
senkomende partij veroordeling van den 
b urgemeester tot betaling aan hem van een 
schadeloosstelling heeft gevorderd; dat de 
R echtbank bij het voormelde vonnis van 13 
Maart 1946, beslissend op de hoofdzaa!{, de 
gevorderde onteigening h eeft uitgesproken 
met vaststelling van de aan de eigenares der 
onteigende p ercelen toekomende schadever
goeding, en voorts, beslissend op het v erzoek 
tot tussenkomst, Kersbergen b eeft toege
laten als tussenkomende partij en een drie
tal deskundigen heeft benoemd, ter voor
lichting van de Rechtbank omtrent even
tueel ten behoeve van Kersbergen te bepa
len schadeloosstelling, met bijkomende be
slissingen en aanhouding van alle verdere 
uitspraken, - dit laatste, na dienaangaande 
te hebben overwogen: 

"dat is komen vast t e staan, dat requirant 
tot tusscb enkomst de thans onteigend wor
dende perceclen in pacht bad tot 1 Novem
ber 1915 ; 

I 2 
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dat aangenomen kan worden, gezien de 
acte van eischer in de hoofdzaak van 21 Ko
vember 1945, dat requirant tot tusschen
komst k osteloos in het genot van het ge
pachte is gelaten tot gemelden datum van 
1 November 1945; 

dat dus de grondslag ontbreekt, waarop 
hem over den tijd, voorafgaande aan laatst
genoemden datum, eene schadeloossteJling 
zou bebooren te worden uitgekeerd; 

dat evenwel bij art. 88 Pb., welk artikel te 
dezen toepasselijk is, is bepaald, dat art. 31, 
lid 2 van dat Besluit overeenkomstige toe
passing vindt; dat nu dit 2de lid van art. 31 
bepaalt, dat de rechter bij de vaststeJling 
van de in dat lid bedoelde schadevergoeding 
aan den pachter rekening houdt met den 
tijd, welken de pachter bij niet-ontbinding 
ingevolge de pachtovereenkomst nog op het 
gepachte had kunnen blijven en - waarop 
het in casu aankomt - daarbij tevens reke
ning kan houden met de mogelijkheid, dat 
de pachter na afloop van de pachtovereen
komst ingevolge art. 30 de hoeve of het land 
opnieuw zou hebben kunnen pachten; 

dat in het onderhavige geval op grond van 
den zich in afschrift bij de stukken bevin
denden brief van notaris Klokke te Gorin
chem, rentmeester en gemachtigde van de 
eigenares, aan den toenmaligen raadsman 
van den requirant tot tusschenkomst d .d. 17 
Maart 1945, en in verband met de omstan
digheid, dat uit niets is gebleken van be
zwaren bij de eigenares tegen requirant tot 
tusschenkomst als pachter of van een wil bij 
de eigenares om aan het verpachte een be
stemming te geven als bedoeld in art. 31 Pb., 
kan worden aangenomen, dat, indien er geen 
quaestie van eenige onteigening zou zijn ge
weest, requirant tot tusschenkomst het land 
opnieuw zou hebben kunnen pachten; 

dat requirant tot tusschenkomst in begin
sel dus toch voor het ontvangen van eene 
schadeloosstelling In aanmerking komt van 
het tijdstip af, waarop eene verlenging van 
zijn pacht of een nieuwe pacht eventueel zou 
zijn ingegaan, zijnde 1 November 1945; 

dat art. 85, lid 2, der Onteigeningswet hier
aan niet in den weg staat, aangezien nà het 
in art. 91 van die wet aangewezen tijdstip 
geen verlènging heeft plaats gehad, noch 
rechtstreeks bij overeenkomst tusschen ei
genares en requirant, noch door de Pacht
kamer, daar deze op het door requirant op 
grond van art. 30 Pb. gedaan verzoek om 
verleniging nog geen beslissing h eeft ge
nomen, terwijl ook geen nieuwe pachtover
eenkomst is afgesloten;" 

dat de Rechtbank bij het bestreden vonnis 
onder meer nog heeft overwogen: 

.,dat zij verwijst naar en zich geheel ge
draagt naar hetgeen in het vonnis van 13 
Maart 1946 In rechten ten aanzien van het 
verzoek tot tusschenkomst is overwogen" 
en voorts: 

.,dat de Pachtkamer van het Kantonge
recht te Gorinchem nà gemeld vonnis, en 
wel op 18 Nov. 1946, haar beslissing heeft 
genomen op het door interveniënt op grond 

van art. 30 Pb. gedaan v erzoek om verlen
ging van zijn pachtovereenkomst betreffen
de de voormelde perce\!len en dat die Pacht
kamer daarbij dat verzoek heeft afgewezen; 

dat dus in aansluiting aan het vonnis van 
13 Maart 1946 - verder niets veranderd 
zijnde - art. 95 lid 2 Onteig.wet aan de toe
kenning van een schadeloossteJling aan in
terveniënt niet in den weg staat;" 

dat de Rechtbank vervolgens, zich rich
tend naar het door de deskundigen uitge
bracht verslag, de aan Kersbergen toe te 
kennen schadeloosstelling op f 1927.80 heeft 
begroot en den burgemeester heeft veroor
deeld aan Kersbergen dat bedrag te betalen 
als sehadeloossteJling voor de door dezen a ls 
gevolg van de onteigening gederfd wordende 
bedrijfswinst, zomede in de kosten van de in
terventie; 

0. dat tegen deze uitspraak wordt opge
k omen met de navolgende middelen van cas
satie: 

.,1. S. of v. t. van de artt. 158 Grondwet, 
48 Rv., 2, 3, 39, 40, 42, 77, 80, 88, 91, 95 Onteig. 
wet, 1, 29, 30, 31, 80, 88 Pb. 1941 (215/1940), 
zooals dit is gewijzigd en gehandhaafd bij de 
Pachtregeling 1945 (F 279), door op de gron
den, opgenomen in het vonnis van 13 Maart 
1946, en waarnaar de Rechtbank zich ge
draagt in het vonnis van 16 April 1947, te 
beslissen, dat nu verweerder in cassatie in 
beginsel voor het ontvangen van een scha
deloosstelling in aanmerking komt van het 
tijdstip af, waarop een verlenging van zijn 
pacht of een nieuwe pacht eventueel zou zijn 
Ingegaan, zijnde 1 Nov. 1945, 

daarbij over het hoofd ziende, dat geen 
schadeloossteJling kon worden toegekend 
aan een pachter, wiens pacht op den dag van 
het onteigeningsvonnis is geëindigd, waar
aan niet afdoet of de betrokkene het land op
nieuw zou hebben kunnen pachten, wanneer 
er geen kwestie van eenige onteigening zou 
zijn geweest, 

en dat art. 95 lid 2 Onteig .wet, aan de toe
kenning van schadeloossteJling aan den 
pachter in den weg staande wanneer de ver
huring of haar verlenging na het tijdstip 
in art. 91 aangewezen h l)eft plaats gehad, a 
fortiori belet een dergelijke schadeloosstel
ling toe te kennen, wanneer tijdens het von
nis nog geen nieuwe pachtovereenkomst ts 
afgestoten en op het verzoek om verlenging 
door de Pachtkamer nog geen beslissing is 
genomen, aangezien zulk een nieuwe pacht
overeenkomst of verlenging, indien zij eens 
tot stand zou komen, noodzakelijker w ijze 
zou plaats hebben na het in art. 91 aange
wezen tijdstip, en de strekking van de aan
gehaalde bepalingen der Onteig.wet zich in 
elk geval er tegen verzet m et dergelijke van 
na de tervisielegging dateerende omstandig
h eden rekening t e houden; 

II. S. of v. t. van de artt. aangehaald in 
het eerste middel, alsmede van de artt. 168 
Grondwet, 20 R. 0., 59 Rv., doordat de 
Rechtbank op de gronden, vermeld in het 
vonnis van 16 April 1947, aan verweerder in 
cassatie een schadeloossteJling beeft toege-
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kend, daarbij over het h oofd ziende, dat nu 
de Pachtkamer te Gorinchem bet verzoek 
om verlenging van de pachtovereenkomst 
betreffende de onteigen de perceelen had a f
gewezen , geen schadeloosstelling mocht wor
den toegekend wegens een niet meer be
staande, en n iet verlengde pach t, ook niet 
door bij die toek en ning uit t e gaan van de 
veronderste lling, dat de pach tovereenkomst 
zeker verlengd zou zijn, zijnde a lthans het 
Rech tbankvonnis, deze veronderstelling uit 
bet deskundigenrapport overnemende en te
gelijkertijd vermeldende de afwijzing van 
het verzoek door de Pachtkamer, on begrij
pelijk en t egenstr ijdig gemotiveerd, en m its
dien n iet in den zin der wet met reden en om
kleed;" 

0. aangaande het eerste middel : 
dat de Rechtbank bij haar beslissing ten 

onrechte ervan is u itgegaan, dat a r t. 88 Pb. 
t e dezen toepasselijk zou zijn ; 

dat tocb dat a r tikel slechts behelst dat de 
beperkte schadeloosstelling, die bij a r t. 42, 
eerste en tweede lid, Ont eig.wet - ingevolge 
a r t. 88 dier wet op de onteigening in het be
lang der volkshuisvesting toepasselijk - den 
h uurder in h et algemeen wordt toegedach t, 
voor het geval da t de huurder is een pach
ter , dat wil zeggen een pachter van een hoe
ve of van los land, wordt vervangen door een 
volledige schadeloosstelling, t e bereken en 
met overeenkom stige toepassing van art. 31, 
lid 2, van het Pachtbesluit; 

dat art. 88 Pb. echter, zoals trouwens in 
dat a r tikel uitdrukkelijk wordt gezegd, n iet 
aantast h et bij a r t. 42, eerste lid, der wet vaor 
de toekenning der schadevergoeding gestelde 
vereiste, dat de h u urtijd - te dezen de pacht 
- nog één of meer jaren moet duren; 

dat evenwel de Rech tbank heeft vastge
st eld dat Kersbergen de onteigende percelen 
tot 1 November 1945 in pacht bad en voorts 
dat de pachtkamer Kersbergens verzoek tot 
verlenging van zijn pachtovereenkomst 
heeft afgewezen; 

dat , nu dus de pacht geruimen tijd vóór 
het ter zake beslissende tijdstip, den datum 
van het vonnis, waarbij de onteigening werd 
uitgesproken, een einde had genomen, aan 
vorenbedoeld vereiste niet was voldaan en 
de Rechtbank mitsdien ten onrechte aan 
Kersbergen een schadeloosstelling heeft toe
gekend ; 

dat de door de Rechtbank aangenomen ze
kerheid dat, zonder het vooruitzicht op ont
eigen ing, Kersbergen het land opnieuw zou 
hebben kunnen pachten, hieraan niet af
doet; 

O. dat het eerste onderdeel van het eerste 
middel du s gegrond is en dientengevolge de 
bestreden uitspraak niet in stand kan blij
ven, terwijl de middelen voor het overige 
niet behoeven te worden besproken; 

dat de Hooge Raad de hoofdzaak kan be-
slissen ; 

Vernietigt de bestreden uitspraak en 
R echtdoende krachten s art. 105 R . 0.; 
On tzegt aan verweerder in cassatie zijn 

a ls t ussenkom ende partij gedan en eis tot 
schadeloosstelling; 

Veroordeelt verweerder in cassatie in de 
k osten van h et geding in eersten aanleg, 
enz. (Salaris f 500). 

Conclusie Adv.-Gen. Wijnveldt: 

Het eerste middel ach t ik juist. Vast 
staat, dat de pacht van Kersbergen op 1 
Nov. 1945 eindigde. De R echtbank zegt, dat 
bem vóór die datum geen schadeloosstel
ling behoort te worden uitgekeerd, en neemt 
aan, dat hij tot die dag kosteloos in bet 
genot van het gepachte is gelaten, waar 
mee vermoedelijk beqoeld wordt, dat Kers
bergen vóór 1 Nov. 1945 geen moeilijkhe
den tengevolge der on teigening onder von
den had, imm ers gewoon als pach ter, zijn 
pachtsom betalend, op de grond gezeten 
had. 

De Rechtbank gaat daarna over tot een 
beschouwing omtrent de gevolgen welke 
voort vloeien uit art. 88 van het Pach tbe
sluit. 

Met die beschouwing kan ik mij niet 
ver enigen. Dit artikel z iet alleen op b e t 
geval genoemd in art. 42 der Onteigenings
wet waar dit de schadevergoeding regelt 
indien de h uur nog één of meer jaren 
moet duren, en geeft dan daarvoor een af
wijkende regeling, wanneer het gaat over 
,,pach t". 

Daarom acht ik dus deze bepaling niet 
toepasselijk, nu de Rechtbank zelve heeft 
vastgesteld, dat de pacht op 1 Nov. 1945 
was afgelopen - en niet was verlengd. 

Inderdaad maakt de onteigening het hem 
onmogelijk weer pachter te worden na die 
datum, wat indien er geen sprake van ont
eigening geweest ware mogelijk zou zijn 
geweest, wann eer de eigenaars er in had
den toegestemd of wel langs de weg van 
het Pachtbesluit. D ie kans is door de ont
eigening aan Kersbergen ontnomen, doch 
daarvoor kan schadeloosstelling, gezien 
art. 3 der Onteigen ingswet hem niet wor
den toegekend. 

De slotsom der Rechtbank in het vonnis 
van 13 Maart 1946 gegrond op het Pacht
besluit, dat Kersbergen in beginsel iocb 
voor het ontvangen van een schadeloos
stelling in aanmerking komt van het tijd
stip af, waarop een verlenging van zijn 
pacht of een nieuwe pacht eventueel zou 
zijn ingegann, zijnde 1 Nov. 1945, acht ik 
dus onjuist. 

Eveneens kan ik mij niet verenigen met 
de uitlegging der Rechtbank van art. 95, 
lid 2 der Onteigeningswet. Ook bier weer 
houdt de Rechtbank ten onrechte rekening 
met de mogelijkheid van pachtvernieuwing 
of verlenging. Art. 95 lid 2 der "\Vet doet 
dit n iet, en bepaalt zelfs, dat voor het toe
kennen van schadeloosstelling n iet reke
n ing mag worden gehouden met huurover
eenkomsten tot stand gekomen na ter visie
legging der bescheiden genoemd in de Ont 
eigeningswet. 
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Het tweede middel s luit nauwer aan bij 
het vonnis van 16 Apr il 1947. 

De Rechtbank, de gronden van deskun
digen overnemend, neemt aan, dat indien 
e r geen onteigening plaats vond, de pacht 
zeker zou zijn verlengd. Zij vermeldt ech 
ter óók a ls feit, dat de P achtkamer Kers
ber gen's verzoek tot verlenging heeft af. 
gewezen. Toch kent zij hem schadeloos
stelling toe, welke m.i. a lleen berust op een 
vergoeding voor een ttileurstelling in zijn 
verwachting, een grond welke de wet niet 
kent voor vergoedingen bij on te igening. 

Aan de deskundigen was de afwijzing 
door de P achtkamer nog onbekend, doch 
de Rechtbank stelt naast elkaar de zeker
heid wefäe de deskundigen hadden om
trent de verlenging en de afwijzing ervan 
door de Pachtk amer, om op die gronden 
schadeloosstelling toe te kennen. Met het 
subs idiaire gedeelte van het middel ben ik 
van oordeel, dat daardoor het vonnis niet 
in de zin der wet met r edenen oml<leed is. 

Mijn conclus ie strek t tot vernietig ing van 
het bestreden vonnis, en van oordeel, dat 
de Hooge Raad ten principale recht kan 
doen, tot afwijzing der oorspronkelijke vor
dering, een en ander met veroordeling van 
verweerder in de proceskosten. 

(N.J.) 

1 Juli 1947. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 3, lid 2, sub b, 24.) 

De wegens opheffing zijner betrek
king van leraa r in de lichamelijke op
voeding aan de gemeentelijke handels
dagschool te H. op wachtgeld gestelde 
leraar verzocht de minist er van onder
wijs enz. als lange wachtgelder aange
merkt te worden, ontvangt van de mi
nister bericht, dat er geen omstandig
heden zijn gebleken, op grond waarvan 
zijn verzoek kan worden ingewilligd. 

Zijn beroep op de centrale raad wordt 
niet-ontvankelijk verklaard, aangezien, 
ook al is op de leraar het rijkswachtgel
denbesluit van overeenkomstige toepas
sing, b. en w, van de gemeente H . be
voegd zijn tot vaststelling en wijziging 
van het wachtgeld van de gewezen leraar 
aan de gemeentelijke handelsdagschool. 
Hij is door het aangevallen besluit niet 
rechtstreeks in zijn belang getroffen. 

B. en W. zijn niet gebonden door het
geen de minister t. a.v. het wachtgeld 
beslist (met het oog op de rijkssubsidie). 

Uit5p~aak in zake: 
J. de J . te H., klager, 

tegen: 
de Minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen, verweerder. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat de Minister van Onderwijs, K un-

sten en Wetenschappen - voor deze het 
Hoofd der betrokken afdeling - bij brief 
van 2 December 1946, gericht aan klager, 
het volgende heeft vermeld: 

,,In antwoord op Uw adres aan de Com
missie van Beroep in zake de toepassing der 
Wachtgeldregelingen, houdende verzoek als
nog als " lange wachtgelder" te worden be
schouwd, deel ik U in verband met een van 
bedoelde Commissie ontvangen rapport mede, 
dat er na zorgvuldig onderzoek geen om
standigheden bleken te zijn, op grond waar
van Uw verzoek zou kunnen worden inge
willigd."; 

0. dat klager bij een op 31 December 
1946 ter griffie van deze Raad ontvangen 
klaagschrift tegen vorenbedoeld "schrijven" 
van 2 December 1946 in beroep is gekomen 
en op de daarin aangevoerde gronden heeft 
verzocht alsnog als "lange wachtgelder" in 
aanmerking te komen; 

In rechte: 
0. dat voorzover in voormelde brief van 

2 December 1946 een besluit van verweerder 
is vervat, dat besluit alsdan ten aanzien van 
klager, als gewezen ambtenaar in de zin der 
Ambtenarenwet 1929, is genomen, nadat te 
deze op 13 November 1946, blijkens de ge
dingstukken, door de in die brief bedoelde 
Commissie advies is uitgebracht, zodat, ge
let op het bepaalde in art. 3, lid 2, aanhef 
en sub b, dier wet, deze Raad in casu in 
eerste en enige aanleg heeft t e oordelen; 

0. dat voor de Raad op grond van de 
gedingstukken vaststaa t : 

dat de Raad der gemeente Hilversum in 
z ijn vergadering van 20 December 1933 heeft 
besloten o.m.: I. met ingang van 1 Septem
ber 1934 op te heffen de handelsdagschool 
te Hilversum, met toekenning van eervol 
ontslag aan het vaste personeel, hetwelk aan 
die school verbonden is ; II. voor het per
soneel van deze school van t oepassing te 
verklaren de wachtgeldregeling, welke geldt 
voor de leraren verbonden aan de rijks 
hogere burgerscholen, en in verband met 
het sub I bepaalde m et ingang van 1 Sep
tember 1934 in te trekken o. a . de veror
dening voor die handelsdagschool; 

dat Burgemeester en Wethouders van 
Hilversum bij besluit van 17 Augustus 1934, 
gelet op evenbedoeld raadsbesluit, hebben 
besloten aan klager, als leraar der handels
dagschool aldaar, wachtgeld toe te kennen, 
welk wachtgeld, blijkens de daarin vermelde 
bedragen en de tijdvakken, waarover het 
wachtgeld is toegekend, kennelijk zogenaamd 
lang wachtgeld was; 

dat hetzelfde College bij brief van 31 Mei 
1937 aan klager heeft medegedeeld , dat de 
Minister van Onderwijs, K unsten en "1/1/eten
schappen bij schrijven van 13 Mei 1937 aan 
dit College o. a. heeft bericht, dat de Minis
ter van mening is, dat k lagers betrekking 
aan de handelsdagschool als een nevenbe
trekking moet worden beschouwd, in ver
band waarmede het t er kennis van klager 
heeft gebracht, dat, in afwijking van het 
besluit van 17 Augustus 1934 , zijn wachtgeld 
eindigt met ingang van 12 April 1938; 

dat Burgemeester en Wethouders, voor
noemd, bij missive van 4 April 1939 aan 
klager o. m. hebben doen weten, dat, naar 
aanleiding van een door hen met de Minister 
van Onderwijs, K unsten en Wetenschappen 
gevoerde briefwisseling betreffende de duur 
van klagers wachtgeld als gewezen leraar van 
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de opgeheven hanóelsdJ.gschool te Hilver
sum, de Minister heeft beslist, dat dit wacht
geld krachtens art. 3, tweede lid, van het 
Wachtgeldbesluit eindigt op I Maart 1938, 
en hem voorts hebben medegedeeld, dat, 
behoudens het bepaalde in art. 6 van dat 
besluit, hem van deze datum af uiterlijk 
tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd 
een wachtgeld overeenkomstig art. 3, lid 3, 
van dat besluit kan worden toegekend tot 
de bedragen en over de tijdvakken, in die 
brief aangegeven; 

dat klager zich in verband met de ver
schillende vaststellingen van zijn wacht
geld meerdere malen tot verweerder heeft 
gewend, die in verband hiermede o. m. de 
in de eerste overweging dezer uitspraak be
doelde brief van 2 December 1946 aan kla
ger heeft doen toekomen; 

0. dat, voorzover in deze brief is te zien 
een besluit van verweerder, betrekking heb
bend op of verband houdend met d e vast
stelling van klagers wachtgeld a ls gewezen 
leraar aan de handelsdagschool te Hilver
sum, klager door zodanig besluit niet recht
streeks in zijn belang is getroffen, vermits 
de vaststelling van dat wachtgeld moet ge
schieden niet door de Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen, doch door 
Burgemeester en Wethouders van Hilver
sum, die zulks ook in feite hebben gedaan 
en tegenover klager niet gebonden zijn door 
hetgeen de Minister (met het oog op de 
rijkssubsidie aan de gemeente) heeft beslist; 
wordende door het vorenaangehaalde besluit 
van de Raad dier gemeente van 20 December 
1933, waarbij voor het personeel van de 
bewuste school van toepassing is verklaard 
de wachtgeldregeling, welke geldt voor de 
leraren verbonden aan de rijks hogere bur
gerscholen - zijnde het Rijkswachtgelden
besluit - niet aangetast de bevoegdheid van 
Burgo!meester en Wethouders, voornoemd, 
tot vaststelling te deze van klagers wacht
geld; 

0. dat derhalve, gelet op het bepaalde bij 
art. 24 der Ambtenarenwet 1929, klager in 
zijn beroep niet-ontvankelijk moet worden 
verklaard; 

Rechtdoende : 
Verklaart J. de J., voornoemd, niet-ont

vankelijk in zijn beroep. 
(A. B.) 

r Juli r947. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58, lid 1. Algemeen Rijks 
Ambtenarenreglement artt. 98, lid 1, 
aanhef en onder g, 99. Zuiveringsbesluit 
1945 art. 2. K. B. van 10 Oct. 1945, 
S. n°. F 221 art. r.) 

Karaktereigenschappen welke eerst 
tijdens de bezetting aan het licht zijn 
getreden, bestaan in wezen onafhanke
lijk van die bezetting, ook al kunnen zij 
in verband met de bezetting duidelijker 
aan het licht zijn getreden. 

Ook al hebben deze karaktereigen
schappen volgens de bevoegde beoor
delaars niet geleid tot het toepassen van 
het Zuiveringsbesluit 1945 of het K. B. 
F 221, dit neemt niet weg, dat een amb-

tenaar, behept met karaktereigenschap
pen, welke hem ongeschikt maken tot 
het vervullen van een leidende functie, 
niet langer in zijn betrekking kan wor
den gehandhaafd en dan op een andere 
grond dan de houding in verband met 
de bezetting. 

I. c. is het ontslag verleend op grond 
van art. 99 a.r.a.r. - ook op andere 
gronden dan in art. 98 a.r.a.r. genoemd 
- doch dit had moeten geschieden op 
grond van art. 98, 1• lid, aanhef en 
onder g - ongeschiktheid anders dan 
op grond van ziels- of lichaamsgebreken, 
zodat het ont!ilagbesluit moet worden 
vernietigd. 

(Het ambtenarengerecht had het ont
slagbesluit vernietigd op grond van 
strijd met het Zuiveringsbesluit 1945 
en het K. B. F 221, met welke ziens
wijze de centrale raad zich niet ver
enigt). 

Uitspraak in zake: 
De Raad van Arbeid te 's-Gravenhage, 

eiser in hoger beroep, vertegenwoordigd 
door zijn voorzitter, 

tegen: 
J. C. v. d. B., gedaagde in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgt ding: 
0. dat eiser op 8 Juli 1946 het volgende 

besluit heeft genomen: 
.,De Raad van Arbeid te 's-Gravenhage; 
Gelet op de artt. 44 en 47 der Wet op de 

Rijksverzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid 1933, S. 598; 

Gezien het besluit van den Minister van 
Sociale Zaken, dd. 18 April 1946, N° . 1720, 
Afdeeling Zuivering Kabinet, waarbij de sta
king van den heer J. C. v. d. B., Referen
daris bij dezen Raad, is opgeheven op grond 
van de overweging. dat er geen termen aan
wezig zijn voor het opleggen van eenigerlei 
maatregel als bedoeld in het Zuiveringsbe
sluit 1945; 

Gezien de stukken, welke den waarnemend 
Voorzitter van dezen Raad aanleiding heb
ben gegeven den heer v. d. B. voornoemd 
in zijn functie van Chef de Bureau te staken; 

0. dat de Raad niet in ,en beoordeeling 
kan, noch mag treden van de feiten en om
standigheden, welke ter kennis van de Zui
veringscommissie zijn gebracht en aanleiding 
hebben gegeven den betrokkene politiek zui
ver te verklaren; 

0. echter, dat v. d. B. voornoemd gedu
rende den bezettingstijd karaktereigenschap
pen heeft getoond, welke hem ten eenenmale 
ongeschikt maken tot het vervullen van een 
leidende functie; 

dat deze karaktereigenschappen oorzaak 
zijn geweest van handelingen, welke een 
hoofdambtenaar niet betamen; 

0. dat herstel in een andere dan een 
leidende functie niet bevorderlijk is voor 
den goeden gang van zaken en de onder
linge verhoudingen zal schaden; 

Gelet op het gevoelen van den, Minister 
van Sociale Zaken, neergelegd in zijn schrij
ven van 20 Juni 1946, N°. 2918, Afd. Sociale 
Verzekering ; 
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Gelet op art. 99 van het Ambtenaren
regfement 1936 van den Raad van Arbeid 
te 's-Gravenhage; 

Besluit: 
den heer J.C. v.d. B., geboren r7 Augus

tus 1900, Referendaris bij den Raad, eervol 
ontslag te verleenen met ingang van l Aug. 
1946."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak van 4 Februari 1947 
- naar welker inhoud hierbij wordt verwe
zen - het door J. C. v. d. B. tegen opge
meld besluit ingesteld beroep gegrond en 
het besluit nietig heeft verklaard; 

0. dat eiser tegen deze uitspraak tijdig 
in hoger beroep is gekomen en op de bij het 
beroepschrift aangevoerde gronden heeft ver
zocht die uitspraak te vernietigen en het 
beroep van gedaagde tegen het hem ver
leende ontslag alsnog van de hand te wijzen; 

0. dat gedaagde bij contra-memorie heeft 
geconcludeerd tot verwerping van het hoger 
beroep; 

In rechte: 
0. dat eiser bij het bestreden besluit aan 

gedaagde eervol ontslag heeft verleend met 
toepassing van art. 99 van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement zoals dit krach
tens eisers besluiten van 13 December 1935 
en 13 Maart 1936 gewijzigd van toepassing 
is verklaard op zijn ambtenaren; van welk 
art. 99 het eerste lid in de door eiser ge
wijzigde redactie luidt: 

"Door den Raad van Arbeid kan, nadat 
tevoren het gevoelen is gevraagd van den 
Minister van Sociale Zaken, aan een amb
tenaar in vasten dienst ook op andere gron
den, dan die in art. 98 zijn geregeld of waar
naar in dat artikel is verwezen, ontslag wor
den gegeven. Dat ontslag wordt dan eervol 
verleend."; 

0. dat in deze tevoren het gevoelen van 
de Minister van Sociale Zaken is gevraagd 
en derhalve aan deze voorwaarde is voldaan; 
waaraan niet afdoet, dat de Minister als zijn 
gevoelen heeft te kennen gegeven, dat bij 
hem tegen het voornemen aan gedaagde 
overeenkomstig voormeld art. 99 ontslag te 
verlenen ernstige bedenking bestond, omdat 
daardoor een zijnerzijds genomen beslissing 
in zake de zuivering van gedaagde prac
tisch krachteloos zou worden gemaakt; 

0 . dat de grond, waarop het onderhavige 
ontslag is gegeven, in het bestreden besluit 
in hoofdzaak is omschreven als het gedu
rende de bezettingstijd getoond hebben van 
karaktereigenschappen, welke gedaagde ten 
enenmale ongeschikt maken tot het vervul
len van een leidende functie; 

0. dat bij de beantwoording van de vraag, 
of deze grond het besluit kan dragen, buiten 
beschouwing moet blijven de houding van 
gedaagde in verband met de bezetting, aan
gezien deze houding uitsluitend ter beoor
deling staat van de organen, aangewezen in 
het Zuiveringsbesluit 1945 en het Koninklijk 
Besluit van 10 0ctober 1945, Stbl. F 221; 

0. dat dit echter niet wegneemt, dat een 
ambtenaar gedurende de bezetting blijk kan 
hebben gegeven van zodanige karaktereigen
schappen - al hebben deze dan volgens de 
bevoegde beoordelaars niet geleid tot het 
aannemen van een zodanige houding in ver-

band met de bezetting, dat een der beide 
evengenoemde besluiten van toepassing was 
- dat hij, op andere grond dan de houding 
iri verband met de bezetting, niet langer in 
:z.,jn betrekking kan worden gehandhaafd; 

0. dat hierbij naar aanleiding van het
geen in de aangevallen uitspraak is over
wogen opmerking verdient, dat hierin niet 
alleen ten aanzien van de door gedaagde 
tijdens de bezetting verrichte handelingen, 
maar ook ten opzichte van de toen door hem 
getoonde karaktereigenschappen is gesteld, 
dat ze verband houden met de bezetting; 

dat dit met betrekking tot de karakter
eigenschappen evenwel ten onrechte is ge
zegd, vermits deze, al kunnen ze in verband 
met de bezetting duidelijker dan anders tot 
uiting zijn gekomen, in wezen bestaan on
afhankelijk daarvan; 

0. nu dat de Raad op grond der geding
stukken van oordeel is, dat gedaagde tijdens 
de bezetting - inzonderheid door de wijze 
waarop h ij heeft geïntrigeerd tegen zijn toen
malige chefs, heeft gepoogd meer luister bij 
te zetten bij de ambtsaanvaarding van de 
in 1 943 opgetreden voorzitter van de Raad 
van Arbeid te Amersfoort en heeft gestreefd 
voor zich positieverbetering te verkrijgen -
blijk heeft gegeven behept te zijn met zo
danige karaktereigenschappen {terecht heeft 
hij zijn gedrag in een brief van 6 April 1943 
zelf o. m. aangeduid als verraderlijk, laf en 
verachtelijk), dat hij ongeschikt moet wor
den geacht voor het vervullen van zijn be
trekking; 

0. dat er daarom - geheel afgezien van 
het Zuiveringsbesluit 1945 en het besluit 
F 221 - naar 's Raads oordeel voldoende 
grond is om gedaagde te ontslaan met toe
passing van art. 98, lid I aanhef en onder 
g, van het in deze toepasselijk verklaarde 
Algemeen Rijksambtenarenreglement, nl. 
wegens ongeschiktheid voor het door hem 
beklede ambt, anders dan op grond van 
ziels- of lichaamsgebreken; 

0. dat dit kennelijk ook het oordeel is 
van eiser, naar blijkt zowel uit de notulen 
van zijn vergadering van 3 Mei 1946 als uit 
de overwegingen van het ontslagbesluit; 

0. dat dit evenwel insluit, dat hier ten 
onrechte ontslag is gegeven met toepassing 
van het hierboven weergegeven art. 99, eer
ste lid, daar het ontslag in feite immers niet 
wordt verleend "op andere gronden dan die 
in art. 98 zijn geregeld"; 

0. dat het ontslagbesluit mitsdien in 
strijd is met het toepasselijke algemeen ver
bindend voorschrift van art. 99, eerste lid, 
voormeld en dus op deze grond nietig moet 
worden verklaard ; . 

0. dat eisers gemachtigde weliswaar ter 
terechtzitting heeft betoogd dat, al zou het 
juister zijn geweest de voormelde bepaling 
van art. 98 toe te passen in plaats van art. 
99, dit aan de rechtsgeldigheid van het ont
slag niet zou afdoen, te minder waar het 
ontslag in beide gevallen eervol moet wor
den verleend, doch dit betoog moet worden 
verworpen, te meer, nu het rechtsgevolg van 
ontslag met toepassing van laatstgenoemd 
artikel {anders dan wanneer het eerst ge
noemde wordt toegepast) is, dat op grond 
van het tweede lid van art. 99 een regeling 
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moet worden getroffen, waarbij aan de amb
tenaar een uitkering wordt verzekerd; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat de 
aangevallen uitspraak, zij het op andere 
gronden dan waarop ze berust, moet worden 
bevestigd; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

Het Ambtenarengerecht overwoog o. m. 
als volgt: 

0. dat bij het bestreden besluit aan klager 
eervol ontslag is verleend ingevolge het be
paalde bij art. 99 van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement zooals dat gewijzigd 
van toepassing is verklaard op de ambtenaren 
van den Raad van Arbeid te 's-Gravenhage 
bij besluit van verweerder d.d. 13 December 
1935 en 13 Maart 1936, en waarvan het 1• 
lid diensvolgens luidt: 

"Door den Raad van Arbeid kan, nadat 
tevoren het gevoelen is gevraagd van den 
Minister van Sociale Zaken, aan een amb
t enaar in vasten dienst ook op andere gron
den. dan die in art. 98 zijn geregeld of waar
naar in dat artikel is verwezen, ontslag wor
den gegeven. Dat ontslag wordt dan eervol 
verleend." 

0. dat het aangevallen besluit is genomen 
met inachtneming van de voorwaarden ge
steld in vorenaangehaald 1• lid van art. 99, 
zoodat van strijd met deze bepaling geen 
sprake kan zijn; 

0. dat het Gerecht echter wel van oor
deel is, dat het besluit is genomen in strijd 
met andere toepasselijke algemeen verbin
dende voorschriften, n.l. met het Zuiverings
besluit 1945 (Koninklijk Besluit van 2 Aug. 
1945 (Stbl. nr. F 132) en het K oninklijk 
Besluit van IO October 1945 (Stbl. nr. F 221) 
zijnde deze besluiten in het leven geroepen, 
nadat het vorenbedoelde ambtenarenregle
ment van kracht was; 

0. dienaangaande, dat voor het Gerecht 
is komen vast te staan: 

dat kla@'er na op 7 Mei 1945 door den 
voorzitter van verweerder te zijn gestaakt, 
in Aoril 1946 heeft ontvangen: 

a. een beschikking van den Minister van 
Sociale Zaken gedateerd 18 April 1946, lui
dende: 

.,De Minister van Sociale Zaken; 
0. dat de heer J. C. v. d . B., referendaris, 

tevens Chef de Bureau bij den Raad van 
Arbeid te 's-Gravenhage, in de uitoefening 
van zijn functie is gestaakt; 

0. dat er geen termen aanwezig zijn voor 
het opleggen van eenigerlei maatregel als 
bedoeld in het Zuiveringsbesluit 1945; 

Besluit : 
de staking van den heer J. C. v. d. Berg 

voornoemd met ingang van heden op te hef
fen;" alsmede 

b. een brief van voornoemden Minister, 
eveneens gedateerd 18 April 1946, luidende: 
,. Uit de mij toegezonden stukken, betrek
king hebbende op Uw houding gedurende 
de bezetting is mij gebleken, dat U tijdens 
de bezetting een rapport heeft opgesteld. 
althans heeft medegewerkt aan de opstel
ling van een rapport, gericht tegen den toen
rnaligen voorzitter van den Raad van Ar
beid te 's-Gravenhage Wittert van Hoog-

land en den toenmaligen Chef de Bureau 
van Duyneveld. 

Van dit rapport is gebruik gemaakt in 
den strijd tusschen eenige op den Raad van 
Arbeid werkende leden der N .S.B. onderling. 

Ik acht dit optreden niet fraai doch con
stateer met voldoening, dat ook door U is 
toegegeven, dat Uw houding in dezen des
tijds niet juist is geweest. 

Echter heb ik in de wijze, waarop U zich 
blijkens Uw dossier overigens tijdens de 
bezetting heeft gedragen, aanleiding kunnen 
vinden af te zien van het opleggen van een 
maatregel in den zin van het Zuiverings
besluit 1945." 

dat klager daarna niet weder tot de uit
oefening van zijn dienst is toegelaten; 

dat de waarnemend voorzitter van ver
weerder op 20 September 1945 een brief heeft 
gericht tot den Secretaris van de Commissie 
van Advies in zake zuivering van den Raad 
van Arbeid te 's-Gravenhage, luidende: 

"Gelet op het besluit van den Minister 
van Sociale Zaken dd. 5 September 1945, 
nr. 176 (zuivering) Kabinet, en onder over
legging van de op deze zaak betrekking heb
bende bescheiden in 6-voud, doe ik Uw Com
missie het navolgende kennen. 

1. J. C. v. d . B., geboren 17 Augustus 
1900, wonende te 's-Gravenhage, Appe,straat 
172, referendaris bij den Raad van Arbeid 
te 's-Gravenhage, werd op 7 Mei j.l. bevolen 
den arbeid te staken. 

Deze ambtenaar was Chef de Bureau van 
een totaal personeel van ongeveer 250 amb
tenaren en in dagelijksch nauw contact met 
den N .S.B.-voorzitter Froonhof. 

Zijn gedragingen tegenover den Haag
schen ambtsvoorganger van Froonhof (Dr. 
Baron E. B. F. F. Wittert van Hoogland, 
die daarna Voorzitter van den Raad van 
Arbeid te Utrecht en Voorzitter van de Ver
eeniging van Raden van Arbeid was) mogen 
blijken uit de hierbij gevoegde correspon
dentie. 

Hij heeft gepoogd, dezen Voorzitter bij 
den gemachtigde aan het Departement van 
Sociale Zaken, van Ravenswaay, verdacht 
te maken, in samenwerking met den N.S.B.
Voorzitter te Amersfoort, Vos, en den N .S.B.
ambtenaar Riesz. 

Daarenboven heeft hij van zijn positie als 
rechterhand van Froonhof, die als Commies
ambtenaar tot Voorzitter van den Haag was 
benoemd, gebruik gemaakt om naast de pro
motie tot referendaris een extra-financieele 
promotie te maken, door in afwijking van 
het algemeen geldende Bezoldigingsbesluit 
een zeer gunstige extra periodieke salaris
verhooging per half jaar te verkrijgen. 

Van deze slappe, onbetrouwbare figuur 
kan niet de getrouwe medewerking verwacht 
worden aan het herstel van het Vaderland;" 

dat verweerder in zijn vergadering van 
3 Mei 1946 heeft besloten aan klager ont
slag te verleenen, doch dat alvorens daar
toe over te gaan de voorzitter van dat Col
lege zich zal overtuigen van de opvatting 
van den Minister ten aanzien van de toe
passelijkheid van het K oninklijk Besluit van 
10 October 1945, nr. F 221, om klager het 
daarin bedoelde eervol ontslag te verleenen, 
en verweerder bij brief van 14 Mei 1946 een 
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daartoe strekkend verzoek bij den Minister 
van Sociale Zaken heeft gedaan, na daarbij 
aan dien Minister te hebben medegedeeld: 

,,Bij Uw Besluit van I8 April 1946, Af
deeling Zuivering Kabinet N•. I720, werd 
de staking van den heer J . C. v. d. B. opge
heven. 

Deze ambtenaar werd op I Juli I944 tot 
Referendaris Chef de Bureau van den Raad 
van Arbeid te 's-Gravenhage benoemd door 
den toenmaligen N.S.B.-Raad. 

De Raad nam in zijn verga dering van 3 
Mei I946 kennis van Uw bovenaangehaald 
besluit, en van de stukken welke tot zijn 
staking hebben geleid . 

De feiten, welke t er beoordeeling van de 
Zuiveringscommissie zijn gebracht, mag de 
Raad niet weder beoordeelen. 

Het belang van den Raad met ± 250 
ambtenaren eischt, dat als Chef de Bureau 
optreedt een ambtenaar met een gaaf ka
rakter. Het in afschrift hierbijgaand schrij
ven, d.d. 6 April I943, van den Heer v. d. B. 
aan Dr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland, 
acht de Raad van dusdanige kwaliteit, dat 
deze persoon niet aan het hoofd van het 
ambtenarencorps mag worden gesteld;" 

dat de Minister van Sociale Zaken bij brief 
van 20 Juni I946 aan verweerder heeft be
richt: 

"dat er bij mij ernstige bedenking bestaat 
tegen Uw voornemen om den heer J. v. d. 
B. overeenkomstig art. 99 van het A.R.A.R. 
ontslag te verleenen. Hierdoor wordt immers 
een beslissing mijnerzijds inzake de zuive
ring van den betrokkene practisch krach
teloos gemaakt. 

Ik stel er prijs op om met den verderen 
gang van zaken den heer v. d. B. betreffende 
op de hoogte gehouden te worden." 

0. dat verweerder, nu vorenbedoeld ont
slag door de daartoe bevoegde instantie niet 
werd gegeven, het zijn taak achtte klager uit 
den dienst verwijderd te houden en ver
volgens te ontslaan; 

0. dat het Gerecht, - in het midden 
latend, of verweerder met het ontslag uit
sluitend het belang van den bepaalden aan 
hem toevertrouwden dienst beoogde, dan wel 
ook, het landsbelang, gelegen in de zuive
ring - van oordeel is, dat het op bovenver
melde gronden toepassen van meergemeld 
art. 99 op zich zelf reeds treedt in de toe
passing van de voormelde Koninklijke Be
sluiten betreffende de zuivering nu daaraan 
ten grondslag liggen de feiten en omstan
digheden, door verweerder in het ontslag
besluit omschreven n.l. het door klager in 
den bezettingstijd toonen van karaktereigen
schappen, welke hem ten eenenmale onge
schikt maken tot het vervullen van een 
leidende functie en de daaruit voortgevloeide 
handelingen en de bezwaren verbonden aan 
een herstel van klager in een andere dan 
een leidende functie; 

0 . toch, dat uit art. 2 van het Zuiverings
besluit 1945 en uit de considerans en uit het 
slot van art. I van het Koninklijk Besluit 
van 10 October I 945 blijkt dat het ook de 
voormelde feiten en omstandigheden zijn, 
indien zij verband houden met de bezetting, 
waarover de toepassing dier besluiten zich 
uitstrekt; 

0. dat weliswaar tijdens de bezetting ge
toonde karaktereigenschappen en verrichte 
handelingen grond kunnen opleveren voor 
een ontslag, als verweerder op klager heeft 
toegepast, doch niet, nu zij verband houden 
met de bezetting, gelijk in casu bepaaldelijk 
het geval is; 

0. toch dat het Gerecht uit het onder
zoek niet is gebleken van bezwaren tegen 
klager, dateerende van voor of na de be
zetting, noch van tijdens de bezetting, welke 
met de bezetting geen verband houden, maar 
dat alleen is gebleken, dat verweerder de 
onwenschelijkheid om klager te handhaven, 
doet steunen op klagers onder een hoed spe
len met de N.S.B.-ers Riesz en Vos om de 
N.S.B.-ers Wittert van Hoogland en van 
Duynevelt in een kwaad daglicht te stellen 
bij van Ravenswaay en op klagers pogen een 
ambtenaar bij den Raad van Arbeid te 
Amersfoort over te halen tot het bestellen 
van bloemen en het houden van een rede 
ter gelegenheid van de ambtsaanvaarding 
van den nieuwen N.S.B.-voorzitter Vos, als
mede op het door klager verwerven van een 
gunstiger ambtelijke bezoldiging onder de 
toenmalige N.S.B.-leiding van den Raad van 
Arbeid, moetende toch iemands omgang met 
en verhouding tot N.S.B.-ers op grond van 
de voormelde zuiveringsbesluiten worden 
aangemerkt als verband te houden met de 
bezetting; 

0. dat ook verweerders bezwaar tegen kla
gers herstel in een andere dan een leidende 
functie het ontslagbesluit niet kan dragen, 
omdat, nu de staking was opgeheven hier 
geen sprake kan zijn van herstel in eenige 
functie, terwijl bovendien dit bezwaar als 
zelfstandige grond niet losgemaakt kan wor
den van verweerders overige grieven en ver
weerder ook daarmede treedt in een beoor
deeling, welke aan de organen der zuivering 
is voorbehouden, in casu aan den Minister 
van Sociale Zaken, die, blijkens de geding
stukken verweerders bezwaren volledig ken
nende, niettemin termen heeft gevonden kla
gers staking op te heffen; 

0. dat mitsdien het beroepen besluit be
hoort te worden nietig verklaard wegens 
strijd met de toepasselijke algemeen verbin
dende voorschriften, te weten het Zuiverings
besluit 1945 en het Koninklijk Besluit van 
I<> October I945 (Stbl. F 22x.) 

(A.B.) 

1 Jttli 1941. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet a rt. 183.) 

H et staat de gemeenteraad niet vrij, 
aan do ambtena ren van de burgerlijke 
stand, onder welke benaming of in wel
ke vorm ook, boven hun bezoldiging 
t er zake va n hun ambtsbezigh eden , 
enige vergoeding toe te kennen. E en 
dergelijke v ergoeding beh oort dan ook 
niet a ls een u itgave der gemeente op 
de gemeentebegroting voor t e k omen. 
De bezoldig ing der betreffende ambte
na ren ka n ook niet beschouwd worden 
a ls een o nderdeel van h etgeen door h en 
a ls a mbtenaren ter secretarie wo rdt 
ontvangen , daar a rt. 183 aan deze ziens
wijze iedere g rondslag ontneemt. 



185 1 JUL I 1947 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteid 

door den raad der gemeente Diepenveen 
t egen h et besluit van Gedeputeerde Staten 
der provincie Overijssel van 28 Januari 
1947, No. 127ó8, '46/319, Ze afdeling waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het besluit 
van de raad der gemeente Diepenveen van 
11 April 1946, tot wijziging van de begro
ting dier gem eente voor 1944; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bi,stuur, gehoord advies van 
11 Juni 1947, No. 1093; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 24 Juni 1947, No. 
11088, Afdeling Binnenlands Bestuur Bu
reau Financiën; 

0. dat de raad der gemeente Diepenveen 
op 11 April 1946 h eeft besloten de begroting 
van inkomsten en uitgaven dezer gemeente 
voor het dienstjaar 1944 te wijzigen en 
daarbij onder meer op volgnummer 155, in 
verband met een bijzondere toelage op tie 
bezoldiging van de ambtenaren van de bur
gerlijke stand, de betreffende post met f 17 
te verhogen; 

dat Gedeputeerde Staten van Overijssel 
bij hun besluit van 28 Januari 1947, No. 
12758, '46/819, Ze afdeling, hun goedkeuring
aan het voormeld besluit van de raad der 
gemeente Diepenveen tot wijziging der be
groting voor h e t dienstjaar 1944 onthouden 
hebben; 

dat Gedeputeerde Staten hierbij overwo
gen hebben, dat bij het besluit onder andere 
de post "Bezoldiging der ambtenaren van 
de burgerlijke stand" (volgnummer 155) is 
ver h oogd met f 17; dat uit de toelichting 
van deze post moet worden afgeleid, dat dit 
bedrag betreft het aan een tweetal ambte
naren van de bu rgerlijke stand verstrek
k en van extra salaris op dezelfde voet als 
ten aanzien van h et Rijkspersoneel is ge
schied ingevolge het bepaalde onder 2e van 
het Koninldijk Besluit van 15 October 1945, 
No. 7 (zogenaamd invasie-uitkering ); dat 
de extra-uitkering van salaris aan de Amb
tenaren van de burgerlijke stand slechts 
zou mogen worden gedaan , indien daaraan 
een met toepassing van art. 183 der ge
m eentewet door hun College vastgestelde 
Koninklijk goedgekeurde regeling ten 
grondslag zou liggen; dat een zodanige re
geling in casu ontbreekt en het niet in het 
voornemen van hun College ligt de tot
standkoming daarvan te bevorderen; 

dat t egen dit besluit de raad der gemeen
te Diepenveen bij Ons in beroep is gekomen 
aanvoerende, dat hij van oordeel is, dat 
het niet bestaan van een met toepassing 
van artikel 183 der gem eentewet Konink
lijk goedgekeurde regeling, geen bezwaar 
mag zijn het extra salaris aan de bedoelde 
ambtenaren uit te keren, aangezien hun 
wedde een integrerend deel hunner jaar
wedde a ls ambtenaar ter secretarie is; dat, 
wanneer een oproeping voor een ambtenaar 
ter secretarie wordt geplaatst, hierbij wordt 
vermeld de vergoeding, die hij voor de bur
gerlijke stand geniet; dat daaruit afgeleid 
kan worden, dat de vergoeding als ambte
naar van de burgerlijke stand a ls een toe-

lage wordt b eschouwd, deel uitmakend van 
de jaarwedde; dat het toch niet in de be
doeling kan liggen om b.v. de ambtenaren 
van de burgerlijke stand met een volledige 
dagtaak geen aanspraak op deze uitkering 
te geven en aan ambtenaren van andere 
afdelingen dierzelfde secretarie wel; dat hij 
dan ook van oordeel is, dat de ambtenaren 
dezer gemeente recht hebben op een maand 
wedde extra en dat, wanneer werkelijl, de 
toelage, die de betrokken ambtenaren ont
vangen voor hun werkzaamheden t en be
hoeve van de burgerlijke stand, beschouwrl 
wordt als jaarwedde, de totstandkoming 
van een besluit alsnog dient te worden be
vorderd, opdat aan deze ambtenaren de
zelfde rechten worden toegekend als aan 
anderen; dat naar zijn mening van een 
.,jaarwedde" feitelijk niet kan worden ge
sproken, omdat het ondenkbaar is, dat een 
ander dan een ambtenaar, voor wie deze 
jaarwedde slechts een toelage betekenen 
kan, voor een basisloon (dat is de "jaar
wedde") van f 110 per jaar in een gem een1e 
van 8000 zielen genegen zou zijn ± 185 ge
boorteakten, ± 95 overlijdensakten en ·:t: 
60 huwelijksakten te maken en voor die 
akten de verantwoording op zich nemen 
zou; dat er twee bezoldigde ambtenaren van 
de burgerlijke stand zijn, die allebei een ver
goeding ontvangen van f 110 basisloon; 

0. dat krachtens art. 183 van de gem een
tewet de bezoldiging van de ambtenaren 
van de burgerlijke stand door Gedeputeerde 
Staten onder Onze goedkeuring, nadat de 
gemeenteraad is gehoord, wordt geregeld; 

dat het dus de gemeenteraad niet vrij
staat aan de ambtenaren van de burger
lijke stand, onder welke benaming of in 
welke vorm ook, boven hun bezoldiging ter 
zake van hun ambtsbezigheden enige ver
goeding toe te k ennen; 

dat een dergelijke vergoeding dan ook 
niet als een u itgave der gemeente op de ge -
m een te begroting behoort voor te komen; 

dat verder de bezoldiging der betreffende 
ambtenaren ook niet, in de zin van h et door 
de appellant betoogde, beschouwd kan 
worden als een onderdeel van h etgeen door 
hen als ambtenaren ter secretarie wordt 
ontvangen, daar voormeld artikel 183 aan 
deze zienswijze iedere grondslag ontneemt; 

dat Geäeputeerde Staten mitsdien terecht 
aan het onderwerpelijke besluit van de ap
pellant hun goedkeuring h ebben onthou
den; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 

(A.B.) 

1 Juli 1947. U ITSP RAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 3, 2• lid, sub b, 58, 1• en 
2• lid en 60, lid 1 ; Algemeen reglement 
voor de waterschappen in de provincie 
Utrecht artt. 72b, 157b en 157g.) 

De centrale raad is in eerste en enige 
aanleg bevoegd van het onderwerpe
lijk e geding kennis t e nemen. 
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H et beroep, ingesteld tegen de beslui
ten van gedaagde van 3 April en 19 
December 1946, is ook ontvankelijk, 
voorzoverre het tegen eerstgenoemd be
sluit is ingesteld, nu bij het tweede be
sluit dat van 3 April 1946 is gehand
haafd en dat van 19 December 1946 is 
genomen, nadat door een commissie ad
vies is uitgebracht. De beroepstermijn 
van art. 60, lid 1 , der Ambtenarenwet 
1929 is niet overschreden m. b. t. het 
besluit van 3 April 1946, aangezien daar
tegen eerst beroep kon worden ingesteld, 
nadat door de commissie een advies was 
gegeven en gedaagde na dat advies een 
nieuw besluit had genomen. 

Het oordeel omtrent het al dan niet 
geschaad zijn van de waardigheid der 
betrekking is aan de centrale raad ont
trokken, nu het toepasselijke reglement 
bepaalt, dat zulks naar het oordeel van 
het bestuur het geval moet zijn. 

Geen strijd met enig toepasselijk al
gemeen verbindend voorschrift en geen 
onevenredigheid tussen de straf van 
niet-eervol ontslag voor de penning
meester van h et waterschap, die gedu
rende de bezetting dreigbrieven ver
stuurt o. a. aan een aantal ingelanden 
van het waterschap, dat hij dient, ter
zake van welk feit hij bij onherroepelijk 
geworden vonnis is veroordeeld tot f 25 
boete, subs. 5 dagen hechtenis, onvoor
waardelijk. 

Uitspraak in zake: 
J. v. D. te L ., klager, 

tegen: 
de Vergadering van stemgerechtigde inge
landen van het waterschap Mastwijk en 
Achthoven, verweerster. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgedin~: 
0. dat de vergadering van stemgerechtigde 

ingelanden van het waterschap Mastwijk en 
Achthoven op 3 April 1946 heeft besloten, 
gelet op art. 72b van het Algemeen Regle
ment voor de waterschappen in de provincie 
Utrecht, aan J. v. D. met ingang van 3 April 
1946 niet-eervol ontslag te verlenen als pen
ningmeester van genoemd waterschap; onder 
overweging: 

" dat J. v. D., die de betrekking bekleedt 
van penningmeester van het Waterschap 
Mastwijk en Achthoven, bij onherroepelijk 
geworden uitspraak van de Arr.-Rechtbank 
te Utrecht dd. 12 Februari 1946, is veroor
deeld tot f 25 boete, subs. s dagen hechtenis 
onvoorwaardelijk. wegens bedreiging met 
enig misdrijf waardoor de algemeene vei
ligheid van personen of goederen in gevaar 
gebracht wordt, meermalen gepleegd te L.; 

dat dit vonnis betreft het schrijven van 
d reigbrieven aan veehouders en anderen in 
de gemeente L" met het kennelijk doel o.m. 
zichzelven daarmede te verrijken; 

dat v. D . in deze dreigbrieven de geadres
seerden o,m. heeft bedreigd met brand
stichting; 

dat het bestuur blijkens zijn voorstel dd. 
27 Maart 1946 van meening is, dat de waar
digheid van de betrekking van penningmees
ter van het waterschap, door de bovenver
melde handelingen ernstig is geschaad, waar-

om het bestuur dan ook voorstelt aan v. D. 
ongevraagd niet-eervol ontslag te verleenen 
als penningmeester van het waterschap 
Mastwijk en Achthoven en wel t erstond 
ingaande; 

dat v. D. in de gelegenheid is gesteld zich 
schriftelijk of desgewenscht mondeling te 
verantwoorden, van welke gelegenheid hij 
gebruik heeft gemaakt door overlegging van 
een verweerschrift dd. 2 April 1946, onder
t eekend door Mr. W . Jalink, advocaat en 
procureur te Rotterdam; 

dat uit ingewonnen inlichtingen is geble
ken dat noch de plaatselijke commandant 
van de Binnenlandsche Strijdkrachten te 
Linschoten n och de Commandant vàn de 
K nockploeg van de voormalige illegaliteit te 
Linschoten ooit op het terrein van die ille
galiteit hebben samengewerkt met v. D., en 
zelfs het gevaar niet denkbeeldig achtten dat 
de bezettingsautoriteiten, wanneer zij de 
dreigbrieven in handen kregen, fel daarop 
zouden reageeren, daar zij onderteekend wa
ren met de letters "0.D.", waardoor het 
illegale werk in gevaar zou kunnen worden 
gebracht; 

dat de Vergadering van Stemgerechtigde 
I ngelanden, na kennisneming van het ver
weerschrift, unaniem van meening is, dat 
een ambtenaar, die zich aan een dergelijk 
misdrijf schuldig maakt, niet in zijn functie 
kan worden gehandhaafd, dat door een der
gelijk misdrijf de waardigheid van de be
trekking wordt geschaad, dat het verweer
schrift geen aanleiding geeft de feiten in 
een voor v. D. gunstiger licht te zien en 
dat het in het belang van den dienst moet 
worden geacht het ontslag niet op te schor
ten, in verband met een eventueel in te stel
len beroep, doch dit terstond te doen in
gaan·"· 

0. ·d~t de commissie van advies, bedoeld 
in art. 157b van evengenoemd Algemeen 
Reglement, op 29 November 1946 heeft be
sloten de vergadering van st emgerechtigde 
ingelanden van voornoemd waterschap uit 
te nodigen de door haar op 3 April 1946 
t en aanzien van J. v. D. voornoemd geno
men beslissing te herzien, onder overweging 
dat onevenredigheid bestaat tussen de aan 
deze opgelegde straf en de door hem ge
pleegde overtredingen, welke, naar het oor
deel dier commissie, aanleiding hadden kun
n en geven tot het uitspreken van een be
risping, doch in genen dele het opleggen van 
de straf van niet-eervol ontslag wettigen; 

0. dat de vergadering van stemgerech
tigde ingelanden van het waterschap Mast
wijk en Achthoven vervolgens op 19 Decem
ber 1946 heeft besloten geen gevolg te geven 
aan de vorengenoemde uitnodiging dier com
missie van advies om het ontslagbesluit van 
3 April 1946 te herzien en dat besluit heeft 
gehandhaafd, onder overweging dat de ver
gadering geen aanleiding vindt aan die uit
nodiging gevolg te geven, aangezien de mo
tieven, waarop de commissie haar uitnodi
ging baseert, haar niet klemmend voor
komen ; 

0. dat J. v . D . van de hiervoren genoemde 
besluiten van 3 April en 19 December 1946 
bij deze Raad in beroep is gekomen, bij 
klaagschrift, ter griffie van de Raad inge
komen op 15 Januari 1947, en op de daarin 
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aangevoerde gronden heeft verzocht, de beide 
genoemde besluiten der vergadering van de 
stemgerechtigde ingelanden van het water
schap Mastwijk en Achthoven te vernietigen 
en hem met terugwerkende kracht te her
stellen in zijn functie van penningmeester 
van dat waterschap; 

0. dat verweerster niet tijdig heeft ge
diend van contra-memorie; 

In rechte: 
0. dat in dit geding allereerst de vraag 

beantwoording behoeft, of het aangevallen 
besluit van 19 December 1946 is een besluit, 
als bedoeld in art. 3, lid 2, sub b, der Amb
tenarenwet 1929, derhalve of het door ver
weerster is genomen, nadat een krachtens 
algemeen verbindende regels optredende 
commissie in de zaak een advies of uit 
spraak heeft gegeven ; 

0. te dien aanzien dat art. 157g van het 
vorengenoemde Algemeen Reglement, voor
zoverre te deze van belang, het volgende 
bepaalt: 

,.Kan de commissie van advies zich blij
kens haar uitspraak niet vereenigen met de 
door het, in art. 157b bedoelde gezag geno
men beslissing, dan noodigt zij dat gezag 
uit zijne b eslissing zoo spoedig mogelijk te 
herzien bij eene nieuwe met redenen om
kleede beslissing. De nieuwe beslissing wordt 
binnen tweemaal 24 uren aan den beambte 
of bediende die het beroep heeft ingesteld, 
uitgereikt"; 

0 . dat derhalve de in de eerste rechts
overweging gestelde vraag bevestigend moet 
worden beantwoord, zodat deze Raad in 
eerste en enige aanleg bevoegd is van het 
onderwerpelijke geding kennis te nemen; 

0. dat vervolgens de vraag beantwoord 
moet worden, door verweerster bij geschrift 
en ter openbare terechtzitting van deze Raad 
opgeworpen, of klager ontvankelijk is in zijn 
beroep op de Raad in zoverre dit gericht is 
tegen het besluit van verweerster van 3 
April 1946; 

0. te dien aanzien dat verweerster o.m. 
heeft betoogd, dat deze Raad niet bevoegd 
is van het beroep tegen laatstgenoemd be
sluit kennis te nemen, nu dit niet is een 
besluit, genomen in administratief beroep, 
of nadat een krachtens algemeen verbinden
de regels optredende commissie een advies 
of uitspraak heeft gegeven, gelijk art. 3, 
lid 2, der Ambtenarenwet 1929 eist, terwijl 
bovendien het beroep tegen dat besluit is 
ingesteld na het verstrijken van de in art. 
60, lid 1, der Ambtenarenwet 1929 genoemde 
termijn, op grond van welke redenering ver
weerster heeft gesteld, dat het ontslag in 
kracht van gewijsde was gegaan; 

0 . dat deze Raad verweerster in dit be
toog niet kan volgen, aangezien - nog daar
gelaten dat, ware haar opvatting te deze 
juist, daaraan de wonderlijke en voor de 
Raad niet te aanvaarden consequentie zou 
zijn verbonden, dat het bepaalde in art. 3, 
lid 2, sub b, der Ambtenarenwet 1929 in 
feite tot gevolg zou hebben, dat de beoor
deling van geschillen in welke een commis
sie, als in deze bepaling bedoeld, een advies 
of uitspraak heeft gegeven, aan de amb
tenarenrechter veelal zou worden onttrok
ken - het bestreden besluit van verweer
ster dd. 19 December 1946 o.m. uitdruk-

kelijk inhoudt, dat haar beslissing van 3 
April 1946 wordt gehandhaafd, zodat het 
besluit van 19 December 1946 niet los kan 
worden gezien van dat van 3 April 1946 en 
tegen laatstgenoemd besluit eerst beroep bij 
deze Raad kon worden ingesteld, nadat 
vooraf de genoemde commissie een advies 
had gegeven en verweerster, na ontvangst 
van het advies, een nieuw besluit had ge
nomen; 

0. dat deze Raad mitsdien bevoegd is 
het beroep, ook in zoverre het gericht is 
tegen het besluit van verweerster dd. 3 April 
1946, te beoordelen, zijnde toch de in art. 
60, lid 1, der Ambtenarenwet 1929 genoemde 
termijn - welke pas begon te lopen, nadat 
dit besluit door het tweede besluit perfect 
was geworden - door klager niet over
schreden; 

0. vervolgens dat in dit geding moet wor
den beslist over de vraag, of de bestreden 
besluiten kunnen worden aangevochten op 
een der gronden, genoemd in art. 58, 1• en 
2• lid, der Ambtenarenwet 1929; 

0. dat alsnu allereerst moet worden on
derzocht, of de bestreden besluiten feitelijk 
of rechtens strijden met enig toepasselijk 
algemeen verbindend voorschrift; 

0. dat art. 72b van vorengenoemd op 
klager toepasselijk Algemeen Reglement, 
voorzoverre hier van belang, bepaalt, dat 
de beambte of bediende niet kan worden ge
straft voor handelingen of gedragingen, wel
ke zijn niet-ambtelijk leven betreffen, tenzij 
naar het oordeel van het bestuur de dienst 
of de waardigheid der betrekking er door 
wordt geschaad, terwijl verder daarin als 
een der straffen, welke kunnen worden op
gelegd, wordt genoemd niet-eervol ontslag; 

0. dat, gelet op de onderstreepte be
woordingen, de beoordeling van de vraag, 
of de J. v. D. te laste gelegde handelingen 
of gedragingen de dienst of de waardigheid 
van zijn betrekking schaden, aan deze Raad 
is onttrokken, zijnde in het ontslagbesluit 
van 3 April 1946 uitdrukkelijk overwogen, 
dat het bestuur van mening is, dat de waar
digheid van de betrekking van penning
meester ernstig is geschaad door de J. v. D. 
verweten handelingen, nl. die, ter zake waar
van hij bij onherroepelijk geworden vonnis 
der arr.-rechtbank te Utrecht dd. 12 Fe
bruari 1946 is veroordeeld tot f 25 boete, 
subsidiair 5 dagen hechtenis, onvoorwaar
delijk, welke handelingen blijkens dat von
nis hierin hebben bestaan, dat hij in of om
streeks het eerste kwartaal van 1945 enige 
personen door het sturen van brieven op
zettelijk heeft bedreigd; 

0. dat derhalve verweerster - die, naar 
vaststaat, klager heeft benoemd tot pen
ningmeester van het waterschap Mastwijk 
en Achthoven - bevoegd was hem wegens 
de bedoelde handelingen te straffen met 
niet-eervol ontslag uit die betrekking, zodat 
de bestreden besluiten niet gezegd kunnen 
worden te zijn genomen in strijd met voren
genoemd artikel, zijnde de Raad ook overi
gens niet gebleken van enig algemeen ver
bindend voorschrift, waarmede de aange
vochten besluiten zouden strijden; 

0. dat ook niet met recht kan worden 
beweerd, dat verweerster bij het nemen van 
haar besluiten van 3 April en 19 December 
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I946 van haar bevoegdheid kennelijk een 
ander gebruik heeft gemaakt dan tot da 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven, zodat de bestreden besluiten ook niet 
op deze grond kunnen worden aangevoch
ten· 

0. dat ten slotte de vraag moet worden 
beantwoord, of tussen de opgelegde straf 
en de gepleegde overtredingen onevenredig
heid bestaat; 

0. hieromtrent dat deze Raad op grond 
van de inhoud der gedingstukken en gelet 
op het verhandelde ter openbare terechtzit
ting van oordeel is, dat door klager niet is 
bewezen, dat degenen, aan wie hij de dreig
brieven heeft verzonden - uitgezonderd 
wellicht één van hen - bekend stonden als 
zwarte handelaren, terwijl evenmin als vast
staande kan worden aangenomen, dat hij 
tot het schrijven van die dreigbrieven is 
bewogen doordat op hem aanmerkelijke 
pressie door of vanwege de illegaliteit zou zijn 
uitgeoefend ; 

0. dat klager zich daarom naar het oor
deel van deze Raad - de bijzondere om
standigheden van de laatste periode der 
bezetting daarbij mede in aanmerking ge
nomen - had behoren te onthouden van 
het schrijven en verzenden van die dreig
brieven, gericht aan een aantal veehouders 
en anderen in de gemeente L., waarin, onder 
bedreiging o. a . met brandstichting, geëist 
werd levensmiddelen bij enige met name ge
noemde hand- en hoofdarbeiders - waar
onder klager zelf - te bezorgen, dit te meer, 
nu enkelen dier geadresseerden behoorden 
tot de ingelanden der 4 waterschappen, wel
ke klager als penningmeester diende; 

0. dat in dit verband in het bijzonder 
ook de toon, waarin deze brieven gesteld 
waren, afkeuring verdient; 

0. dat derhalve naar het oordeel van de 
Raad tussen de opgelegde straf en de ge
pleegde overtredingen - welke ook door 
de strafrechter strafwaardig zijn bevonden 
- geen onevenredigheid bestaat, zodat het 
tegen de bestreden besluiten ingestelde be
roep ongegrond moet worden verklaard; 

Rechtdoende: 
Verklaart het beroep ongegrond· 

(A.B.) 

5 Juli 1947. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72 j 0

• 

· art. 75.) 
Terecht h ebben Ged. Stalen geoor

deeld, dat door inwilliging van de aan
vrage om gelden te ontvangen voor de 
aanschaffing van nieuwe rekenboekjes, 
zulks teneinde de thans op de school 
toegepaste rekenmethode door een an
dere te vervangen, de normale eisen, 
aan het geven van lager onderwijs te 
stellen, zouden worden overschreden, 
daar eerstbedoelde methode in didac
tisch opzicht niet zozeer van de thans 
geldende opvattingen verschilt, dat de 
aanschaffing van een nieuwe methode 
noodzakelijk is . 

Wij WlLHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door h et Kerkbestuur van de Rooms
Katholieke parochie van Onze Lieve Vrouw 
Onbevlekte Ontvangenis te Hilversum, vor
mende het bestuur van de St. Mariaschool, 
aldaar tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Nc,ord-Holland van 27 Novem
ber 1946, Afdeling 4, no. 227, waarbij, met 
vernietiging van het besluit van de tijde
li,;lfe raad der gemeente Hilversum van 
25 Juni 1946, tot afwijzing van het verzoek 
tot het verstrekken van gelden voor de 
Yervanging van de op de St. Mariaschool 
ia gebruik zijnde rekenm ethode van Berg
mans, Kiewiet en Legdeur door de reken
methode van Diels en Nauta, h et door ap
pellant daartegen ingesteld beroep is afge
wezen op grond van de overweging, dat 
door inwilliging der onderhavige aanvrage 
de normale eisen, aan het geven van la
ger onderwijs te stellen, zouden worden 
overschreden; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Mei 19•17, No. 886; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 Juni 1947, no. 18126, afdeling Lager On
derwijs; 

0. dat bij besluit van de tijdelijke raad 
der gemeente Ililversum van 25 Juni 1946, 
afdeling 0., no. 1007, afwijzend beschikt is 
op het door het Rooms-Katholiek Pa
rochiaal kerkbestuur van Onze Lieve Vrouw 
Onbevlekte Ontvangenis gedaan verzoek tot 
het verstrekken van gelden voor de ver
vanging van de op de St. Mariaschool in 
gebruik zijnde rekenmethode van Berg 
mans, Kiewiet en L egdeur door de reken
m ethode van Diels en Nauta, zulks op de 
overweging, dat de aanschaffing van de 
nieuwe methode geacht moe t worden te 
strekken tot vervanging van leermiddelen, 
die ten gevolge van langdurig gebruik toch 
zouden m oeten worden vervangen, op g rond 
waarvan de aanvraag op dit punt ingevolg-e 
h et bepaalde in art. 75, 2e lid, van de La
ger Onderwijswet 1920 niet kan worden in
gewilligd; 

dat, nadat het k erkbestuur van dit he
sluit beroep ingest eld had bij Gedeputeerd~ 
Staten van Noord-Holland, door dit College 
bij zijn besluit van 27 Nov. 1946, Afdeling 
4, n o. 227, met vernietiging van het raads
besluit het beroep is afgewezen, op grond 
van de overw·egin g. dat door tnwilligi.ng 
der onderhavige aanvrage de normale eisen, 
aan het geven van lager onderwijs te stel
len, zouden worden overschreden; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat uit een nader onderzoek, naar aanlei
ding van het beroepschrift ingesteld, is ko
men vast te staan, dat van de boekjes tel
kenmale nieuwe drukken zijn aangeschaft, 
zodat wel de in de boekjes gebezigde me
thode ruim dertig jaar wordt gevolgd, doch 
de thans in gebrnik zijnde exemplaren der 
boekjes geenszins zo oud zijn; dat voorts 
moet worden aangenomen, dat al deze 
exemplaren, uit een oogpunt van slijtage 
beschouwd, nog bruikbaar zijn; dat de mo
tiverin g van het bestreden raadsbesluit -
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gelet op de later g ebleken feiten - der
halve in iede r geval onjuist is te achten ; 
dat de Hoo!dirn;pecteur van h e t Lager On
derwijs in de Ile hoofdinspectie, blijkens 
zijn ingewonnen ambtsberichen, van me
ning is, dat de thans in gebruik zijnde re
kenmethode van Bergmans, Kiewlet en 
L egdeur nog bruikbaar Is en in didactisch 
opzicht niet zozeer van de huidige opvat
tingen verschilt, dat daarom noodzakelijk 
tot een verandering van methode zou moe
ten worden overgegaan; dat de H oofdin
specteur voornoemd voorts van oordeel is , 
dat door Inwillig ing van de onderhavige 
aanvrage de normale eisen, aan h et geven 
van lager onderwijs te stellen, zouden wor
den overschreden; 

dat van dit besluit de appellant bij Ons 
in beroep gekom en is, aanvoerende, dat :fo 
in de school aanwezige rek enmethode van 
Bergmans, Kiewiet en L egdeur, hoe
wel materieel nog bruikbaar, verouderd is 
en niet voldoende oefenstof biedt voor de 
leerlingen, die voornemens zijn middelbaar 
of voorbereidend hoger onderwijs te volgen; 
dat. al zou vervanging van deze m ethode, 
op zich genomen, niet noodzakelijk zijn, dit 
wel het geval is, met het oog op de Inrich
ting van h et onderwijs, in overeenstemmirn; 
m et de nieuwere opvattingen op h et gebied 
van de didactiek; dat immers toepassin~ 
van deze nieuwe denkbeelden op de school 
niet mogelijk is, als leermiddelen van een 
anders gerichte methode gebruikt moeten 
worden; dat, daar de toepassing van deze 
n ieuwe denkbeelden algemeen in he t belang 
van het onderwijs geacht wordt, een aan
vrage, welke strekt, om de daarvoor nood
zakelijke leermiddelen te verkrijgen, moei
lijk geacht kan worden de normale eisen te 
ove rschrijden; 

0. dat me t Gedeputeerde Staten moet 
worden geoordeeld, dat door inwilliging van 
de aanv·ragc van de appellant om gelden t e 
ontva ngen voor de aanschaffing van nieu
we rekenboekjes, zulks teneinde de thans 
op de school toegepaste rekenmethode van 
B ergmaus, Klewiet en L egdeur door c!,e 
m ethode van Diels en Nauta te vervangen, 
de normale eisen, aan h et geven van lager 
on derwijs te s tellen, zouden worden over
sch reden; 

da t toch op g rond van de te r zake ont
va ngen a mbtsberichten m oet worden aan
genom en , dat de ec-rstbedoelde m ethode in 
didactisch opzicht niet zozeer van de thans 
geldende opvattingen v erschilt, dat de aan
schaffing van een nieuwe m ethode nood
zakelijk is; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien de aan
vrage terecht in v erband m et art. 75, twee
de lid, der Lager Onderwijswet 1920 niet 
h ebben ingewilligl; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en v ers taan: 
he t beroep ongeg rond te verklaren. 

(A.B.) 

7 Juli 1947. UITSPRAAK van de Centrale 
Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 artt. 47, 68, lid I en IIO. Eerste 
beschikking ter uitvoering van de Acht
ste verordening van de Rijkscommissaris 
voor het bezette Ned. gebied, Ned. Stct. 
1941, n° . 160, art. 4 . Gemeentewet artt. 
2, lid 2 en 261.) 

Gezien de ruime redactie van art. 4, 
slotzinsnede, der Eerste beschikking kon 
de burgermeester der gemeente L., hoe
wel deze gemeente niet behoorde tot 
die, bedoeld in art. 2, lid 2, der gemeen
tewet, zich zelf belasten met de functie 
van wnd. secretaris dier gemeente. Der
halve is het besluit tot benoeming van 
S. tot secretaris der gemeente terecht 
door de wethouder medeondertekend. 

Nu de schorsing van S. als secretaris 
der gemeente L. was opgeheven was hij 
wederom bevoegd en zelfs, gezien art. 8 
van het op hem toepasselijke ambte
narenreglement der gemeente L., ver
plicht het ambt van secretaris dier ge
meente uit te oefenen. De raad dier ge
meente heeft derhalve ten onrechte ge
weigerd hem tot uitoefening van zijn 
functie toe te laten en kan geen beroep 
doen op de, nog niet tot stand gekomen, 
wet rechtsherstel overheidspersoneel 
1946. 

Ingevolge art. 261 der gemeentewet 
zijn B. en W. bevoegd besluiten te 
nemen t. a. v. de uitbetaling van het 
salaris van de secretaris. Het raadsbe
sluit, houdende weigering de secretaris 
salaris uit te betalen, wordt mitsdien 
nietigverklaard. 

S. is in zijn vordering tot schadever
goeding niet-ontvankelijk, aangezien i. c. 
niet een handeling, als bedoeld in art. 47 
der Ambtenarenwet 1929, wordt nietig
verklaard. 

Waar het ambtenarengerecht klager 
n. o. in zijn vordering heeft verklaard. 
is voor terugwijzing naar dat gerecht 
geen aanleiding. 

Uitspraak in zake: 
W . S., eiser in hoger beroep, 

tegen: 
de Raad der gemeente L., gedaagde in hoger 
beroep, vertegenwoordigd door de burge
meester. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat gedaagde in zijn vergadering van 

1 October 1946 een besluit heeft genomen, 
hetwelk aldus is geaoncipieerd: 

,,De Raad der gemeente L.; 
Gezien een schrijven van W. S. te S. 

strekkende tot herstel in de functie van ge
meentesecretaris van L. enz.; 

0. dat een herstel in de functie van ge
meentesecretaris zou inhouden een bekrach
tiging van de tijdens de bezetting gedane 
benoeming; 

dat een beslissing inzake al of niet be
krachtiging dezer benoeming eerst behoort 
te worden genomen na de tot standkoming 
van de wet tot herziening van tijdens de 
bezetting verleende ontslagen en andere 
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maatregelen ten aanzien van personen in 
overheidsdienst; 

dat een beslissing als bedoeld onder de 
gegeven omstandigheden mitsdien praema
tuur moet worden geacht en reeds deswege 
van de hand dient te worden gewezen; 

dat het besluit, waarbij W. S. voornoemd 
is benoemd, niet overeenkomstig de ten tijde 
van het nemen daarvan geldende voorschrif
ten door den burgemeester en den secretaris 
is onderteekend doch door den burgemees
ter en een wethouder; 

dat dit besluit mitsdien niet rechtsgeldig 
is; 

dat blijkens een door den voormaligen 
N.S.B. burgemeester der gemeente L. op 
23 September I 945 afgelegde schriftelijke 
verklaring W. S. voornoemd nimmer door 
dezen is beëedigd als secretaris der ge
meente L.; 

dat in art. 107 der gemeentewet is bepaald, 
dat voorgeschreven eeden moeten worden 
afgelegd alvorens hij zijn bediening kan aan
vaarden; 

dat mitsdien W. S. het ambt van ge
meentesecretaris niet heeft aanvaard, dit wil 
zeggen niet heeft uitgeoefend, zoodat van 
een herstel in dit ambt zooals gevraagd, niet 
kan worden gesproken; 

dat een recht op de bezoldiging als secre
taris voor W. S. eerst zou kunnen ingaan 
nadat dit ambt door hem is aanvaard; 

dat W. S. mitsdien geen aanspraak heeft 
op uitbetaling van de bezoldiging verbonden 
aan het ambt van secretaris der gemeente 
L. , noch over den tijd dat hij geschorst is 
geweest, noch over den tijd verstreken sedert 
de opheffing der schorsing; 

Besluit: 
a. afwijzend te beschikken op het ver

zoek van W. S. om hem in de functie van 
gemeentesecretaris te herstellen; 

b. W. S. voornoemd niet tot beëediging 
toe te laten; 

c. W. S. voornoemd niet de werkzaam
heden ter secretarie te laten hervatten; 

d. aan W. S. het salaris over den tijd der 
schorsing en over dien na de schorsing niet 
te doen uitbetalen. 

Aldus besloten in de vergadering van 1 
0ctober 1946. 
De Secretaris wnd. De Voorzitter. 

w.g. L. H. W. w.g. J. Ph. C." 
0. dat burgemeester en wethouders van 

L. van dit besluit - in zeer verkorte vorm -
mededeling aan eiser hebben gedaan bij brief 
van 21 0ctober 1946; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Roer
mond bij uitspraak van 13 Februari 1947 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen
de door voornoemde W. S. bij klaagschrift 
gedane vordering niet-ontvankelijk heeft 
verklaard; 

0. dat eiser van die uitspraak tijdig in 
hoger beroep is gekomen en op de bij be
roepschrift aangevoerde gronden heeft ver
zocht, met vernietiging van die uitspraak, 
de door hem in zijn klaagschrift van 25 
0ctober 1946 gedane vorderingen alsnog ont
vankelijk te verklaren en de zaak terug te 
wijzen naar het Ambtenarengerecht te Roer
mond, om, met inachtneming van de uit
spraak van deze Raad, te worden hervat in 

de stand, waarin zij zich bevond, dan wel 
zelf te vernietigen het besluit van de raad 
der gemeente L. van I 0ctober 1946 en 
daarbij te bepalen, dat eiser in de uitoefe
ning van zijn functie moet worden hersteld, 
dat de aan de functie verbonden en sedert 
de aanvang der schorsing niet meer uitbe
taalde jaarwedde aan eiser moet worden 
uitbetaald en te veroordelen de gemeente L. 
om als vergoeding voor de aan eiser toege
brachte schade aan deze boven de uit te be
talen jaarwedde nog te betalen een bedrag 
van één duizend gulden; 

In rechtP.: 
0. dat zich onder de gedingstukken in 

afschrift bevindt het navolgende besluit: 
,.De Burgemeester van L ., ter waarneming 

van de taak van den gemeenteraad, besluit: 
met ingang van 1 September 1944 te be
noemen tot Secretaris van de gemeente L.: 
S., W., geboren te A. Z.H., den 3 Januari 
1916. 

L., 31 Augustus 1944. 
De Burgemeester voornoemd, w.g. J. H. F. 
De Wethouder, w.g. N. D."; 

0. dat in art. 4 van de ten tijde van dat 
besluit nog van kracht zijnde Eerste be
schikking ter uitvoering van de achtste Ver
ordening van de Rijkscommissaris v oor het 
bezette N ederl. gebied betreffende bijzondere 
maatregelen op administratiefrechtelijk ge
bied, opgenomen in de Neder!. Staatscourant 
van 19 Augustus 1941, n°. 160, is voorge
schreven, dat alle stukken, die uitgaan van 
de burgemeester, ter waarneming o.a. van 
de taak van de raad, worden mede-onder
tekend door de secretaris, of, indien de bur
gemeester tevens met de taak van secretaris 
is belast, door één der wethouders; 

0. dat, op grond van de te zijner térecht
zitting door voornoemde F. als getuige af
gelegde verklaring, de Raad als vaststaande 
aann eemt, dat reeds geruime tijd, vóór op
gemelde benoemingsbesluit is genomen, de 
burgemeester van L. tevens waarnam de 
functie van secretaris dier gemeente, met 
welke functie hij zich zelf had belast, omdat, 
in verband met de ziekte en het overlijden 
van de secretaris J. M., hij meende verplicht 
te zijn die taak op zich te nemen, nu een ter 
vervanging van die secretaris door hem, bur
gemeester, aangezochte ambtenaar ter secre
tarie daarvoor niet in aanmerking wenste 
te komen; hebbende die burgemeester voor 
die waarneming ook bezoldiging genoten; 

0. dat in de gegeven omstandigheden de 
Raad, gezien de ruime redactie van de slot
zinsnede van voormeld art. 4, van oordeel 
is, dat, hoewel de gemeente L. niet behoorde 
tot de gemeenten. waarvan gesproken wordt 
in art. 2, lid 2, der Gemeentewet, genoemde 
burgemeester moet worden aangemerkt als 
tevens te zijn belast met de taak van secre
taris; 

0. dat derhalve, krachtens dat art. 4, het 
benoemingsbesluit van 31 Augustus 1944 
terecht is mede-ondertekend door een wet
houder en dat besluit volkomen rechtsgeldig 
is genomen; 

0 . dat de Raad voorts op grond van de 
door genoemde F., als getuige, en eiser te 
zijner terechtzitting afgelegde verklaringen 
de overtuiging heeft bekomen en dan ook 
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als vaststaande aanneemt , dat eiser op 1 
September 1944 de ingevolge art. 107 der 
Gemeentewe• vereiste eden heeft afgelegd, 
weshalve hij daarna de functie van secre
taris rechtsgeldig kon uitoefenen. welk ambt 
hij ook inderdaad heeft waargenomen to~ 
20 Septembe- 1944, met ingang van welke 
datum hem bij besluit van de burgemeester 
van L. van 25 September 1944 is bevolen 
die functie (bedoeld zal zijn: de uitoefening 
van die functie) te staken; 

0 . dat eiser vervolgens bij besluit, dd. 31 
October 1944. van die burgemeester, daartoe 
gemachtigd bij K abinetschrijven van 21 
September 1944 van de Commissaris der 
K oningin in de provincie Limburg, met in
gang van I November 1944 als secretaris 
is geschorst; 

0. dat deze schorsing - welke, evenals 
de staking, kennelijk was gebaseerd op het 
Zuiveringsbesluit - bij besluit van genoem
de Commissaris van 10 Mei 1946 is opge
heven; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat na 
de opheffing der schorsing eiser weer bevoegd 
was het ambt van secretaris der gemeente 
L. waar te nemen, waartoe hij zelfs, krach
tens het bepaalde in het op hem in dit op
zicht van toepassing zijnde art. 8 van het 
Ambtenarenreglement voor de gemeente L. 
verplicht was, immers volgens dit voor
schrift gehouden was de plichten, uit zijn 
betrekking voortvloeiende, nauwgezet en 
ijverig te vervullen, hetwelk vanzelfsprekend 
de plicht tot feitelijke vervulling dier be
trekking meebracht; 

0. dat weliswaar het bestreden besluit van 
I October 1946 - hetwelk, naar vaststaat, is 
genomen ten aanzien van eiser als ambtenaar 
in de zin der Ambtenarenwet ,929 - mede 
is gegrond op deze overweging, dat herstel 
in de functie van gemeentesecretaris zou 
inhouden een bekrachtiging van de tijdens 
de bezetting gedane benoeming en dat een 
beslissing inzake al of niet bekrachtiging 
dezer benoeming eerst behoort te worden 
genomen na de totstandkoming van de wet 
tot herziening van tijdens de bezetting ver
leende ontslagen en andere maatregelen ten 
aanzien van personen in overheidsdienst, 
doch deze grond het besluit niet kan dragen, 
vermits door een beroep op een toekomstige 
wet zeker niet wordt geschapen de bevoegd
heid van het desbetreffende orgaan, in casu 
verweerder, een ambtenaar. als eiser, niet 
toe t e laten tot de uitoefening van zijn func
tie. waarvan de voor betrokkene plaats ge
had hebbende schorsing is opgeheven, ter
wijl hem overigens de waarneming van het 
ambt niet uit kracht van een wettelijk voor
schrift is verboden; 

0. dat mitsdien - nu voor terugwijzihg 
der zaak naar het Ambtenarengerecht te 
Roermond geen grond aanwezig is, wijl eiser, 
toenmaals klager, bij de beroepen uitspraak 
niet in zijn beroep niet-ontvankeliik is ver
klaard /zelfs is uitdrukkelijk overwogen. dat 
hij in zijn beroep ontvankelijk is) en deze 
Raad dus ten principale heeft te beslissen 
- het bestreden besluit, voorzover betreft 
de beslissingen sub '2 en c, wegens strijd met 
opgemeld art. 8 van het Ambtenarenreglement 
moet worden nietig verklaard; 

0 . dat dit besluit, voor wat aangaat de 
beslissing sub b, feitelijke grondslag mist, 
nu immers eiser de in casu vereiste eden 
reeds had afgelegd - hij heeft dan ook nim
mer, ook niet in zijn brief dd. 28 Augustus 
,9,11\ aan verweerder, naar aanleiding waar
van deze het aangevallen besluit heeft ge
nomen, om toelating tot eedsaflegging ver
zocht - zodat dit besluit ook ten aanzien 
van de beslissing sub b moet worden nietig 
verklaard; 

0. dat deze nietig-verklaring ook moet 
plaats hebben ten aanzien van de beslissing 
sub tl in dat besluit, zulks oo grond dat niet 
de raad der gemeente L., doch, krachtens 
art. 261 der Gemeentewet, het college van 
burgemeester en wethouders dier gemeente 
het orgaan is, hetwelk het bevel tot uitgaven, 
als in casu bedoeld, vermag te geven, wes
halve het besluit in dit opzicht strijdt met 
dat art. 261; 

0. dat eiser in zijn vordering tot schade
vergoeding ten bedrage van één duizend 
gulden niet-ontvankelijk moet worden ver
klaard, vermits het hier niet betreft een 
nietig-verklaring van een handeling, als be
doeld in art. 47 der Ambtenarenwet 1929; 

0 . dat derhalve dient te worden beslist 
als volgt: 

Rechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart nietig voormeld besluit van ge-

daagde van I October i 946; 
Verstaat, dat gedaagde voornoemde W . 

S. moet toelaten tot de uitoefening van zijn 
functie van secretaris der gemeente L.; 

Verklaart genoemde S. niet-ontvankelijk 
in zijn vordering tot schadevergoeding ten 
bedrage van één dui7end gulden. 

(A.B.) 

7 Juli 1947. UITSPRAAK van de Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 58, 1e lid). 

Het eervol ontslag van een ambte
naar in tijdelijke dienst bij de gemeen
telijke crisis- en distributiedienst, o.m. 
wegens ondermijning van het gezag van 
de directie van die dienst , is terecht 
gegeven. ; 

H et betoog van gedaagde, dat, nu het 
toepasselijke ambtenarenreglement in 
art. 6 stelt , dat aanstelling in tijdelijke 
dienst, behoudens tussenijdse opzegging 
kan geschieden enz., eiser te allen tijde 
kon worden ontslagen, zodat het niet 
nodig was een bepaalde grond voor het 
ontslag aan te voeren, gaat niet op. Het 
ambtenarenreglement bevat geen enkele 
aanwijzing, dat de bepalingen betref
fende ontslag der ambtenaren niet zou
den gelden voor de ambtenaren in tij
delijke dienst. Ook al ware dit anders, 
dan zou i. c. het ontslag getoetst 
moeten worden aan de in het ontslag
besluit genoemde grond. 

Uitspraak in zake: 
Jhr. J. W., wonende te G., eiser in hoger 

beroep, 
tegen: 
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de Burgemeester van G., zo voor zich als 
in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger 
van het College van Burgemeester en Wet
houders van deze gemeente, gedaagde in 
hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat burgemeester en wethouders van 

G. ten aanzien van eiser, aan wie bij besluit 
van 23 Mei 1946 onmiddellijk ingaand on
gevraagd verlof was verleend, op 27 Juni 
1946 hebben besloten: 

I. hem met ingang van I Augustus 1946 
op grond van ongeschiktheid anders dan 
tengevolge van ziels- of lichaamsgebreken 
eervol ontslag te verlenen uit zijn na te 
noemen betrekking; 

II. te bepalen, dat het hem verleende 
ongevraagd verlof tot laatstgenoemde da
tum wordt verlengd; 

daarbij overwegende: 
"dat Jhr. J . M., tijdelijk crisisambtenaar 

t er Gemeentesecretarie, als Chef van het 
Centraal Uitreikingslokaal van den Gemeen
telijken Crisis- en Distributiedienst 

I . den Directeur van genoemden dienst 
bij herhaling zonder eenig deugdelijk bewijs 
van corruptieve handelingen heeft beticht; 

2. door uitlatingen tegenover het per
soneel het gezag van de Directie heeft on
dermijn d en een slechten geest onder het 
personeel heeft gekweekt; 

3. in zijn taak als chef is te kort ge
schoten en gebrek aan samenwerk ing met 
andere ambtenaren heeft getoond: 

4. inzake de zuivering van mej. H. ge
heel eigenmachtig is opgetreden, nadat de 
Burgemeester een beslissing had genomen; 

dat aan Jhr. J. M. de gelegenheid is ge
boden zich over deze feiten schriftelijk te 
verantwoorden, doch dat zijn verweer niet 
steekhoudend is; 

dat hij immers de onder I vermelde be
schuldigingen niet ontkent noch deze waar 
k an maken, doch slechts aanvoert, dat hij 
deze aan mededeelingen van een collega 
ontleend had; 

dat hij de onder 2 genoemde uitlatingen 
evenmin kan weerspreken, doch slechts be
toogt, dat ook anderen zich daaraan schul
dig hebben gemaakt; 

dat hij de verantwoordelijkheid voor de 
onder 3 bedoelde tekortkomingen op anderen 
meent te kunnen afwentelen, doch daarbij 
voorbijziet, dat zijn verweer van een dus
danige lijdelijkheid getuigt, dat het op zich
zelf reeds van ongeschiktheid voor een lei
dende functie doet blijken; 

dat ook het onder 4 ten laste gelegde niet 
ontkend wordt; 

dat hij zich derhalve als ambtenaar onge
schikt heeft getoond en deswege niet in ge
meentedienst kan worden gehandhaafd;"; 

0. dat de burgemeester van G., gelet op 
art. 13, eerste lid, der Distributiewet 1929 
(S. 633), eveneens op 27 Juni 1946 heeft 
beslot en met ingang van I Augustus 1946 
eiser eervol te ontheffen van de hem opge
dragen werkzaamheden ten behoeve van de 
distributiedienst dezer gemeente; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak van 27 Januari 1947 

- naar welker inhoud hierbij wordt ver
wezen - eiser (toenmaals klager) niet-ont
vankelijk heeft verklaard in zijn beroep tegen 
het genoemde besluit van burgemeester en 
wethouders van 23 Mei 1946 en ongegrond 
heeft verklaard zijn beroep tegen de voor
melde besluiten van burgemeester en wet
houders en van de burgemeester van 2 7 
Juni 1946; 

0. dat Mr. E. v. H., advocaat te G., als 
1emachtigde van eiser tegen deze uitspraak 
tijdig hoger beroep heeft ingesteld en op 
de bij het beroepschrift aangevoerde gron
den heeft verzocht die uit spraak te vernie
tigen voorzover het de ongegrondbevinding 
betreft van het besluit van burgemeester en 
wethouders van G. dd. 27 Juni 1946 en van 
het besluit van de burgemeester te G. dd. 
27 Juni 1946 en opnieuw rechtdoende alsnog 
eiser te herstellen in zijn functie als chef 
van het Centraal Uitreikingskantoor te G.; 

0. dat de burgemeester van G. bij contra
memorie heeft verzocht de aangevallen uit
spraak te bevestigen; 

In rechte: 
0 . dat tegen bovenvermelde uitspraak 

geen hoger beroep is ingesteld, voorzover 
daarbij niet-ontvankelijk is verklaard het 
beroep tegen het besluit van burgemeest er 
en wethouders van 23 Mei 1946, zodat die 
uitspraak in zoverre niet aan 's Raads oor
deel is onderworpen en in d eze m oet worden 
onderzocht, of de beide voormelde beslui
ten van 27 Juni 1946 kunnen worden aan
getast op een der in art. 58, eerste lid, der 
Ambtenarenwet 1929 genoemde gronden; 

0. wat nu het besluit van burgemeester 
en wethouders van die datum betreft, dat 
eiser, die is geboren op 21 Maart 1886, laat
stelijk bij besluit van burgemeester en wet
houders van G. van 2 1 Juli 1945, gerekend 
te zijn ingegaan 13 Mei 1945, op een wedde 
van f 3125 per jaar, was benoemd tot crisis
ambtenaar ter gemeente-secret arie in tijde
lijke dienst overeenk omstig het bepaalde in 
art. 6, letter b, van het Ambtenarenregle
ment, voor zolang zijn diensten nodig zijn, 
behoudens tussentijdse opzegging; 

0 . dat genoemd art. 6 van het Ambte
narenreglement van G. luidt als volgt: 

,.Aanstelling in tijdelijken dienst kan, be
houdens tusschentijdsche opzegging, geschie
den: 

a. voor één jaar, ten hoogste met één 
jaar te verlengen; 

b. voor den duur van een bepaald werk; 
c. voor één week, telkens met één week 

te verlengen, gedurende ten hoogste drie 
maanden, of voor één maand, telkens met 
één maand te verlengen, gedurende ten 
hoogste één jaar."; 

0. dat in de contra-memorie o. m. is be
toogd, dat eiser te allen tijde kon worden 
overgeplaatst of ontslagen, aangezien hij 
aangesteld was als tijdelijk ambtenaar krach
tens art. 6, letter b, voormeld, in de aanstel
ling van welke categorie ambtenaren uit
drukkelijk de mogelijkheid van tussentijdse 
opzegging is vastgelegd, zodat het niet nodig 
was een bepaalde grond voor ontslag aan 
te voeren; 

0. dat dit betoog evenwel moet worden 
verworpen, vermits uit bedoeld reglement 
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niet blijkt, dat tussentijdse opzegging (het 
bepaalde werk was op I Augustus 1945 nog 
niet beëindigd) kan geschieden zonder be
paalde redenen, maar integendeel par. VIII 
van het reglement, handelend over het einde 
van de dienst, kennelijk - immers gezien 
de inhoud van de hierin opgenomen bepa
lingen - in het algemeen geldt zowel voor 
tijdelijk als voor vast dienstverband en er 
geen enkele aanwijzing is, volitens welke het 
in die paragraaf voorkomende art. 55, ver
meldende de verschillende gronden, waarop 
ontslag kan worden gegeven, niet zou gelden 
voor tussentijds ontslag uit een tijdelijke 
dienstbetrekking; 

dat bovendien, al ware het anders, nu het 
onderhavige ontslag uitdrukkelijk is gegeven 
op grond van de in dat artikel in het tweede 
lid, onder c. vermelde reden van ongeschikt
heid voor de betrekking, het ontslagbesluit 
dientengevolge ook aan die grond moet wor
den getoetst; 

O. te dien aanzien, dat de Raad, gelet op 
de verschillende u:tgebreide en duidelijke 
verklaringen, in de gedingstukken opgeno
men, alsmede op hetgeen de breedvoerige 
behandeling te zijner terechtzitting heeft 
opgeleverd, een nader getuigenverhoor, als 
vanwege eiser ter terechtzitting gevraagd, 
overbodig acht en evenals de eerste rechter 
tot de overtuiging is geraakt, dat terecht is 
aangenomen, dat eiser voor zijn betrekking 
ongeschikt is; 

0. dat deze ongeschiktheid - die uit ver
schillende feiten en omstandigheden kon 
worden afgeleid - in het bijzonder blijkt : 

ze. uit de omstahdigheid, dàt eiser aan 
later ongegrond gebleken beschuldigingen 
over misdragingen van zijn directeur niet 
alleen geloof heeft gehecht, maar ze, zonder 
behoorlijk onderzoek, ook onder het per
soneel heeft verbreid; en 

2 e . uit het zowel door al zijn chefs a ls door 
ambtenaren van het Centrale Distributie
Kantoor eenstemmig geconstateerde tekort
schieten van eiser in de leiding der aan hem 
toevertrouwde werkzaamheden; ten aanzien 
waarvan inzonderheid vermelding verdient 
een brief van 29 April 1946 van de chef
inspecteur van genoemd kantoor voor de 
distributie in de stad G. aan de directeur 
van de gemeentelijke crisis- en distributie
dienst, waarin gene àls zijn mening te ken
nen geeft, dat in het uitbreidingslokaal, 
waar,;,art l!iser de leider was, door het aldaar 
werkzame personeel te langzaam en te non
chalant wordt gewerkt en verschillende 
groepsleiders niet berekend zijn voor hun 
taak, en in welke brief wordt verzocht eiser 
er attent op te maken, dat door hem zo 
spoedig mogelijk maatregelen dienen te wor
den getroffen_, waardoor in de toekomst een 
dergelijk groot aantal fouten, als reeds was 
waargenomen, wordt voorkomen; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat het 
besluit, waarbij burgemeester en wethouders 
eiser wegens ongeschiktheid hebben ont
slagen, niet in strijd is met het bepaalde in 
art. 55, tweede lid, onder c, van het Amb
tenarenreglement; 

O. dat aan de Raad niet is gebleken, dat 
dit besluit zou strijden met enig ander al
gemeen verbindend voorschrift en evenmin, 

dat burgemeester en wethouders, hun be
sluit nemende, van hun bevoegdheid tot het 
ontslaan van ongeschikte ambtenaren ken
nelijk een ander gebruik hebben gemaakt 
dan tot de doeleinden waarvoor deze be
voegdheid is gegeven; 

0. dat ook het besluit van burgemeester 
en wethouders tot verlenging van het aan 
eiser verleende ongevraagd verlof tot I 
Augustus 1946, niet met enig algemeen ver
bindend voorschrift strijdt en evenmin ge
zegd kan worden te zijn genomen met mis
bruik van bevoegdheid, als in art. 58, eerste 
lid, der .Ambtenarenwet 1929 bedoeld; 

0. dat hetzelfde geldt ten aanzien van het 
besluit van de burgemeester, waarbij met 
toepassing van a rt. 13, eerste lid, der Distri
butiewet 1929 eiser eervol is ontheven van 
de hem opgedragen werkzaamheden ten be
hoeve van de distributiedienst; 

0. dat het door eiser tegen de besluiten 
van 27 Juni 1946 ingestelde beroep bij d e 
aangevallen uitspraak dus terecht ongegrond 
is verklaard, zodat die uitspraak in zoverre 
moet worden bevestigd; 

Rechtdoende! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 

voorzover daarbij het beroep tegen de bo
venvermelde besluiten van 27 Juni 1946 
ongegrond is verklaard. 

(A.B.) 

11 Juli 1947. KONINKLIJK BESLUIIT. 
(Zuiveringsbesluit 1945 art. 9 j 0

• art. 5.) 
De Commissie van Advies had gead

viseerd aan appellant ontslag te verle
nen. De Minister heeft dit ontslag ver
leend, evenwel daarbij bepalend, dat 
alle pensioenrechten en dergelijke, voor 
àppellant en zijn nagelaten betrekkin
gen vervallen. Ook a l zou worden aan
genomen, dat de Commissie zich van 
het adviseren over het al of niet ver
vallen van de pensioenrechten h eeft 
onthouden, valt in ieder geval niet te 
ontkennen, dat de beslissing van de 
Minister afwijkt van h et advies der 
Commissie. Derhalve m oet worden aan
genom en, dat appellant recht van be
roep h eeft, terwijl waar de genomen 
maatregel a ls een eenheid is te be
schouwen, dit beroep op de beschikking 
van de Minister in haar geheel betrek
king kan h ebben. 

Appellant is terecht ontslagen, aange
zien hij lid, zij hel 'ook sympathiserend 
lid, der N.S.B. is geworden tijdens de 
Duitse bezetting. Echter is gebleken, 
dat hij nimmer enig verraad heeft ge
pleegd, ook niet met betrekking tot in 
zijn omgeving gepleegde verboden han
delingen, geen propaganda voor het na
tionaal-socialisme h eeft gevoerd, noch 
van enig ander onjuist optreden heeft 
blijk gegeven. In verband hiermede 
bestaan termen appellant slechts 30 % 
van het eigen pensioen te ontn emen. 

"\'Vij 'WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingestelol 

door L. Daan te Gouda tegen de beschii!.-

13 
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k ing van On ze Minis te r van Binnenlandse 
Zaken Yan 27 J uli 1 946, U.Z. No. 7087, Af
deling Binnenlands Bestuur Bureau Zuive
r ing, waarbij hem op grond van het Zuive
r ingsbesluit 1945 gerekend met ingang van 
5 Mei l 945, ontslag is verleend u it zijn 
f u nctie van onderbaas bij de Reinigings- en 
On tsm ettingsdienst der gem een te Gouda; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Gesch illen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 5 Febr. 1947, No. 241, en 18 J uni 1947, 
Nos. 66 en 2-11/205; 

Op de voordracht van Onze Minister vaa 
Binnenlandse Zaken van 7 J u li 1947, No. 
Z. 13785, Afdeling Binnenlands Bestuur . 
Bureau Z u ivering; 

0 . dat Onze Minister bij zijn vorenver
m elcl besluit, overeenkomstig h'et advies 
van de Commissie van Advies, bedoeld in 
a rt. 5, lid 4, van het Zuiveringsbesluit 194C,, 
aan L. Baan, onderbaas bij de Reinigingf:
en on tsmettingsdienst der gemeente Goud-i 
ontslag heeft verleend uit zijn functie ; 

dat On ze Minister verder heeft bepaald, _ 
da t a lle r echten op dadelijk of u itgesteld 
pe ns ioen en alle andere r echten, welke ge
n oemde persoon krachtens wettelijk voor
sch rift of arbeidsovereenkomst zoude kun
n en doen gelden, alsmede alle rechten op 
pe nsioen en a lle andere rechten, welke de 
nagela ten betrekkingen van die persoon 
krach tens wettelijk voorsch rift of a r beids
overeenkomst zoude n kunnen doen gelde n. 
vervallen ; 

da t de appell::..nt in beroep in h oofdzaak 
aanvoert, dat hij weliswaar in 1942 sym
pathiserend lid is geworden van de Natio
naal Socialistische Beweging; dat hem ech
ter later gevraagd werd lid te wor den. doch 
dat h ij zulks heeft geweigerd; dat hij geen 
lid is geweest van één der nevenorga.nis;,i.
ties van de N .S.B., geen vergaderingen heeft 
bezocht, n immer propaganda. heeft ge
maakt, geen abonnement h eeft gehad op 
een der nationaal-socialistische bladen, 
ko rtom op geen enkele wijze enige activi
t eit aan de dag heeft gelegd; dat hij tot 
sta.ving van het bovenstaande enige ver
klaringen heeft overgelegd·; dat hij op 3 
Dec. 1917 bij de gemeente Gouda in dienst. 
is gekomen en daarvoor 4 jaar als militair 
h eeft gediend, dat hij derhalve bijna 2~ 
jaar bij de gemeente Gouda in dienst is ~-e
weest en al die jaren voor zijn pensioen 
heeft b etaald; dat bij, behalve internoriaó 
e n verlies van verreweg h et grootste ge
deelte van zijn inboedel, nu ook zijn b "<
trckking kwijt is. alsmede zijn pensioen, en 
zijn vrouw bovendien het weduwepensioen · 
dat hij nooit iemand last of leed heeft ver -
oorzaa.kt, integendeel geholpen heeft waar 
h ij kon; dat hij hoopt, dat, indien er geen 
termen aanwezig mochten zijn hem te hand
haven onder terugzetting in rang of op hem 
een der andere maatregelen, in a r t. 2, lid 2, 
van het Zuiveringsbesluit 1945 genoemd, 
toe te passen, zijn rechten op dadelijk of 
u itgesteld pensioen, alsmede deze rechten 
ten opzich te van zijn nagelaten betrekkin
gen on ver kort zullen worden gehandhaafd; 

0. wat betr eft de ontvankelijkheid van 

de appellant in zijn be roet,, dat ingevolge 
art . 9, eerste lid, van h et Zuiveringsbesluit 
1945 van een ontslag beroep openstaat op 
Ons, indien het gegeven is in afwijking van 
het adYies der Commissie, bedoeld in art. 5. 
vierde lid van genoemd besluit; 

dat in het onderwerpelijke geval de Com
m issie van Advies, bedoeld in a rt. 5, v ierde 
lid , van het Zuiver ingsbesluit 1945, heeft 
geadviseerd aan de appellant ontslag, be
doeld in art. 2, lid 1, van dat besluit, te 
verlenen, waarop Onze Minister van Bin
nenlandse Zaken dit ontslag heeft verleend, 
evenwel daarbij bepalende, dat alle pen
sioenrechten en dergelijke, voor de appel
lant en zijn nagelat en betrekkingen verval
len; 

dat, ook al zou worden aangenomen, dat 
de bedoelde Commissie zich van h et advise
ren over het a l of niet vervallen van de 
pensioenrechten heeft onthouden, in ieder 
geval niet valt te ontken nen, dat de beslis
sing van Onze Min ister a fwijkt van het 
advies der Commissie; 

dat der halve moet worden aangenom en, 
dat de appella n t r ech t van beroep h eeft, 
t e rwijl, waar de genomen maatregel als een 
eenheid is te beschouwen, d it beroep op de 
beschikking van Onze Minister in haar ge
heel betrekking kan h ebben; 

0 . wat de hoofdzaak betreft, dat Onze 
Minister terecht de appellant a ls onde rbaa.,; 
bij de Rein igings- en Ontsmettingsdienst 
der gemeente Gouda heeft ontslagen, aan
g·ezien hij !iel, zij h et ook sym pathiseren:] 
lid, der N.8.B. is geworden tijdens de Duitsè' 
beze tting; 

dat de bestreden beslissing inzover re ge
handhaafd dient te worden; 

dat evenwel niet voldoende t ermen aan
wezig geacjlt kunnen worden om bij dit 
ontslag te bepalen, dat a lle rech ten op 
pensioen en de rgelijke vervallen; 

dat immers uit zich onder de stukken be
vindende verklaringen van personen, onder 
en m et wie de appellant gewerkt h eeft, 
blijkt, dat hij nimmer enig ver raad heeft 
gepleegd, ook niet met betrekking tot in 
zijn omgeving gepleegde verboden h ande
linge n, geen propaganda voor het nationaal . 
socialisme heeft gevoerd, noch van enig 
ander onjuist optreden heeft b lijk gegeven: 

dat in verband hiermede termen besta.an 
de appellant slechts 30 % van het eigen 
pensioen to ontnemen; 

dat de bestreden beslissing van Onze l\li
niste r derhalve in dit opzicht behoort to 
worden gewijzigd; 

Gezien h et Zuiveringsbesluit 1945; 
Hebben goedgevonden e n verstaan : 
>iet handhaving voor het over ige van 

het bestrede n besluit van On ze Minister 
van Binnenlandse Zaken, het daarin ondflr 
b bepaalde a ldus te wijzigen, dat het komt 
te luiden: 

b. te bepalen, dat, met uitzonder ing van 
alle rechten krachtens de Pensioenwet 1922 
(Stbl. No. 240), a lle ander e rechten, welkll 
genoemde persoon krachtens wettelijk voor. 
sch rift of arbeidsovereenkomst zou kunnen 
doen gelden, vervallen, met dien verstande, 
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dat het pensioen uit hoofde van dit ontslag 
zal worden gesteld op 70 % van het bedrag, 
waarop zonder deze beperkende bepaling 
aanspraak zou bestaan. 

Onze l\linister van Binnenlandse Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

12 Juli 1947. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 36). 

Zonder ernstig nadeel voor de goede 
ontwikkeling der gemeente kan het 
rechtmatig belang van appellant wor
den gediend door het uitbreidingsplan 
in dier voege te wijzigen (hetgeen te
vens in het geldelijk belang d er ge
meente zou zijn), dat aantasting van 
zijn pand vermeden wordt. 

In de bebouwingsvoorschriften ont
breekt een bepaling, volgens welke be
staande gebouwen ingeval van teniet
gaan door onheil herbouwd mogen wor
den, behoudens onteigening overeen
komstig de wet. 

De door het prov. bestuur aan het 
plan verleende goedkeuring kan der
halve niet gehandhaafd blijven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door J. M. H. Brull te Eygelshoven tegen 
het besluit van de Commissaris der provincie 
Limburg van 27 April I943, z• afdeling La 
B. 4255/ 2 M., waarbij goedkeuring is ver
leend aan h et besluit van de Burgemeester 
van Eygelshoven d.d. IJ Januari 1942 tot 
vaststelling van een uitbreidingsplan voor 
die gemeente; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (adviezen 
van 7 Juni 1944, N°. I6 en 23 Augustus 
I944, N°. 16/47) ; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting, Centrale 
Directie van de Volkshuisvesting, van 7 Juli 
I 947, N°. 6032 M/P.B.R., Afd. II2; 

0. dat de burgemeester van Eygelshoven, 
ter waarneming van de taak van de ge
meenteraad, bij zijn besluit van I3 Jan. 1942: 

I. heeft vastgesteld een u itbreidingsplan 
in overdelen en in hoofdzaak voor de ge
meente Eygelshoven, met de daarbij beho
rende verklaring van tekens en kleuren, 
de verzamelkaart van dwarsprofiefen van de 
hoofdwegen op een schaal van I : 200, de 
bebouwingsvoorschriften en het plan van 
overzicht op een schaal van I : 25000, een 
en ander volgens de bijbehorende gewaar
merkte bijlagen; 

II. aan de burgemeester, ter waarneming 
van de taak van burgemeester en wethou
ders dezer gemeente ingevolge art. 36, laat
ste zin van het derde lip der Woningwet, 
voor zover betreft het plan in onderdelen, 
de bevoegdheid heeft toegekend om: 

a. in de plaats of richting van rooilijnen 
en wegen geringe wijzigingen aan te bren
gen, wanneer dit met het oog op practische 
uitvoering, of door afwijkingen of onnauw
keurigheden in de kaart noodzakelijk of nut-

tig is, en voor zover daarbij geen belangen 
van derden worden geschaad; 

b. de minimum vereiste perceelbreedte 
te verminderen in die gevallen waar een 
rationele verkaveling van gronden in ver
band met reeds aanwezige bebouwing dit 
vergt. Deze vermindering mag in geen ge
val meer bedragen dan IO %; 

daarbij ten aanzien van het door J. M. 
H. Brull, te Eygelshoven, ingediende be
zwaar tegen de bestemming van de hem in 
eigendom toebehorende percelen, kadastraal 
bekend gemeente Eygelshoven Sectie B 
Nos. 1528 en 1634, tot grond voor bebou
wing met tuinen en open erven, tengevolge 
waarvan volgens de concept-bebouwings
voorschriften ter plaatse niet kan worden 
overgegaan tot de oprichting van étalage
winkelhuizen, overwegende, dat aan dit be
zwaar niet kan worden tegemoet gekomen 
omdat: 

a. het laten bouwen van etalage-winkel
huizen op niet daarvoor bestemde terrei
nen, de orde vèrnietigt, die in het uitbrei
dingsplan wordt vastgelegd; 

b. voor de oprichting van etalage-win
kelhuizen elders in de gemeente voldoende 
en geschikte plaatsruimten aanwezig zijn; 

c. een tegemoetkoming aan het verzoek 
van de a dressant derhalve strijdig zou zijn 
met het algemeen belang; 

dat de Commissaris der provincie Lim
burg, t er waarneming van de taak van Ged. 
Staten, bij zijn besluit van 27 April I943, 1• 
afdeling, La. B. 4255/2 M., het bovenver
melde uitbreidingsplan en de bijbehorende 
bebouwingsvoorschriften heeft goedgekeurd 
met uitzonderin g van de op het plan met 
rode arcering aangegeven gedeelten, waarbij 
met betrekking tot het door J. M. H. Brull 
voornoemd bij hem ingediende bezwaar
schrift onder meer is overwogen, dat de 
d oor de reclamant met betrekking tot het 
perceel Sectie B. N°. 1634 geopperde be
zwaren weliswaar gegrond kunnen worden 
geacht, doch dat deze niet behoeven te lei
den tot het onthouden van goedkeuring aan 
het plan, omdat de burgemeester alsnog een 
regeling .heeft vastgesteld, waarbij o. a. aan 
reclamant aanspraak op schadevergoeding 
t er zake is toegekend; 

dat van dit besluit J. M. H. Brull in be
roep is gekomen , aanvoerende dat hij on
verzwakt volhardt bij zijn ten aanzien van 
zijn percelen breedvoerig in de door hem 
ingediende bezwaarschriften uiteengezette 
bezwaren, ontkennende hetgeen daarmede 
in strijd door de Commissaris der provincie 
is aangevoerd ; 

0. dat op grond van een ingesteld onder
zoek nopens de huidige toestand ter plaatse 
moet worden aangenomen, dat zonder ern
stig nadeel voor de goede ontwikkel ing van 
Eygelshoven het rechtmatig belang van de 
appellant kan worden gediend door het uit
breidingsplan in dier voege te wijzigen, dat 
aantasting van zijn winkelpand vermeden 
wordt; 

dat de bierbedoelde wijziging - welke 
tevens in het geldelijk belang der gemeente 
zou zijn - zal dienén te bestaan in veran
dering van het tracé van de weg, die over 
grond van de appellant is ontworpen; 
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0. voorts, dat in de bebouwi!1gsvoorschrif
ten een bepaling ontbreekt, volgens welke 
bestaande gebouwen in geval van tenietgaan 
door onheil herbouwd mogen worden, be
houdens onteigening overeenkomstig de wet; 

dat ook h ierom de verleende goedkeuring 
niet gehandhaafd kan blijven; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van de 
Commissaris der provincie Limburg van 27 
April 1943, r• afdeling La. B. 4255/2 Nz., 
aan het door de burgemeester van Eygels
hoven bij zijn besluit van 13 Januari 1942 
voor deze gemeente vastgestelde uitbrei
dingsplan c.a. alsnog de goedkeuring te ont
houden; 

Onze Minister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting is belast, enz. 

(A.B.) 

11 Juli 1945. KONINKLIJK BESLUIT. 
°(Besluit van 10 October 1945 S. F 221 
art. 1.) 

T erecht is aan appellant op grond 
van dit besluit ontslag verleend als 
ambtenaar ter gemeente-secretarie, 
daar hij: 

1 °. in Mei 1941 aan de Kringleider 
der N.S.B. een landsverraderlijke brief 
h eeet geschreven, waarin bij, met de 
bedoeling aldus promotie te kunnen 
m aken, zich bereid verklaarde de N .S.B. 
alle mokelijke steun te verlenen, en aan 
de Kringleide r verzekerde, dat deze in 
a lles op hem kon rekenen ; 

2° . als wnd.-secretaris m eer dan no
dig met de N.S.B.-burgemeester bij het 
voeren van de gemeente-administratie 
zijn medewerking h eeft verleend en 
daarvoor van deze uit diens privé-mid
delen een extra maandelijkse vergoe
ding ontving. 

Daar a ppellant sedert 1942 aan ille
gaal werk heeft deelgenomen en des
wege in Nov. 19'44 werd gearresteerd en 
in Duitsland te werk gesteld, zijn voor 
een ontslag krachtens het Zuiverings
besluit 1945 geen termen aanwezig. 

Wij W lLHELMIN'A, enz.; 
Beschikkeude op h e t beroep, ingesteld 

door .i.\1. L . A. G. Verstraelen te H eel c.a. 
t egen de beschikking van Onze Minister 
van Binnenlandse Zaken van 20 D ec. 194S, 
No. Z. 11727, Afdeling Binnenlands Bestuur 
Bureau Zuivering, waarbij hij uit zijn func
tie van eerste ambtenaar ter gemeente
secretarie van Heel en Panheel op g rond 
van Ons Besluit van 10 Oct. 1945, Stbl. 
F 221, werd onts lagen; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, geh oord, advies van 
18 Juni 1947, No. 1156; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
B innenlan dse Zaken van 5 Juli 1947, No. 
z. 13783, Afdeling Binnenlands Bestuur Bu
reau Zuivering; 

0. dat Onze Minister van Binnenlandse 
Zaken bij zijn voormelde beschikking M. L. 

A. G. Verstraelen met ingang van 1 Jan. 
1947 uit zijn functie van eerste ambtenaar 
ter gemeente-secretarie te Heel en Panhe<'l 
heeft ontslagen ingevolge art. 1, sub b, van 
Ons besluit van 10 Oct. 1945, Stbl. No. F 
221, daarbij overwegende, dat, mede naar 
het oordeel van de Commissie van Advies, 
bedoeld in art. 5, vierde lid, van het Zuive
ringsbesluit 1915, de houding van de be
trokkene in verband met de bezetting zo
danig is geweest, dat bij in zijn betrekking 
niet kan worden gehandhaafd; 

dat de bovengenoemde Commissie van 
Advies Onze Minister in overweging haJ 
gegeven aan voorn oemde V erstraclen ont
slag te verlenen, als bedoeld in a rt. 2, eer
ste lid, van h et Zuiveringsbesluit 1945; 

dat de appellant tegen de beslissing v~n 
Onze Minister bij Ons in beroep is gekomen. 
aanvoerende, dat hij gedurende de hele oor
log in belangrijke mate illegaal werk heeft 
verricht, zijn functie t en gemeentehuize 
steeds heeft uitgebuit om de belangen van 

1 
zijn gemeent e en het vaderland te dienen, 
deelnam aan alle sabotage- en verzetwerk, 
ook c,nder rh· cgen van een felle N.S.B.-bur
g em eester, persoonsbewijzen en onderdak 
verschafte aan joden en onderduikers, t()t
dat hij tenslotte op heterdaad betrapt, ge
arresteerd en gevankelijk naar Duitsland 
wei-,1 ve:voerd, alwaar hij door h et geal
lieerde leger werd bevrijd; dat hij betref
fende zijn deelnemen aan en zijn aan
deel in het ille;;ale werk in H eel c.a. ver
schillende verlclaringen aan de Adviesco,11-
missie voor zuivering van gemeente-perso
nc-,.,1 in Midden-Limburg ten Westen van 
de Maas heeft overgelegd en bij zijn be
roepschrift een verklaring van de voorzitter 
van dE. i;.:laatselijke afdeling der Gemeen
S"hai, voor Oud-illegale werkers in ;Neder
land overlegt; dat hij echter in Mei 1941, 
bezwijkende voor de aan.drang van anderen 
en opstandig tengevolge van achterstel
lin~. diu hij zeer onbillijk achtte en waar
nan -- naar men bem voorstelde - een 
e inc;,_ zou gemaakt worden, indien h ij m,, _ 
dewerking en steun aan eventueel te be
noemen N.S.B. autoriteiten zou willen toe
zeggen, een grote fout heeft begaan door 
deze toezegging te geven, welke fout hij zef'r 
spoedig inzag en heeft willen goedmaken 
door intrekking dezer toezegging; dat hem 
voor deze inderdaad zeer laakbare daad. 
alsmede voor het verlenen van medewer
king "meer dan nodig was aan de N.S.B.
burgemeeste r Schreurs bij het voeren de~ 
g-emeente-administrntie" hetgeen hli 
blijft outkennen gedaan t e hebben - LIJ 
besluit van 7 Mei 1916 van de Commissaris 
der Koningin in de provincie Limburg een 
straf is opgelegd bestaande uit inhoudin;;
op zün bezoldiging gedurende de jaren 1946 
tot en met 1950 van een bedrag van f 400 
per jaar, welke straf hij, ondanks de ont
kenning van het tweede h em ten laste ge
leglie feit, gelaten h eeft aanvaard; dat de 
Commissaris der Koningin dit besluit m2t 
ingang van 1 Januari 1947 heeft ingetrok
k en , daarbij overwegende, dat n ieuwe b e
zwarende feiten aan h et licht zijn gekomen. 
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nadat de evenbedoelde beslissing genomen 
was en dat in verband daarmede, bij beslmt 
van Onze Minister aan hem, appellant, ont
sla,;- uit zijn functie is verleend; dat vol
gens ingewonnen informatie deze nieuwe 
bezwarende feiten zouden bestaan in het 
verraden van vergaderingen en leden ener 
club van burgemeesters en secretarissen in 
;\iîdden-Limburg aan de toenmalige burge
meester Beursgens der gemeente Heel c a , 
van wel];: verraad op grond van een door 
genoemde Beursgens gedane verklaring, hij, 
appellant, beticht is; dat hij met verom
waardiging deze beschuldiging afwijst en 
pertinent ontkent aan Beursgens voor
noemd de door hem beweerde mededelingen 
gedaan te hebben; dat hij zich niet kan 
voorstellen, hoe de Adviescommissie aan 
deze verklaring van Beursgens, welke door 
niets geslaafd wordt, ondanks de ontken
ning toch geloof heeft geschonken en als 
or, waarheid berustende heeft geaccepteerd; 
dat hij aan dit hem aangewreven verraad 
volkomen onschuldig is; dat derhalve van 
,,aan het l icht komen van nieuwe bezwa
rende f eiten" geen sprake kan zijn en het 
daarop gebaseerd zijnde besluit van Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken t en on
rechte is gen omen; 

0 . dat uit de stukken is gebleken, dat de 
appellant in Mei 1941 aan de Kringleider 
der N.S.B. te Roermond een landsverrader
lijke brief heeft geschreven, waarin hij, 
met de bedoeling aldus promotie te kunnen 
maken, zich bereid verklaarde de N.S.R 
alle mogeHjke steun te verlenen en aan de 
Kringleider verzekerde, dat deze in a lles op 
hem kon rekenen; 

dat de appellant als waarnemend-secrr
taris meer dan nodig met de N.S.B.-burge
meester Schreurs bij het voeren van ge
meente-administratie zijn m edewerking 
heeft verleend en daarvoor van deze uit 
diens privémiddclen een extra vergoedin;; 
tot een bedrag van f 20 of f 25 per maand 
ontving; 

dat derhalve de houding van de appellaut 
in verband met de bezetting zodanig is ge
weest, dat hij niet in zijn functie kan wor
den gehandhaafd; 

dat echter, zoals uit de overgelegde ge
tuigenverklaringen is komen vast te staar,, 
de appellant seder t 1942 aan illegaal werk 
heeft deelgenomen en deswege in Novem
ber 1944 werd gearresteerd en in Duitsland 
te werk werd gesteld; 

dat met Onze Minister geoordcelël mo"t 
worden, dat geen termen aanwezig zijn voor 
een ontslag krachten s het Zuiveringsbesluit 
1945; ' 

dat hem echter terecht ontslag is ver
leend op grond van Ons besluit van 10 Oi:
tober 1945, staatsblad No. F 221; 

Gezien dit besluit ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het beroep ongegrond te v erklaren. 

(A.B.) 

21 Juli 1947. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art:._.97). 

De tijdelijke toelage van 6 % van de 
bruto-wedde, toegekend bij art. 1 van 
de beschikking van de Secretarissen
Gen. van Fin. en B. Z. van 27 Dec. 
1940 Stb. No. 432, gewijzigd bij art. 4 
der beschikking van 28 Nov. 1941, moet 
worden berekend over de bezoldiging 
zonder inbegrip van toelagen als be
doeld in art. 89 lid 5 tweede volzin der 
L.O.-wet 1920. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der vereniging tot stichting en 
. instandhouding van scholen met de Bijbel 
te Aalsmeer tegen d e beslissing van Onze 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen vans September 1946, N°. B. ror, 
onder volgnummer 10, afdeling L.O., tot 
vaststelling der Rijksvergoeding, bedoeld in 
art. 97 der Lag~r Onderwijswet 1920, over 
het jaar 1943 ten behoeve van de bijzondere 
lagere school, Oosteinderweg 243 te Aals
meer; 

Gezien het advies van de Onderwijsraad 
(Afdeling voor het algemeen vormend Jager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 5 November 1946, N°. 5190; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Mei 1947, N°. 876; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
II Juli 1947, n°. 7049, afdeling Lager On
derwijs ; 

0. dat bij voormelde beslissing de Rijks
vergoeding volgens art. 99, Jid 2, der Lager
Onderwijswet 1920 over het jaar 1943 ten 
behoeve van de school voor gewoon Jager 
onderwijs, Oosteinderweg 243 , te Aalsmeer 
vastgesteld is op f 15,395.41; 

dat daarbij door Onze Minister het voor 
de vergoeding in aanmerking komende sa
laris van de onderwijzer D. J. Brouwer over 
het jaar 1943 bepaald is op f 1901 en het 
salaris van de onderwijzer J. Peels over het 
tijdvak 1 November tot en met 31 December 
1943 naar een jaarbedrag eveneens van 
f 1901; 

dat de appellant van dit besluit bij Ons 
in beroep gekomen is, aanvoerende, dat het 
zich met deze berekening niet kan verenigen 
en mitsdien tegen voormelde beschikking in 
beroep komt overeenkomstig art. 99, lid 3, 
der Lager-Onderwijswet 1920; dat de jaar
wedde van de gehuwde onderwijzer van bij
stand D, J . Brouwer over het Jaar 1943 door 
het schoolbestuur aldus was vastgesteld: 

a. Weddebedrag overeenkomstig de be
_palingen van het bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 1901 

b. Tijdelijke toelage van 6 % vol
gens de beschikkingen van de Secre- -
tarissen-Generaal van de Departe
menten van Financiën en van Bin
nenlandse Zaken van 27 Dec. 1940 
en van 28 November 1941, toteen 
limiet van f 2000 . . . . . . . . 99 

Totaal volgens de geldende voor-
schriften: . . . . . . . . . . . 2000 
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c. Toelage voor het bezit van 
een diploma, uitgereikt door de 
schoolraad voor de scholen met de 
Bijbel (de zogenaamde na-akte), toe
gekend door het schoolbestuur met 
inachtneming van art. 89, lid 5, der 
L.O.wet 1920. • . 

Totaal 

IOO 

2100 

dat de Minister deze berekening onjuist 
acht uit overweging, dat de onder b. be
doelde tijdelijke toelage van 6 % volgens 
de desbetreffende beschikkingen slechts toe
gekend mocht worden, indien en voorzover 
daardoor de bruto-wedde van de belang
hebbende een bedrag van f 2000 niet over
schreed en dat in dit verband een door het 
schoolbestuur zelf toegekende toelage geacht 
moet worden tot de bruto-wedde te behoren; 
dat volgens deze opvatting de bruto-wedde 
van de onderwijzer Brouwer zou bedragen 
f 1901 (wettelijk salarjs + f roo (toelage 
na-akte) = f 2001), zodat hij voor de 6 % 
tijdelijke toelage, hierboven omschreven on
der b, nie t in aanmerking zou mogen komen; 
dat op de van de Minister terugontvangen 
salariskwitantie van de genoemde onder
wijzer voorts, blijkbaar ter motivering van 
de gereleveerde opvatting, de aantekening 
werd geplaatst: .,De beloning af f roo voor 
het bezit van een niet-wettelijke akte komt 
indirect ten laste van een overheidskas (ge
meentebestuur). Daarom geen 6 % tijde
lijke toelage."; dat het schoolbestuur de 
weergegeven opvatting onjuist acht; dat blij
kens art. 4 van de hierboven onder b ver
melde beschikking van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Fi
nanciën en van Binnenlandse Zaken van 
28 November 1941 voor de toekenning van 
de 6 % tijdelijke toelage voor <,:ehuwden 
gerekend zal worden met de bruto-wedde 
of het bruto-loon, .,zoals deze zullen wor
den geregeld ingevolge de artt. r tot en 
met 3 van deze beschikking"; dat de be
wuste artt. I tot en met 3 echter kennelijk 
uitsluitend het oog hebben op de regelen 
betreffende de b ezoldiging van ambtenaren 
en onderwijzers, die van Rijkswege worden 
vastgesteld; dat het trouwens logisch is, dat 
indien in enige bijzondere door de lands-

• overheid vastgestelde regeling betreffende 
de salariëring van ambtenaren (de onder
wijzers daaronder begrepen) gesproken wordt 
van bruto-wedde of bruto-loon van amb
tenaren, wier salariëring ingevolge de wet 
bepaald wordt naar algemene normen, welke 
door diezelfde overheid worden vastgesteld, 
onder die termen alleen zijn te verstaan de 
bruto-wedde of het bruto-loon volgens d ie 
van overheidswege vastgestelde algemene 
normen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk 
zou zijn voorgeschreven; dat zulk een uit
drukkelijk voorschrift hier ten enenmale 
ontbreekt ; dat de gelding van de van over
heidswege vastgestelde regeling der bezol
d iging voor de onderwijzers berust op a rt. 
30 der Lager-Onderwijswet 1920; dat be
.zwaarlijk kan worden ontkend, dat de be
palingen betreffende de 6 % tijdelijke toe
lage voor de gehuwden - voorzover die 
bepalingen voor de onderwijzers va n toe-

passing zijn - eveneens haar gelding ontlen en 
aan genoemd art. 30 der Lager-Onderwijs
wet 1920 en een onderdeel vormen van de 
daar bedoelde "regelen, bij algemene maat
regel van bestuur vast te stellen"; dat echter 
art. 89, lid 5, dier wet uitdrukkelijk bepaalt, 
dat de besturen der bijzondere scholen aan 
hun onderwijzers geen toelage of verhoging 
mogen uitkeren boven de overeenkomstig 
art. 30 der wet berekende jaarwedde of 
wedde, tenzij, op grond onder meer van het 
bezit van een niet-wettelijke akte als bij
voorbeeld de hier in het geding zijnde na
akte; dat a lzo de wet zelf ervan uitgaat, 
dat de bezoldiging volgens de publiekrech
telijke regeling één en ondeelbaar is en dat 
een met inachtneming van art. 89, lid 5, 
toegekende, niet op de publiekrechtelijke 
regeling berustende toelage boven het eind
bedrag der publiekrechtelijk bepaalde bezol
diging wordt toegevoegd en in de bereke
ning van laatstbedoelde bezold;ging niet 
vervlochten kan zijn, tenzij dit bij een bij
zonder voorschrift uitdrukkelijk zou zijn 
voorgeschreven; dat nogmaals opgemerkt 
zij, dat zulk een uitdrukkelijk voorschrift 
niet bestaat; dat daarom ook de evèntueel 
als argument voor de ministeriële opvatting 
bedoelde aantekening, dat de toelage voor 
de na-akte indirect ten Jaste van een over
heidskas (i. c. de gemeentelijke) zou komen, 
gesteld dat zij juist ware, niet ter zake kan 
doen, omdat die overweging de consequen
ties van art. 89, lid 5, der Lager-Onderwijs
wet 1920 niet vermag op zij te zetten; dat 
echter die overweging bovendien in haar 
algemeenheid zakelijk onjuist is; dat zij 
kennelijk uitgaat van de jurisprudentie, 
volgens welke een schoo!bestuur, hetwelk 
een toelage -voor het bezit ener buiten-wet
telijke akte heeft toegekend, bevoegd is die 
toelage voor de zogenaamde gemeentelijke 
exploitatievergoeding iart. 101 der LO.wet 
1920) in rekening te brengen; dat hiermede 
allerminst is gezegd, dat die toelage ten laste 
van de gemeentekas komt, omdat voor die 
conclusie allereerst zou moeten worden vast
gesteld: ze. C'f het schoolbestuur ook inder
daad die toelage de facto voor de vergoeding 
volgens art. ro r in rekening brengt (i. c. 
over 1943 in rekening gebracht heeft), en 
ze. of de eventueel voor genoemde vergoe
ding in rekening gebrachte t oelage ook in
derdaad door die vergoeding gedekt is ge
worden, hetwelk niet geschied zal zijn in 
het werkelijk niet zeldzaam voorkomende 
geval. dat de door het schoolbestuur ie
maakte kosten voor de exploitatie der school 
het bedrag der gemeentelijke vergoeding 
hebben overschreden; dat het toch niet 
aangaat uit de mogelijkheid, dat de bedoelde 
toelage onder gunstige omstandigheden ge
heel of gedeeltelijk gedekt zou kunnen zijn 
door een gem eentelijk subsidie, te conclu
deren, dat die toelage ten laste van de pu-
blieke kassen komt en derhalve deel uit
maakt van de bruto-wedde in de zin van 
de publiekrechtelijke bezoldigingsvoorschrif
ten; dat mitsdien ook deze overweging geen 
steun biedt aan de opvatting v2.n de Mi
nister; redenen waarom het bestuur ver
zoekt met verbetering in zoverre van de 
bovenvermelde beschikking van de Minister 
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van Onderwijs, Kunsten en W etenschappen, 
waarvan beroep, de hem voor zijn voor
noemde lagere school over het jaar 1943 
toekomende Rijksvergoeding te doen ver
hogen met f 99 wegens de over dat jaar aan 
de onderwijzer van bijstand D. J. Brouwer 
toekome11de tijdelijke toelage en met -l 2 X 
f 99 = f 16.50 wegens de over het t ijdvak 
I November tot en met 31 December 1943 
aan de onderwijzer van bijstand J. Peels 
toekomende tijdelijke toelage; 

0 . dat de tijdelijke toelage van 6 % van 
de bruto-wedde, toegekend bij art. 1 van 
de beschikking van de Secretarissen-Gene
r.tal van de Departementen van Financiën 
en van Bin nenlandse Zaken van 27 Óecem
ber 1940, Staatsblad N°. S 432, gewijzigd 
bij art. 4 van de beschikking van 28 Nov. 
1941, naar Ons oordeel moet worden bere
kend over. de bezoldiging zonder inbegrip 
van toelagen, als bedoeld in art. 89, lid 5, 
tweede volzin, van de Lager-Onderwijswet 
1920, aangezien in art. 1, sub a, van de 
laatstgenoemde beschikking slechts sprake 
is van het Bezoldigingsbe'sluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934 en dus ingevolge 
evengenoemd art. 4 onder het begrip bruto
wedde niet behoren te worden gebracht toe
lagen of andere inkomsten, welke niet op 
dit Bezoldigingsbesluit steunen~ 

dat mitsdien de beslissing van Onze Mi
nister niet ongewijzigd in stand kan blijven 
en het bedrag der Rijksvergoeding ten be
hoeve van de onderhavige school over het 
jaar 1941 behoort te worden verhoogd met 
f 99 wegens de over dat jaar aan de onder
wijzer van bijstánd D. J. Brouwer toeko
mende tijdelijke toelage en met / 2 X f 99 
= f 16.50 wegens de over het tijdvak 1 • 
November tot en met 31 December 1943 
aan de onderwijzer van bijstand J. Peels 
toekomende tijdelijke toelage; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging voor zoveel nodig van 
de bestreden beslissing het bedrag der 
Rijksvergoeding voor de onderhavige school 
over het jaar 1943 vast te stellen op f 15,5100 
f 15,510.91. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

2, juli ,947. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58 re lid) . 

Een naar een andere afdeling gedeta
cheerde ambtenaar heeft geen recht op 
bevordering tot een hogere functie aan 
zijn vroegere afdeling, wanneer in een 
dergelijke hogere functie een vacature 
is te vervullen. Een circulaire van de 
wethouder voor arbeidszaken is niet 
aan te merken als een algemeen ver
bindend voorschrift. 

De benoeming van een ander dan kla
ger tot adjunct-bureauchef is door het 
beroep n iet aan het oordeel van de 
Raad onderworpen. 

Uitspraak in zake: 
C. E., wonende te A., klager, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethou
ders van A., verweerder, vertegenwoordigd 
door de Burgemeester. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten uan het twistgedihg: 
0. dat C. E., voornoemd, zich op 23 Mei 

1946 heeft gewend tot de Commissie van 
Beroep, als bedoeld in art. 61 van het R e
glement voor de Ambtenaren in dienst van 
de gemeente A., met een klaagschrift, lui
dende: 

,,Ondergeteekende C. E., wonende te A., 
Hoofdklerk bij de Inspectie voor de Licha
melijke Opvoeding, bijgestaan door de H ee
ren J. Schenk, Joris van Haagenstraat 14 
Den Haag en J. Walkers, Corn. Drebbel
straat 24, als raadslieden, stelt hiermede 
beroep in tegen de weigering van den heer 
Directeur van de Afd. Onderwijs, dd. 24 
April 1946, de hem toegezegde benoeming 
tot Adj .-Commics aan de Afdeeling School
geld te wijzigen in een benoeming tot Ad
junct bureauchef. 

Het beroep berust op de volgende gron
den: dat tijdens zijn tijdelijke tewerkstel
ling op het Centraal Bureau v. Inschr. v. 
leerlingen, terwijl hij als hoofdklerk verbon
den was aan de Inspectie, een ambtenaar 
in zijn plaats op de Inspectie is benoemd, 
die daarbij is bevorderd van Adj.-Commies 
aan de Afd. Onderwijs tot Adj.-Bureauchef. 

dat hij daardoor gepasseerd is op gron
den, die kennelijk onjuist of niet bewezen zijn 
of anders op gronden, die hem verzwegen 
en dus onwettig zijn; 

dat z. i. het in art. 68 der Ambtenarenwet 
bedoeld administratief orgaan daarmede van 
zijn bevoegdheid een ander gebruik heeft 
gemaakt, dan tot de doeleinden, waarvoor 
de bevoegdheid is gegeven . 

Hij vordert dat de hem door den Direc
teur van de Afdeeling Onderwijs dd. 24 
April 1945 toegezegde benoeming tot Ad
junct-Commif's aan de Afdeeling Schoolgeld 
worde gewijzigd in een benoeming tot Adi.
Bureauchef aan genoemd Centraal Bureau, 
zulks met ingang van den datum, waarop 
de commissie van Beroep haar beslissing 
heeft genomen." ; 

0. dat die Commissie van Beroep bij 
uitspraak, welke, vastgesteld op 6 December 
1Q46, op 27 Januari 1947 in afschrift aan 
partijen is v erzonden en naar welker inhoud 
hierbij wordt verwezen, het ingestelcfe be
roep ongegrond heeft verklaard en aan kla
ger zijn vordering heeft ontzegd; 

0. dat klager van die uitspraak tijdig in 
beroep is gekomen en op de bij klaagschrift 
aangevoerde gronden heeft gevorderd, dat 
de hem door de Directeur van de afdeling 
Onderwijs dd. 24 April 1946 t oegezegde be
noeming tot Adjunct-commies aan de afde
ling Schoolgeld van het Centraal Bureau 
voC'r inschrijving van leerlingen worde ge
wijzigd in een benoeming tot Adjunct-bu
reauchef aan·genoemd Centraal Bureau, zulks 
met ingang van de datum, waarop de zit
ting van de Commissie van Beroep heeft 
plaats gehad; 



1947 21 JULI 200 

0. dat vanwege verweerder op de in de 
contra-memorie gestelde gronden is gevor
derd, dat het deze Raad behage, onder 
handhaving van de uitspraak van de Com
missie van Beroep, het terzake ingestelde 
beroep ongegrond te verklaren; 

In rechte: 
0. dat hoewel uit de klaagschriften geens

'1:ins duidelijk blijkt, tegen de weigering 
om te besluiten van welk administratief 
orgaan beroep is ingesteld, de Raad aan
neemt, dat met dat orgaan te deze is bedoeld 
het College van Burgemeester en Wethou
ders van A., hetwelk, krachtens art. 7, lid 
2, van het Reglement voor de Ambtenaren 
in dienst der gemeente A., bevoegd is een 
benoemingsbesluit te nemen als door kla
ger is gevorderd; 

0. dat alsnu moet worden onderzocht, 
of die weigering om te besluiten - welke 
geacht kan worden in April 1946 te hebben 
plaats gehad - op een der gronden, ge
noemd in art. 36, lid 1 , der Ambtenarenwet 
1929, kan worden aangetast; 

0. dat voor de Raad op grond van de 
gedingstukken vaststaat: 

dat klager, die was hoofdklerk aan het 
Bureau van de Gemeentelijke Inspecteur 
voor de I:.ichamelijke Opvoeding te A., bij 
besluit van de Burgemeester dier gemeente , 
dd. 16 Februari 1945, gerekend te zijn in
gegaan 1 Januari 1945 is gedetacheerd bij 
de gemeentesecretarie, afdeling Onderwijs; 

dat deze detachering, welke klager zelf 
heeft gewenst, heeft plaats gevonden, om
dat zijn werkzaamheden bij de Inspectie 
door de oorlogsomstandigheden sterk waren 
verminderd ; 

dat na de bevrijding het werk aan de 
Inspectie weer toenam, waardoor aldaar 
uitbreiding van personeel nodig was, waarin 
is voorzien door een adjunct-commies van 
de afdeling Onderwijs , aanvankelijk voor 
halve dagen en sinds 1 Februari 1946 ge · 
heel, bij de Inspectie te werk te stellen; 

dat deze persoon, A. A. J. V., bij besluit 
van Burgemeester en Wethouders van A. 
dd. 4 April 1946, is benoemd, gerekend te 
zijn ingegaan op 1 Februari 1946, tot Ad
junct-Bureauchef aan het Bureau van de 
I nspectie voor de Lichamelijke Opvoeding; 

0. dat klager het standpunt inneemt,. dat 
hij, ware hij niet gedetacheerd geweest, tot 
adjunct-bureauchef bij die Inspectie zou zijn 
bevorderd en dat het benoemen in zijn plaats 
van een andere ambtenaar, gevolgd door de 
weigering om de nadelige gevolgen voor 
klager, uit deze gang van zaken voortvloei
ende, nl. niet-bevordering, te rectificeren , 
geacht moet worden kennelijk in strijd te 
zijn met het besluit van 16 Februari 1945, 
waarbij hij is gedet acheerd ; 

0. dat evenbedoeld besluit echter niets 
inhoudt omtrent een 1atere aanspraak van 
klager op bevordering of benoeming, als door 
hem bedoeld, en dan. ook, nog afgezien van 
het feit, dat hetzelve niet is een algemeen 
verbindend voorschrift, de door klager be
weerde strijd in deze niet bestaat; 

0. dat klager voorts als grief heeft aan
gevoerd, dat de gronden, waarop het pas
seren bij de bevordering berust, vervat zijn 
in de adviezen van de t egenwoordige In-

specteur voor de Lichamelijke Opvoeding, 
o. a. in dat van 1 Februari 1946, N°. 40, en 
dit advies, in strijd met de desbetreffende 
voorschriften, nimmer aan klager in afschrift 
ter beschikking is gestP.ld, welke grief klager 
in een nadere brief van 24 April 1947 heeft 
aangevuld in deze zin, dat de Commissie 
van Beroep dit advies heeft aanvaard en ten 
nadele van hem heeft laten gelden, waardoor 
volgen-s klager in strijd is gehandeld met 
art. 86, lid 5 en lid 6, van het bij Koninklijk 
Besluit van 12 Juni 1931, S. n°. 248, vast
gestelde Algemeen Rijksambtenarenregle
ment; 

0. dat deze grief moet worden verworpen, 
omdat · klager niet is, noch was ambtenaar 
in de zin va"n art. 1, lid 1, van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement, immers niet door 
het Rijk is aangesteld om hier te lande in 
burgerlijke openbàre dienst werkzaam te 
zijn, weshalve de leden 5 en 6 van gemeld 
art. 86 niet op hem toepasselijk zijn en van 
strijd daarmede in casu geen sprake kan 
zijn; 

0. dat klager ·in die brief van 24 April 
1947 ook heeft gesteld, dat hij ingevolge 
art. 2 van de regeling op de werkwijze van 
de Commissie van Beroep verplicht werd 
zijn beroepschrift (bedoeld is: klaagschrift) 
bij de Secretaris van deze Commissie mon
deling toe té lichten, welke informaties aan 
verweerder werden medegedeeld, waardoor, 
volgens klager, in strijd is gehandeld met 
art. 87, lid 2, aanhef en sub c, van het Alge
meen Rijksambtenarenreglement, doch ook 
dit, klagers, bezwaar niet tot het door hem 
gewenste resultaat vermag te leiden, zulks 
alleen al hierom, omdat dit artikel, op ge
lijke grond als in de vorige rechtsoverwe
ging aangegeven, op klager niet kan worden 
toegepast; 

0 . dat door klager ook is betoogd, dat 
de weigering van de Directeur van de afde
ling Onderwijs hem alsnog voor bevordering 
voor te dragen - waaraan klager kennelijk 
tevens wil doen aansluiten verweerders wei
gering om te besluiten hem te benoemen -
strijdt met de circulaire, dd. 5 Februari 1942, 
N°. 109 Arb. 1943, van de Wethouder voor 
Arbeidszaken te A., welke circulaire o.m. 
inhoudt: ,.Voorkomen .moet worden, dat 
deze ambtenaren van hun detacheering· te 
eeniger tijd nadeel zullen ondervinden, door
dat zij tijdens hun detacheering niet in aan
merkiog kwamen voor bevordering in rang 
bij hun diensttak, hoewel zij daarop - wa
ren zij niet gedetacheerd - aanspraak zou 
den hebben gehad."; 

0. dat, nog daargelaten dat in de aan
gehaalde zinsnede· uitdrukkelijk wordt te 
kennen gegeven , dat de betrokkenen aan
spraak op bevordering zouden gehad moe
ten hebben - het b estaan van welke aan
spraak wel in de- eerste plaats afhankelijk 
is van hun geschiktheid voor de desbetref
fende betrekking - bedoelde circulaire niet 
is aan te merken als een toepas•elijk alge
meen verbindend voorschrift zodat een be
roep op strijd met dezelve in elk geval moet 
worden afgewezen; 

0. dat klager nog heeft aangevoerd, dat 
de benoeming van V. tot adjunct-bureau
chef is geschied zonder inachtneming van 
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het besluit van Burgemeester en W ethou
ders, dd. 1 Februari 1924, N°. 163, houdende, 
volgens k lager, het a lgemeen verbindend 
voorschrift, geldend voor hoofden van dien
sten en bedrijven, om bij voorkomende va
catures daarvan kennis te geven aan het 
gehele gemeentepersoneel, nadat ernstig is 
nagegaan of onder het personeel van de des
betreffende diensttak geen geschikt per
soon is; 

0. echter dat door het ingestelde beroep 
niet aan het oordeel van de Raad is onder
worpen het besluit tot benoeming van V. 
tot adjunct-bureauchef en klagers grief dien
aangaande dan ook reeds daarom moet wor
den gepasseerd; . 

0. dat de Raad niet enig toepasselijk al
gemeen' verbindend voorschrift bekend is, 
krachtens hetwelk klager in casu het recht 
zou hebben op en verweerder verplicht zou 
zijn tot een benoeming tot adjunct-bureau
chef, als door klager gevorderd, weshalve 
de weigering van verweerder om tot een 
zodanige benoeming te besluiten niet kan 
worden gezegd met een dusdanig voorschrift 
te strijden, staande het aan verweerder vol
komen vrij bij een benoeming of bevordering 
van een betrokkene te letten op diens ge
schiktheid voor de te vervullen betrekking 
en daarbij te passeren degenen. die hij daar
voor niet geschikt of niet de meest geschikte 
acht; 

0. dat verweerder door die weigering in 
casu heeft gehandeld in het belang van de 
dienst en dan ook niet met enig recht kan 
worden betoogd, dat verweerder van zijn 
bevoegdheid, om een voor een bepaalde 
functie door hem niet geschikt geachte per
soon daarin niet te benoemen, k ennelijk een 
ander gebruik heeft gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor deze is gegeven; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat 
de uitspraak, waarvan beroep, waarbij het . 
ingestelde beroep terecht ongegrond is ver
klaard, moet worden bevestigd; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

21 Juli 1947. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 a·rt. 58; ie lid). 

Het enkele feit, dat aan een inspec
teur der gemeentepolitie niet bij een 
beschikking van de minister van bin
nenlandse zaken een rang is toegekend, 
kan niet rechtvaardigen, dat aan zo
danige ambtenaar wegens reorganisatie 
van de politiedienst eervol ontslag 
wordt verleend. 

De Raad laat in het midden of de ter 
uitvoering van het Politiebesluit 1945 
gegeven voorschriften verbindend zijn. 

De Raad komt, met het ambtenaren
gerecht tot de conclusie, dat i. c. niet 
gezegd kan worden, dat de werkzaam
heden van de politieambtenaar overbo
dig zijn geworden wegens verandering 
in de organisatie der politie, gelijk het 
toepasselijke gemeentelijke politie-amb
tenarenreglement vereist. · Het woord 

,,werkzaamheden" in genoemd regle
ment mag niet worden uitgelegd als 
stond er "werkzaamheid". 

Uitspraak in zake: 
De Burgemeester van B., eiser in h_?ger 

beroep, 
· tegen : 

L. A. v. L·., wonende te A., gedaagde in hoger 
beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de burgemeester van B. onder 

overweging: 
dat krachtens het P olitiebesluit 1945, hou

dende reorganisatie van de Nederlandse Po
litie, de Ministers van Justitie en Binnen
landse Zaken nadere algemene en weer mo
gelijk eensluidende regelen, o. m. ten aan
zien van de indeling en sterkte, zowel voor 
het korps Rijkspolitie als v oor de gemeente
politie zullen geven; · 

dat bij beschikking dd. 15 April 1946 van 
de Minister van Binnenlandse Zaken, de 
maximum-sterkte van het politiekorps, wat 
betreft de categorie (adj.) Inspecteur, amb
tenaar 1• of 2 • klasse of surnumerair, voor
lopig is gesteld op één, terwijl thans twee 
functionnarissen, tot die groep behorende, 
t.w. L. A.v. L. en J . J. v. S., in dienst van 
deze gemeente zijn; 

dat het orider normale omstandigheden 
billijk zou zijn gew~est de laatst benoemde 
Inspecteur van Politie J. J. v. S., het eerst 
voor ontslag in aanmerking te doen komen; 

dat nu evenwel aan de Inspecteur van 
Politie, L. S. v. L., bij de bóvengenoemde 
beschikking (bedoeld zal zijn: bij een be-

-schikking dd. 13 Mei 1946) van de Minister 
van Binnenlandse Zaken geen rang is toe
gekend, hij zijn taak a ls zodanig bij de po
litie niet kan uitoefenen, hem eervol ontslag 
moet worden verleend; 

op 14 November 1945 heeft besloten, met 
ingang van I Januari 1947 aan L. A. v. L. 
wegens reorganisatie van de politiedienst 
ongevraagd eervol ontslag te verlenen . als 
inspecteur van politie, zulks onder bepaling, 
dat hem ten laste van de gemeente een 
wachtgeld zal worden toegekend als in het 
besluit nader aangegeven; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam bij uitspraak van 15 Maart 1947 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- het door L. A. v. L . tegen voormeld be
sluit ingestelde beroep gegrond en dat be
sluit nietig heeft verklaard; 

0. dat de burgemeester van B. tegen deze 
uitspraak tijdig in hoger beroep is gekome_n 
en bij het beroepschrift heeft verzocht d,e 
uitspraak te vernietigen en het beroep, door 
L. A . v. L. tegen het hem op 14 November 
1945 verleende ontslag ingesteld, alsnog on
gegrond te verklaren, daartoe aanvoerende: 

dat hij /,.iser) - in tegenstelling met de 
conclusie, waartoe het Gerecht komt en 
waarop het zijn uitspraak baseert - van 
mening is dat de werkzaamheden van v. L. 
na Mei 1945 wel degelijk overbodig zijn ge
worden; 

dat er voór de oorlog bij de politie te B. 
geen inspecteursrang beston d, maar dat de 
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Commissaris bij ontstentenis vervangen 
werd door een hoofdagent, terwijl v. L. als 
inspecteur aangesteld is in de bezettingstijd 
en als taak in hoofdzaak toegewezen kreeg 
de werkzaamheden uit deze bezetting voort
vloeiende; 

dat daarentegen de laatstbenoemde in
specteur v. S., van de aanvang af het nor
male politiewerk heeft gedaan, hetwelk na 
de oorlog, mede in verband met de reor
ganisatie van het corps, zeer in omvang was 
toegenomen; 

dat het niet mogelijk was - ook in ver
band met de door hem in de bezettingstijd 
aangenomen houding, waarvan een schrif
telijke berisping het gevolg is geweest 
dit werk aan v. L. op te dragen; 

dat derhalve diens werkzaamheden in
derdaad overbodig zijn geworden, waarom 
het aan hem op grond van art. 22, lid 1, 
sub d, van het Ambtenarenreglement Ge
meentepolit ie B ., verleend ongevraagd eer
vol ontslag terecht is gegeven; 

In rechte: 
0. dat de . reorganisatie van de politie

dienst, waarop het bestreden besluit doelt, 
hierin zou hebben bestaan, dat bij beschik
king van de Minister van Binnenlandse Za
ken van 15 April 1946 de maximumsterkte 
van het gemeentelijk politiekorps te B. ten 
aanzien van de functie, waarin gedaagde in 
Augustus 1940 was aangesteld i:,n waarin in 
Juli 1945 (nadat aan gedaagde was bevolen 
de uitoefening van zijn functie te staken, welk 
bevel in November 194!; is opgeheven) ook 
nog een ander, nl. J. J . v. S. voornoemd, 
benoemd was,. is bepaald op één, voor •welke 
functie daarbij tevens als rang is aange
wezen: ambtenaar 3 • of 2 • klasse of surnu
merair; terwijl bovendien bij een nadere be
schikking van voormelde Minister van 13 
Mei 1946 betreffende rangtoekenning aan 
ambtenaren van gemeentepolitie - voor
zover hier van belang - is bepaald, dat als 
inspecteur van gemeentepolitie in de rang 
van ambtenaar 2• klasse zou kunnen worden 
benoemd J. J . v. S.; 

0. da t vanwege gedaagde is betoogd, dat 
de desbetreffende voorschriften· van de Mi
nister van Binnenlandse Zaken onv erbin
dend zouden zijn, doch de Raad in het 
midden kan laten en laat, wat hiervan is; 

0. dat in elk geval vaststaat - hetgeen 
blijkbaar ook het standpunt is van de mi
nister en van de burgemeester - dat, al 
is aan gedaagde geen rang toegekend, hij 
daarmede niet is onrslagen uit zijn functie 
van inspecteur van politie der gemeente B.; 

0. dat het nu in deze a llereerst de vraag 
is, of het bestreden ontslagbesluit in strijd 
is met enig toepasselijk algemeen verbin
d end voorschrift en de Raad met het Amb
tenarengerecht en partijen van oordeel is, 
dat als zodanig voorschrift in de eerste 
plaats in aanmerking komt het bepaalde in 
art. 22 van het Ambtenarenreglement ge
meentepolitie van B., voorzover dit inhoudt, 
dat aan de ambtenaar eervol ontslag wordt 
gegeven wegens "verandering in de organi
satie der gemeentepolitie, waardoor zijn 
werkzaamheden overbodig zijn geworden"; 

0. dat, indien in het onderhavige geval 
sprake is van een verandering in de orga-

nisatie der gemeentepolitie als in deze be
paling bedoeld, het ontslag slechts dan met 
dat voorschrift niet in strijd is, als tevens 
zou vaststaan, dat door die reorganisatie 
de werkzaamheden van gedaagde overbodig 
zijn geworden; 

0. dat de Raad evenwel het oordeel van 
het Ambtenarengerecht onderschrijft, dat dit 
geenszins is gebleken; 

0 . dat weliswaar in het beroepschrift is 
betoogd, dat gedaagde's werkzaamheden in 
hoofdzaak hebben bestaan in die, welke uit 
de bezetting voortvloeiden, maar - nog 
daargelaten of, indien dit juist was, niet zou 
moeten worden gezegd, dat die werkzaam
heden overbodig zijn geworden wegens het 
beëindigen der bezetting en niet wegens de 
gestelde reorganisatie - de Raad de juist
heid van het daaromtrent in het beroep
schrift betoogde niet aanvaardt ; 

0. dat dit immers ten enenmale in strijd 
is met hetgeen eiser vroeger zelf heeft ge
steld, inzonderheid in de door hem aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken toege
zonden vragenlijst, dd. 17 April 1946, waar
in hij als de werkzaamheden, door gedaagde 
in politiedienst verricht, uitdrukkelijk heeft 
opgegeven: .,Dagelijksche leiding van den 
dienst onder toezicht van den Commissaris 
van P olitie. Bij afwezigheid van den Com
missaris van Politie diens vervanger"; 

dat eiser weliswaar op 25 Februari 1947 
ter terechtzitting van het Ambtenarenge
recht - blijkens het proces-verbaal van die 
zitting - heeft gezegd , dat de dagelijkse 
leiding van het politiekorps niet, zoals de 
raadsman van gedaagde (toenmaals klager) 
had betoogd, bij gedaagde berustte, maar 
bij de Commissaris van politie, doch hij hier
aan tevens heeft toegevoegd: .,Het werk, 
dat klager destijds verrichtte, wordt thans 
gedaan deels door den inspecteur van po
tie v. S., deels door een adjudant van po
litie, derhalve door twee functionarissen, die 
ten deele ook nog andere werkzaamheden 
verrichten."; 

0. dat trouwens in dit verband nog op
merking verdient, dat eiser noch in het 
ontslagbesluit, noch in de in eerste aanleg 
ingediende contra-memorie zich erop heeft 
beroepen, dat door de gest elde reorganisatie 
de werkzaamheden van gedaagde overbodig 
waren geworden, maar het ontslag steeds 
heeft gemotiveerd met andere argumenten; 

0. dat ter terechtzitting van de Raad 
namens eiser nog is aangevoerd, dat het 
woord ,.werkzaamheden'' in bovenbedoeld 
art. 22 moet worden begrepen als "werk
zaamheid", doch ook deze stelling niet aan
vaardbaar is, daar het artikel n u eenmaal 
spreekt over de "werkzaamheden " van de 
desbetreffende ambtenaar, nog daargelaten, 
of die stelling, ware ze juist, wel tot het door 
eiser beoogde doel zou kunnen leiden; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat het 
bestreden besluit bij de aangevallen uit
spraak terecht en op goede grond nietig is 
verklaard, en dat die uitspraak moet wor
den bevestigd; 

R echtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.E.) 
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21 Juli 1947. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58, 1e lid. Algemeen Rijks 
Ambtenarenreglement art. 98 g) . 

Terecht is een ambtenaar wegens on
bekwaameid of ongeschiktheid, anders 
dan tengevolge van ziels- of lichaams
gebreken eervol uit 's Rijks dienst ont
slagen, nu hij, een hooggeplaatst amb
tenaar, bij personen, met wie hij amb
telijk in relatie is gekomen, een be
voorrecht e behandeling heeft uitgelokt. 

Uitspraak in zake: 
Ir. C., wonende te Z., eiser in hoger beroep, 

tegen: 
de Minister van Wederopbouw en Volks
huisvesting (tevoren de Minister van Ooen
bare Werken en Wederopbouw), vertegen
woordigende H. M. de Koningin, gedaagde 
in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aan.iaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat bij Koninklijk Besluit van 15 Aug. 

1946, op de voordracht van de Minister 
van Openbare Werken en Wederopbouw, d.d. 
I Augustus 1946, gelet op art. 92 onder g 
van het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment, aan Ir. C., hoofdingenieur in vaste 
dienst bij het College van Algemene Com
missarissen voor de Wederopbouw, ter stand
plaats X, met ingang van I September 1946 
eervol ontslag is verleend uit 's Rijks dienst ; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak van 14 Maart 1947 
- naar welker inhoud hierbij wordt ver
wezen - het door Ir. C. tegen voormeld 
besluit ingestelde beroep ongegrond heeft 
verklaard; 

0. dat Ir. C. tegen deze uitspraak tijdig 
hoger beroep heeft ingesteld en, onder ver
wijzing naar de gronden, aangevoerd bij het 
in eerste aanleg ingediende klaagschrift, bij 
het beroepschrift heeft verzocht, met ver
nietiging van die uitspraak alsnog het Ko
ninklijk Besluit van 15 Augustus 1946 te 
vernietigen, althans te doen hetgeen het 
Ambtenarengerecht had behoren te doen; 

In rechte: 
0. dat de Raa d, mede gelet op hetgeen 

na de behandeling in eerste aanleg vanwege 
beide partijen en door de bovengenoemde 
getuigen is te berde gebracht, zich geheel 
verenigt met de gronden, waarop de aan
gevallen uitspraak berust, evenwel met dien 
verstande, dat in de derde rechtsoverweging 

a. de onder 2 vermelde handeling niet 
heeft plaats gehad in Mei 1945, maar in Mei 
1946, en 

b. met betrekking tot de onder 3 om
schreven handeling de mededeling door 
eiser over toewijzing van materiaal niet is 
gedaan ten aanzien van het repareren van 
de auto, maar ten opzichte van een levering 
van een nieuwe dienstauto; 

0. dat de Raad in het bijzonder onder 
schrijft het oordeel van de eerste rechter 1 , 

dat vooral een hooggeplaatst ambtenaar 
(als eiser was), die bij personen, met wie 
hij ambtelijk in relatie is gekomen, een be-

l Zie noot onder deze uitspraak. 

voorrechte behandeling uitlokt, zoals in deze 
heeft plaats gehad, schromelijk te kort schiet 
in zijn gedragingen en · mitsdien ongeschikt 
is voor zijn ambt; 

0. dat de aangevallen uitspraak derhalve 
met overneming harer gronden (behoudens 
de bovenaangeduide verbeteringen) moet 
worden bevestigd; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

1 De rechtsoverwegingen van de eerste 
rechter luiden: 

In rechte. 
0. dat het beroepen besluit, dat, gelijk 

klager terecht in zijn k laagschrift opmerkt, 
behelst een ontslag op grond van onbe
kwaamheid of ongeschiktheid voor het be
kleede ambt, anders dan op grond van ;iels
of lichaamsgebreken, kan worden aangeval
len . op deze gronden, dat het feitelijk of 
rechtens strijdt met de toepasselijlçe alge
meen verbindende voorschriften, dan wel 
dat bij het nemen daarvan het bevoegd ge
zag van zijn bevoegdheid kennelijk een an
der gebruik heeft gemaakt, dan tot de doel
einden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven; 

0. dat, waar verweerder zijn oordeel om
trent klagers onbekwaamheid of ongeschikt
heid voor het door hem bekleede ambt doet 
steunen op handelingen van klager, het Ge
recht in de eerste plaats heeft te beantwoor
den de vraag, of die gedragingen op goeden 
grond verweerder tot het vorenbedoeld oor
deel hebben gebracht; 

0. dat van de in de gedingstukken en ter 
openbare terechtzitting ter sprake gebrachte 
handelingen van k lager er een aantal zijn, 
welke klager niet betwist en welke ook voor 
het Gerecht vast staan, te weten: 

1. dat klager bij den schoenfabrikant E. 
te M., nadat aan dezen door klager mate
riaal voor herstel van diens fabriek was toe
gewezen, in en na October 1945 , een zeven
tal paar schoenen voor zich en zijn gezin 
heeft betrokken, waarvan een paar zonder 
betaling en tegen inlevering van 3 schoenen
bonnen, dit laatste op een tijdstip, nadat 
klager gebleken was, dat er bezwaren tegen 
hem gerezen waren; 

2. dat klager omstreeks Mei 1945 in de 
confectiezaak van V. te X. nadat door kla
ger voor die zaak glas was toegewezen, door 
zijn vrouw en dochter kleeding heeft doen 
koopen, na van te voren van V. de mede
deeling te hebben bekomen, dat deze haar 
daartoe de gelegenheid zou bieden; 

3. dat klager bij den autohandelaar J. 
te U. zijn dienstauto in repara tie heeft ge
geven, t en einde die van een nieuwe kap te 
doen voorzien en de radiator te laten spui
ten, na aan den vertegenwoordiger van de
zen, den heer B., die aan klager het ver
zoek om toewijzing van materialen voor 
herbouw van de reparatieinrichting van J., 
overbracht, te hebben te kennen gegeven, 
dat de boven hem gestelde Rijksinstantie 
mogelijk tot toewijzing van dat materiaal 
eerder zou besluiten, indien bleek, dat J. 
van zijn kant klagers dienst behulpzaam 
was door de auto te repareeren; en zulks 
zonder opgaaf van de kosten dier reparatie 
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te hebben gevraagd, noch te hebben zorg 
gedragen, dat de rekening werd ingediend' 
welke ook niet is ingediend; 

0. dat het Gerecht de overige ter sprake 
gebrachte gedragingen van klager buiten 
beschouwing laat, omdat het is gebleken, 
dat de va:1wege verweerder met het onder
zoek tei en klager belaste ambtenaren, niet 
steeds die voorzichtigheid en die onbevan
genheid hebben aan den dag gelegd, dat het 
Gerecht op grond van hun rapporten al de 
gerelateerde feiten als vaststaande aanneemt 
maar bovendien die feiten, in vergelijking 
met de vorenweergegeven van zoo gering 
belang acht voor de vorming van een oor
deel over klagers onbekwaamheid of onge
schiktheid, dat een nader onderzoek daar
naar overbodig is; 

0. dat de hierboven onder 1-3 weerge
geven hanèlelingen van klager moeten wor
den gezien in het licht van de omstandig
heid, dat klager in de provincie X . de hoog
ste instantie was , die besliste over de aa n
vragen om t oewijzing van materialen voor 
den wederopbouw van, in verband met den 
oorlog getroffen gebouwen van particulieren 
ondernemers , aan wie door gebrek aan ma
terialen door klager nimmer kon worden 
toegewezen al wat zij noodig hadden; 

0. dat juist in verband daarmede, ter ge
legenheid van de toewijzingen van Rijks
wege, elk aanbod tot wederdienst of tot het 
doen van eenige gunst van aanvragers om 
materialen, hetzij aan den Rijksdienst zel
ven, hetzij aan diens ambtenaren persoon
lijk, met beslistheid behoorde te worden 
afgewezen door ieder der ambtenaren op 
klagers bureau werkzaam,' maar in het bij
zonder door klager; 

0. dat klager daarentegen in de voren
bedoelde gevallen het bewijzen van gunsten 
zijnerzijds uitlokte, immers bij V., nadat 
het gesprek met dezen op textiel was ge
komen, informeerde, of zijn vrouw en dochter 
in diens winkel textiel konden koopen, diens 
particulier telefoonnummer noteerde en later 
V. telefoneerde of het koopen kon plaats 
vinden, en op de fabriek van E., nadat des 
morgens aldaar de ambtelijke werkzaam
heden waren voltooid, des namiddags terug
keerde, nadat een naburige ondernemer E. 
te M., bij wien klager eveneens schade had 
op te nemen, klager had medegedeeld, dat 
E. nog wel eens schoenen had en toen in 
het bijzijn van zijn ondergeschikten amb
tenaar C. een paar schoenen aanpaste en 
kocht ; 

0. dat het Gerecht dan ook van oordeel 
is, dat klager in verband met zijn ran~ en 
functie schromelijk is te kort geschoten en 
de in de tweede rechtsoverweging gest elde 
vraag bevestigend beantwoordt ; 

0. dat hieruit volgt, dat klager bij het 
beroepen besluit terecht en in overeen
stemming met de toepasselijke algemeen 
verbindende voorschriften eervol is ontsla
gen; 

0 . dat ook in geen enkel opzicht is ge
bleken, dat bij het nemen van het beroepen 
besluit van de bevoegdheid een ander ge
bruik is gemaakt dan voor de doeleinden, 
waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat zulks met name niet volgt uit 

klagers beweren, dat het verleende ontslag 
een verkapt ontslag als straf is, aangezien 
ook al zou klager ter zake van de vorenbe
doelde gedragingen gestraft kunnen zijn -
hetgeen het Gerecht niet heeft te onder
zoeken of t e beoordeelen - die omstan
digheid geenszins de bevoegdheid ontneemt, 
klager wegens onbekwaamheid of ongeschikt
heid anders dan op grond van ziels- of 
lichaamsgebreken, eervol ontslag te ver
leenen; 

0. dat mitsdien het beroep ongegrond 
behoort t e worden verklaard; 

(A. B .) 

22 Juli 1941. ARREST van den Hoogen 
Raad. (D istribu tiewet 1939 a rt. 18; Be
sluit berechting econ. delicten art. 1). 

Verbeurdverklaring van de bont jas 
van requlrant's vrouw is blijkbaar uit
gesproken op g rond van de ter te recht
zitting gebleken omstandigheden , dat 
req. ter zake van den bewezenverklaar
den handel in broodbonnen f 6000 à 
f 7000 heeft ont vangen en dit geld te 
eigen bate h eeft aangewend, daarvoor 
een bontjas voor zijn vrouw kopende 
voor f 4500. Va i;,. de op die wijze ver
kregen bontjas kan gezegd worden, dat 
ze in den zin van art. 3 van het Econ. 
Santiebesluit 1941 en art. 1 van h et 
Besluit Berechting Econ. D elicten een 
voorwerp of goed is, door m iddel van 
het strafbaar feit verkregen. Daaronder 
worden immers niet alleen verstaan za
ken, die rechtstreeks door middel van 
dat feit zijn ver k regen, maar eveneens 
die, welke de veroordeelde voor een 
door middel van dat feit verkregen 
geldsbedrag heeft gekocht. De ver
beurdverk laring berus t derha lve op de 
aangehaalde artikelen 1 van h et Besluit 
Berechting E con. Delicten en 18 van de 
Distr ibutiewet 1939. 

Op het beroep van H. M. C., te 's-Gra
V<!nl-ihgll, requirant van cassatie tegen een 
arr~Et van h et Gerechtshof te 's-Gravenha
ge , nn G Nov. 1946, in h oger beroep beves
tigend een vonnis van den Bijzonderen Po
litierechte r te 's -Gravenhage van 30 J an. 
1S·l6, waarbij requira nt t er zake van "een 
bij of krachtens d e Distribut iewet 1939 vast
gesteld voorschrift of opgelegde verplich
ting opzettelijk niet nakomen, m eermalen 
gepleegd", m et aanhaling van art. 8 der 
Distributieregehngsbeschikking 1941, art. 8 
van het Distributieregelingsbesluit 1915, 
art. 18 der Distributiewet 1939, art. 1 van 
h et Besluit Berechting Econ. Delicten en 
art. 57 Sr. is veroordeeld tot gevangenis
stra f voor den tijd van t ien maanden m et 
, ·<?rbcurdverklaring van de inbeslaggeno
m en l>ontjas, welke door middel van de fei
ten is verkregen ; 

De H ooge Raad, enz.: 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

1t,,m1Jach: 
Gele t op de middelen van cassatie, namens 
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den reauirant voorgesteld bij schriftuur lui
deudl•: 

S althans v. t. van de artt. 168 der 
Grondwet in verband met a r t. 20 der Wet 
R.O., art. 33 Sr., de artt. 349, 350, 358 en 
359 Sv., omdat het bij arrest van het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage bevestigde von
nis de r Rechtbank te 's-Gravenhage niet 
vermeldt op grond van welke wetsartikelen 
de in dat vonnis vermelde bontjas werd 
verbeurd verklaard; 

Gehoord den Adv.-Gcn. Jhr. van Asch 
van \,Yijck, namens den Proc.-Gen., in zijn 
conclusie, strekkende tot enz.; 

0. dat bij het bevestigde vonnis, met 
qualiticatie en strafoplegging als voormeld, 
ten laste van den requirant is bewezen 
verklaard: dat hij in de laatste maand~n 
van 1944 en de eerste vier maanden van 
1945 op verschillende tijdstippen te 's-Gra
venhage opzettelijk in strijd met het betrek
kelijke krachtens de . Distributiewet 19:39 
vastgestelde verbod grote aantallen distri
butiebroodbonnen onbevoegd voorhanden 
heeft gehad en verkocht; 

O. naar aanleiding van h et middel: dat 
bovenvermelde verbeurdverklaring blijk
baar uitgesproken is op grond van de ter 
terechtzitting gebleken omstandigheden, 
dat requirant ..ter zake van den bewezen
verklaarden inkoop (lees: verkoop, Red.) 
van bonnen van zekeren H. in totaal zes à 
zevenduizend gulden h eeft ontvangen en 
dit geld te eigen bate heeft aangewend, 
daarvoor voor zijn vrouw een bontjas ko
pende voor f 4500, die later door de recher
che in beslag is genomen; 

0. dat van de op die wijze verkregen 
bontjas gezegd kan worden, dat zij in den 
zrn van art. 3 van het Econ. Sanctiebe
sluit ll/41 en art. 1 van h et Besluit Berech
ting Econ. Delicten een voorwerp of goed 
is door middel van het strafbaar !eit ver
l<regen; 

0. immers dat daaronder niet alleen wor
den verstaan zaken die rechtstreeks door 
middel van dat feit verkregen zijn, maar 
eveneens, die, welke de veroordeelde voor een 
door middel van dat feit verkregen gelds
bedrag heeft gekocht; -

O. dat bovenverm elde verbeurdverkla
ring derhalve berust op de in het bevestigde 
vonnis vermelde artt. 1 van h et Besluit Be
rechting Econ. D elicten en 18 van de Di,;
tri!J..utiewet 1939, zijnde dit de voor den 
verëlachte gunstigste strafbepalingen; 

Verwerpt het b eroep. 

Gewezen overeenlrnmstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Jhr. van Asch van 
Wijck, die nog opmerkt: 

Een andere vraag, doch het middel stelt 
die niet, is of van de bontjas gezegd kan 
worden dat die door middel van de feiten is 
verkregen. Bewez~n is o.m. verklaard dal 
v erdachte op verschillende tijdstippen g rote 
aantallen distributiebroodbonnen onbevoelä;'d 
voorhanden heeft gehad en heeft verkocht. 
De strafbare feiten zijn dus bonnen onbe
voegd voorhanden hebben èn bonnen ver
kopen. Vcrdachte-requirant verklaarde ter 

terechtzitting dat hij voor zijn geknoei m ilt 
broodbonnen toewijzingen en coupures in 
zijn relatie met Z., in welke relatie hij ver
klaarde brooddistributiebonnen onbevoegd 
voorhanden te hebben gehad, van Z. ont
ving f 1500 van welk geld hij •f 1000 zelf 
behield en dat hij brooddistributiebonnen op 
verschillende data verkocht had aan H., 
van wien hij 6000 à 7000 gulden daarvoor 
ontving. En hij verklaart dan verder: ,,Dit 
geld heb ik ten eigen bate aangewend; zo 
kocht ik voor mijn vrouw een bontjas (bi
samflank) voor f 4600, die late r door de 
recherche in beslag is genomen". D e rech
ter die bij zijn verbeurdverklaring vermeldt, 
dat de jas door middel van de feiten is ver
kregen (dat wil dus zeggen door middel 
van het onbevoegd voorhanden hebben <ln 
door middel van het verkopen) leest deze 
laatste v.erklaring kenlijk aldus, dat "dit 
geld" slaat op het geld ontvangen zowel' in 
zijn relatie met Z., als in zijn relatie met 
H., welke verklaring m.i. in die zin kan 
worden verstaan. Een voorwerp gekocht 
van geld, verkregen door de misdrijven in 
kwestie, is m.i. een voorwerp door middel 
van die misdrijven verkregen. De rechter 
heeft dus de verbeurdverklaring op die 
grond kunnen uitspreken. 

Mocht Uw Raad van oordeel zijn, dat de 
verkla ring van verdachte (uit andere b~
wijsmiddelen kan t en dezen aanzien niet 
worden geput) niet anders kan worden ge
lezen dan dat "dit geld" slaat op h etgeen 
verkregen is door het bewezen verklaarde 
verkopen, dan is geschonden art . . 18 der 
Distrib~tiewet en zou Uw Raad m.i. het 
arrest t en dien aanzien moeten vernietigen 
en ·ten principale rechtdoende beslissen dat 
de jas door middel van de feiten, doch 
slechts voorzover zij bestaan uit het bewe
zenverklaardc verkopen, is verkregen, en 
voor het overige het beroep m oeten ver-
werpen. (N. J'.) 

25 Jitli 194"1. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 25h). 

De vraag, of een inrichting van on
derwijs tot het Jager of tot het middel
baar onderwijs ·behoort, m oet worden 
beantwoord naar de geldende wettelijke_, 
bepalingen en niet volgens algemene 
onderw ijskundige- of org-anisatorische 
beginselen. Een kweekschool voor on
derwijzers is geen inrichting van mid
delbaar onderwijs in de zin der !\'.LO.wet. 
Evenmin is zij een inrichting van lager 
on<lerwijs; irrtmers volgt uit de artt. 1 
en 3 der L.0.wet 1920 duidelijk, dat 
s lechts h et aan kinderen overeenkom
s tig baar voorschriften gegeven onder
wijs als lager onderwijs moet worden 
beschouwd. T en onrechte is derhalve · 
appellant, leraar aan een bijzondere 
kweekschool voor onderwijzers, door 
Ged. Staten beschouwd als onderwijzer 
van h et lager onderwijs. 

(Zie anders: •K. B. 9 Aug. 1924, C. V. 1924 
blz. 477). 



1947 25 J U L1 206 

Wij \VILHEL:\UNA, enz.; 
Dcschikkende op het beroep, ingesteld 

door L. G. J. Bol, te Nijmegen, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Gelderland 
van 30 October 1916, No. 78, inzake zijn 
niet-toelati'hg als lid van de raad der ge
meente Xijmegcn; 

De Raad van State, Afdeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord (advies van 
5 Maart 1917, No. 383); 

Op de voordracht van Onze l\linist~r van 
Binnenlandse Zaken van 16 Juli 1947, No. 
l:. 43391, Afdeling Binnenlands Bestuur, 
Bureau Bestuurszaken; 

0. dat de Raad der gemeente Nijmegen 
in zijn vergadering van 16 October 1946 
heeft besloten L. G. J. Bol te Nijmegen niet 
toe te laten a ls lid van de raad dier ge
meente, op grond, dat hij blijkens de door 
h em ingevolge artikel 18, eerste lid, der ge
meentewet ingezonden verklaring, de be
trekking bekleedt van leraar aan de 
Rooms-Katholieke Bijzondere Kweekschool 
voor onderwijzers en onderwijzeressen tl! 
Nijmegen, zijnde een betrekking van onder
wijzer van het lager onderwijs, welke inErc
volge artilcel 25, eerste lid, sub h, der ge
meentewet onverenigbaar is ml-t het lid
maatschap van de raad; 

dat, nadat L. G. J. Bol voornoemd van dit 
raadsbesluit bij Gedeputeerde Staten van 
Gelde~land in beroep was gekomen, dit col
lege bij besluit van 30 October 1946, No. 78, 
met handhaving van het bestreden beslu!t 
van de raad der gemeente Nijmegen dit 
beroep. ongegrond heeft verklaard, daarbij 
overwegende, dat L. G. J. Bol de betrekking
bekleedt van leraar aan de Rooms-Katho
liekP Kweekschool voor onderwijzers en 
onderwijzeressen te Nijmegen; dat een 
kweekschool is een Inrichting tot opleiding 
van leerkrachten voor het lager onderwijs, 
waaraan onderwijs wordt gegeven in cle 
valcken van het lager onderwijs, bedoeld in 
artikel 2, zowel van de Lager-onderwijsw-,t 
van 1878 als Yan de Lager onderwijswet 
19~0; dat wat er ook moge zijn van de be
wering van de reclamant, dat een kwecl,
school wel leerkrachten opleidt voor het 
lag·er onderwijs, doch zelf geen lager onder
wijs geert, uit hetgeen bij artikel 12 der 
v\'et van 1878 en bij de artikelen 139 e.v. 
der wet van 1no is bepaald toch in ied~r 
geval dit met zekerheid valt af te leiden, 
dat de openbare en bijzondere kweckscho1t.: t 

tot opleiding van onderwijzers en onder
wijzeressen volgens die wetten onder de in
stellingen voor lager onderwijs zijn begre
pen; dat de reclamant in verband daar
mecle zal moeten worde·n beschouwd als 
onderwijzer van het lager onderwijs ; dat 
de gemeenteraad van Nijmegen dan ook te
recht heeft besloten L. G. J. Bol voornoemu 
niet toe te laten als lid; dat van dit besluit 
van Ged. Staten van Gelderland L. G. J. 
Bol voornoemd bij Ons in beroep is geko
men, onuer meer aanvoerende, dat zijn be
zwaren tegen zijn niet-toelating als raads
lid, zoals deze reeds uiteengezet zijn aan 
Ged. Staten de navolg·ende zijn: dat artikel 
25, onder h, der gemeentewet het lidmaat-

schap van de raad onverenigbaar vePklaart 
met de betrekking van "onderwijzer van 
h et lager of middelbaar onderwijs", en n i0 r 
met "onderwiJzer voor het lager onderwijs"; 
dat de kweekschool wel leerkrachten OP· 
leidt voor het lager ondenvijs, doch zelf 
geen lager onderwijs geeft; dat immer" ar
tikel 2 der Lager-Onderwijswet 1920 zegt: 
"Onder lager onderwijs begrijpt deze wet 
het onderwijs in: a. lezen, b. schrijven, c. 
rekenen, d. Nederlandse taal, e. Vaderland
se geschiedenis, f. aardrijkskunde, g. ken
nis der natuur, h. zingen, i. tekenen, j, li
chamelijke oefening, 1<. nuttige handwer
ken voor meisjes. Aan lagere scholen kan 
bovendi~n onderwijs gegeven worden in l. 
Franse taal, m. Duitse taal, n. Engelse taal. 
o. wiskunde, p. handelskennis, r. handen
arbeid, s. landbouwkunde, t. tuinbouwkun
de, u. fraaie handwerken -voor meisjes, v. 
eenvoudige huishoudkunde"; dat de kweek
school daarentegen verplicht is eindexamen 
af te nemen in: Nederlandse taal, Fram«,, 
Duitse en Engelse talen, lezen, schrijven, 
rekenkunde, wiskunde, opvoedkunde, ge
schiedenis (vaderlandse en a lgemene), 
staatsinrichting, aardrijkskunde, kennis der 
natuur, zingen , tel-enen en lich. oefe:!În'\': 
dat de leerstof ,·oor die vakken, welke biJ 
lager onderwijs en kweekschoolon<lcr
wijs beide geg·even worden, vanzelfspreken·l 
op de kweekschool veel verder gaat dan op 
de lagere school; dat rooster en leerplan 
zeer veel verschillen met die van een la
gere school; dat in artikel 3 der Lager-on
derwijswet rn20 als soorten lager school
onderwfj" worden genoemd: a. gewoon ,a.
ger onderwijs, b. voortgezet lager onde1· • 
wijs. c. vervolg onderwijs, d. uitgebreid la 
g-er onrlerwijs, e. buitengewoon lager on
derwijSJ; dat het kweekschool-onderwijs 
hier niet bij behoort; dat de kweekscholen 
een eigén Inspecteur van de onderwijzers 
opleiding heblJcn; dat voor het kweek
sc-hoolonderwijs eigen bevoegdheidseisen 
gelden; dat aan kweekscholen in werkelijk-• 
heid leraren verbonden zijn, die geen onder
wijs in lagere scholen zouden mogen g~
ven, wijl zij daartoe niet de hiervoor wet
telijk vereiste bevoegdheid bezitten; dat de 
l{\veekschoolleraren een eigen salarisrege
ling hebb.>n, neergelegd in H oofdstuk 3 van 
het J3ezoldigingsbesluit, terwijl de salaris
regeling voor inrichtingen voor lager OIJ
derwljs is neergelegd In Hoofdstuk 5 9 an 
het Bezoldigingsbesluit; dat voor kweelc
schoolleraren een andere pensioenregeling 
geldt dan voor het lagtr onderwijs; dat b.v. 
een leraar aan een kweekschool niet op 
60-jarige leeftijd met voorlopig pensioen 
gaat; dat op een kweekschool uitsluitend 
niet-leerplichtige leerlingen zijn; dat in ar
tikel 200 der Grondwet wordt gezegd: .,Het 
bijzonder algemeen vormend lager onder
wijs, dat aan de bij de wet te stellen voo...-
waarden voldoet, wordt naar dezelfde maat
lltat als het openbaar onderwijs uit de open
bare kas bekostigd"; dat de bijzondere 
kweekscholen niet financieel gelijk gesteld 
zijn met de Rijkskweekscholen; dat er voor 
de bijzondere kweekscholen een subsidie-
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reg·eling is, doch dat deze aanmerkelijk on
gunstiger is dan de financiële gelijkstelli11g; 
dat de kweekschool geen "algemeen vor
mend lager onderwijs" geeft, doch vak
onde1·wijs ter opleiding voor h e t beroep van 
onderwijzer ; dat de gemeente als zodamg 
geen bemoeienis heeft met een bijzondere 
l,weekschool; dat in artikel 179 der Lager
onderwijswet 1920 in lid 1 wordt gesproken 
over "alle scholen, waar lager onderwijs 
wordt gegeven", t erwijl in Jid 3 afzonder
lijke voorschriften worden gegeven voor 
kweek scholen e n opleidingsscholen, die dus 
volgens de Lager -onderwijswet 1920 n iet 
tot de "scholen, waar lager onderwijs wordt 
gegeven", behoren; dat een algemene 
r ech tsregel is, dat uitzonde ringen zo weinig 
omvattend m ogelijk moet en worden ge
interpreteerd, h etgeen m et name geldt bij 
de uitsluitingen, a ls bedoeld in · artikel ~6 
der gem eentewet; dat Ged. Staten zijn be
zwaren niet steeds geh eel juist h ebben 
weergegeven; dat Ged. Staten t erecht be
w er en , ,,dat een kweekschool is een inrich
ting tot opleiding van leerkrachten . voor 
het lager onde rwijs, waaraan onderwijs 
wordt gegeven in de vakken van h et lager 
onderwijs", doch daarbij over h et hoofd 
zi en, dat de kweekschool ook nog andere 
vakken, dan in artilrnl 2 de r Lager-onder
wijs we tten van 1878 en 1920 genoemd, m oet 
geven, zoals hij hiervoor aanvoerde, en dat 
onderwijs geven "in de vakken van het 
lager onderwijs" een school n og nie t stem
pelt tot een lager e school ; dat zo artikel 1 
van de middelbaar-onderwijswet luidt: ,,'L'ot 
h et middelbaar onderwijs worde n gerekend 
te behoren alle vakken, welke volgens deze 
wet ' onde rwezen worden aan de scholen, 
waarover zij zich uitstrekt."; dat m en in 
ver dere a rtikelen van de middelbaar-onder
wijswet vrijwel alle vak ken van art. 2 van 
de Lager-onderwijswet 1920 a ls vakkPn 
voor het middelbaar on derwijs terugvindl, 
m et vanzelfsprekend nog andere vakken <'11 

met voor de in beide wette n voorkomende 
vakken geheci verschillende leerstof ; dat 
dit laatste ook voor de kweekscholen h et 
geval is ; dat toch een kweekschool ook 
geen middelbare school is, dat zij vakonder
wijs geeft t er opleiding voor het beroep van 
onderwiizer ; d'lt volgens de desbetreffende 
artikelen in de Koninklijke besluiten, die 
voor de rijks-, gemeentelijke en bijzonder•> 
lnveekscholen vigeren, tot het eerste leer
jaar ener kweekschool o.a. kunnen worden 
toegelaten: ,,de bezitters van een einddiplo
ma enc1· hogere bu rgersch ool m et drie
jarige cursus", tot h et derde leerjaar ener 
k,vcckschool "de bezitte rs van h e t e inrl
dip!oma ener H.B.S. met 5- of 6-jarige cur
s us, van een gymnasium, van een middel
bare school voor meisjes m et 5- jarige cur
s us of van een hogere ha ndelsschool m et 
2-jarige cursus, welke aansluit aan een 
H.B.S. met 3- of 5- jarige cursus"; dat de 
k weekscholen, waaraan een B -afdeling (op
leiding voor de akte van bekwaamheid als 
hoofdonderwijzer) verbonden is, daaraan als 
leerlingen onderwijzers en onderwijzeressen 
h ebben; dat uit deze beide soorten leer liu-

gen, die de kweeksch olen hebben, t en over
vloede moge blijken, dat de kweeksch olen 
geen "lager onder wijs" geven; dat Ged. 
Staten bewerun, dat uit h etgeen bi:i a r t. l2 
der w et van 1S78 en bij de artt. 139 en vol
gende der wet van 1920 is bepaald, toch in 
ieder geval dit met zekerheid valt af te 
le iden, dat de openbare e n bijzondere kweek
scholen tot opleiding van onderwijzers en 
onderwijzeressen volgens die wetten onder 
de instellingen voor Jager onderwijs zijn b~
g rc pen; dat echter art. 25 h der gemeente
wet sedert de wijziging van 23 Me i 193i> 
h et lidmaatschap van de raad onvereenig
baar verklaart m et de betr ekking van "on
derwijzer van h et lager onderwijs of mid
delbaar onderwijs" e u niet "voor h et lager 
of middelbaar onderwijs"; dat hij de con
clusie niet gewettigd acht, dat, a ls de 
kweekscholen onder de instellingen voor 
lager onderwijs zijn begrepen, hij "in ver
band daar mede zal m oeten wor den be
schouwd als onder wijzer van h et lage r on
derwijs"; dat h et klaarblijkelijk onjuist is, 
dat alle functionarissen bij instellingen voor 
lager onderwijs zelf onderwijzer van h et 
lager onderwijs zoude n zijn; 

0. da t volgens art. 25, l e lid, onder h, 
de r gem eentewet het lidmaatschap van de 
raad onver et>nigbaar is met de be trekk ing 
van onderw ijzer van h et lager- of middel -
baar onderwijs; 

dat de vraag, of een inrichting van :m
dcrwijs tot het lager of tot het middelbaa.r 
onde r wijs behoort, moet worden beantwoor:l 
naar de geldende w ettel ijke bepalingen en 
niet volgens a lgem en e onder wijskundige of 
org-d.nisatorische beginselen; 

dat een kweekschool voor onderwijzers 
geen inrichting van middelbaar onderwijs is 
in de .zin der middelbaar-onderwijswet; 

dat ziJ evenm in een inrichting van lager • 
onderwijs is; 

dat imm e rs uit de artt. 1 en 3 der LagPr
onderwijswet rn20, naar welke wet dit be
oordeeld m oet worden, duidelijk volg t, dat 
slechts h et aan kinderen overeenkomstig 
haar voorschriften gegeven onderwijs als 
la!fcr onderwijs moet worden beschouwd; 

dat Ged. Staten van Gelderland. derhalve 
ten onrechte h ebben aangenomen dat ap
pellant beschouwd moet wor<len a ls onder
wijzer van h et lager onderwijs; 

Gezien de ;,em eentewet, de Lager-onder-· 
wijs we t 1920 ; 

Hebbe n goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van h et bestreden be

sluit van Ged. Staten van Gelderland en 
van het besluit van de raad der gcmeento 
Nijmegen van 1 6 Octobcr 1946, L .G. J. Bol 
te Nijm egen alsnog toe te laten als lid van 
die raad. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast en z. 

(A.B.) 
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26 Juli 1946. UITSPRAAK van het Amb
tenarengerecht Amsterdam. (Ambte
narenwet 1929 artt. 48, 58, lid 1, 64, 
Alg. Rijksambtenarenreglement art. 93) 
Verordening organisatie politie 1942/ 
147,) 

De wachtmeester der Staatspolitie S. 
is door de wnd. chef van de Algemeene 
Staf der Staatspolitie ontslagen, m. i.v. 
16 Mei 1944, wegens een in kracht van 
gewijsde gegane veroordeling door de 
arr .-rechtbank te Assen tot gevangenis
straf van een maand, met ontzetting 
van het recht gedurende 5 jaren een 
ambt bij de politie te bekleden. 

Dit besluit is nietig, daar het, in strijd 
met art. 93 A.R.A.R., niet is genomen 
door de wnd. directeur-generaal der Poli
tie persoonlijk. Eventuele delegatie van 
deze bevoegdheid berust niet op enig 
voorschrift van een wetgever van gelijke 
of hogere rang dan die, welke het A.R. 
A.R. heeft tot stand gebracht. 

Op grond van art. 48 der Ambte
narenwet 1929 wordt de nietigheid van 
het besluit. wegens het algemeen belang, 
voor gedekt verklaard. Het vervangen 
van de wnd. directeur-generaal als ver
weerder door de wnd. chef van de Alge
mene Staf is daarom niet nodig. 

Verweerder moet geacht worden tot 
het nemen van het ontslagbesluit ver
plicht te zijn geweest, gezien het vonnis 
van de rechtbank te Assen, dat onher
roepelijk was geworden. 

Het klaagschrift voldoet wel aan de 
eis der wet, al kon het duidelijker ge
steld zijn. 

Het beroep is daarom ongegrond. 

Uitspraak in zake: 
T. v : d. S., klager, 

tegen: 
-den waarnemend Directeur-Generaal van 
Politie, verweerder. 

Het Ambtenarengerecht te Amsterdam, 
Gezien de gedingstukken en gelet op de 

behandelii;ig van het twistgeding ter open
bare terechtzitting; 

Ten aan?ien der jeiten: 
0. dat de waarnemende chef van den Al

gemeenen Staf der Staatspolitie, handelende 
namens den waarnemenden Directeur-Gene
raal van Politie, op 21 Juli 1944 den klager 
·uit 's Rijks dienst heeft ontslagen, te rekenen 
van 16 Mei 1944 af; 

0. dat de klager, nadat de waarnemende 
politte-president te Amsterdam hem bij brief 
van I Augustus 1944 een afschrift van het 
ontslagbesluit had doen toekomen, op 30 
Augustus d.a.v. een klaagschrift, tegen dat 
besluit gericht, bij het Gerecht heeft doen in
komen van den volgenden inhoud : 

"Op grond van înijn ontslag uit den dienst 
als wachtmeester der Staatspolitie, dat on
herroepelijk is geworden op grond van mijn 
veroordeeling bij vonnis van de are.Recht
bank te Assen dd. 10 Maart ' 44, zend ik U 
dit bezwaarschrift. 

Hetgeen er in E. is voorgevallen zal ik 
navolgende verklaren. 

"Alvorens ik naar E. vertrok maakte ik 

na plm. 7 jaar wederom kennis met J . M., 
zij was door haar man verlaten en zat met 
haar twee kinderen, resp. 1 en 4 iaar zonder 
inkomen. Ik had het mij voorgenomen voor 
hen te zorgen. Toen ik naar E. gedetacheerd 
werd, liet ik hun ook naar E. overkomen, 
daar anders van mijn toenmalig salaris 
(75 gulden per maand) niet geleefd kon wor
den. Ik vertelde aldaar, dat ik met haar ge
huwd was. Alles ging goed tot op zekeren 
dag onze kostjuffrouw (genaamd X) om J. 
M.'s persoonsbewijs vroeg. J. M. vroeg mij 
wat te doen in dit geval. Ik kon hier geen 
goed antwoord voor vinden. alleen wist ik 
wat het slot zou zijn. Het heele geval zou 
uitlekken en wij zouden door geheel E. met 
de vinger nagewezen worden. Des middags 
vroeg me;uffrouw X wederom om haar per
soonsbewijs en J. M. gaf het mij en ik gaf 
het op mijn beurt door aan onze kostjuffrouw. 
Toen zij het persoonsbewijs in haar handen 
had zeide zij ,.Dit is veranderd want hier 
heeft H. gestaan en jouw naam staat er voor 
in de plaats." Ik zeide haar toeri dat ik dat 
veranderd had, maar in werkelijkheid had 
J. M. het persoonsbewijs veranderd om mij 
uit deze moeilijke situatie te redden. Ik heb 
de schuld op mij genomen om J . M. van
wege haar kinderen voor een eventueele straf 
te onthoudea. Juffrouw X vertelde mij a ls
dat zij tijdens onze afwezigheid het. per
soonsbewijs reeds gezien had, daarom wist 
zij, dat de naam H. J. M. 's wettige echtgenoot, 
veranderd was in mijn naam. Tóen het geval 
uitlekte en de Marechaussee om J. M.'s per
soonsbewijs vroe~. heeft J. M. het persoons
bewijs verbrand. Hiervoor is zij tot een geld
boete veroordeeld. Den roden Maart 1944 
kon ik niet op de Arr.-Rechtbank te Assen 
verschijnen, omreden de zaak reeds om 10 
uur in de ochtend voor kwam en ik was in 
Rotterdam woonachtig.'"' 

0. dat de verweerder niet van contra
memorie heeft gediend, wel echter bij brief 
van 2 Februari 194.5, Namens hem is betoogd, 
dat klagers klaagschrift niet voldoet aan 
den eisch der wet, daar een duidelijke om
schrijving van het aangevallen besluit ont
breekt, evenzeer als een opgaaf van de gron
den waarop het beroep steunt. terwijl ook 
een bepaalde vordering mankeert; 

0 . dat he't Gerecht kla~ers zaak op 5 Juli 
1946 heeft behandeld ter openba re terecht
zitting. alwaar van partijen slechts de kla
ger is verschenen; 

In recht•: 
0. dat het Gerecht allereerst heeft na te 

gaan. wat er is van de bezwaren. welke de 
verweerder t e berde heeft doen brengen bij 
zijn schrijven van 2 FebrJari 1945; 

0 . hieromtrent. dat stellig het onder
havige klaag•chrift op de hierboven weer
gegeven punten duidelijker had kunnen zijn 
gesteld, doch het Gerecht niettemin met dit 
geschrift genoegen meent te moeten nemen; 

dat toch niet voor redelijken twijfel vat
baar is, dat het klaagschrift zich richt tegen 
het daarbij overgelegd'! afschrift van het 
den klager betreffende ontslagbesluit; voorts 
het in het klaagschrift geleverd lietoog ken
nelijk hierop neerkomt, dat het strafvonnis, 
waarop het ontslagbesluit steunt, onjuist is 
en hiermede aan dit besluit de ·grondslag 
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ontvalt; en eindelijk k lagers vordering ken
nelijk deze is, dat het ontslagbesluit niet in 
stand kan blijven; 

dat het Gerecht dit alles te eerder meent 
te mogen vaststellen, daar de verweerder 
dientengevolge niet in zijn verdediging is 
geschaad, immers het kwalijk denkbaar is, 
dat hij de strekking van het klaagschrift 
niet heeft begrepen; 

0. dat het Gerecht thans heeft te onder
zoeken, of het aangevallen besluit feitelijk 
of rechtens strijdt met de toepasselijke a lge
meen verbindende voorschriften; 

0. dat hieromtrent op grond van den 
inh.oud der stukkén en van het ter zitting 
verhandelde vaststaat: 

dat de Arr.-Rechtbank te Assen den kla
ger - die toen wachtmeester der staats
politie was - bij vonnis van 10 Maart 1944 
heeft veroordeeld tot gevangenisstraf voor 
den tijd van een maand, met ontzetting van 
het recht om een ambt bij de Nederlandsche 
politie te bekleeden voor den tijd van vijf 
jaren; 1 

dat dit vonnis op 20 April 1944 in kracht 
van gewijsde was gegaan; 

0. dat hieruit voortvloeit, dat de ver
weerder volkomen bevoegd was, het bestre
den besluit te nemen en zelfs, gegeven de 
bij het hierboven aangehaalde vonnis opge
legde bijkomende straf, gezegd kart worden, 
dat hij verplicht was, den klager uit zijn 
betrekking te ontslaan; 

0. dat de klager tevergeefs heeft betoogd, 
dat hij ten onrechte is veroordeeld geworden, 
daar hij aan hetgeen hem ten laste was ge
legd onschuldig is; 

dat toch - daargelaten, dat zijn desbe
treffende beweringen verre van overtuigend 
klinken - het niet op den weg des verweer
ders lag, het strafvonnis te toetsen, doch hij 
dit vonnis, zoodra het onherroepelijk was 
geworden, moest en in elk geval mocht aan
vaarden zooals het was gewezen; 

0 . ambtshalve, dat het Gerecht niet voor
bij meent te mogen gaan aan een door den 
klager niet opgeworpen grond voor nietig
heid van het aan beroèp onderworpen be
sluit; deze namelijk, dat het besluit is ge
nomen, niet door den waarnemenden Direc
teur-Generaal der Politie persoonlijk, doch 
namens dezen door den waarnemenden Chef 
van den Algemeenen Staf der Staatspolitie; 

0. dat het Gerecht geen aanleiding aan
wezig acht, te betwijfelen, dat de waar
nemende chef van voornoemden staf, het 
aan beroep onderworpen besluit nemende, 
heeft gehandeld krachtens. een opdracht' 
welke de waarnemende directeur-generaal der 
politie hem, hetzij met betrekking tot het 
onderhavige geval op zichzelf, hetzij meer 
in het a lgemeen had verleend ; doch het Ge-· 
recht niettemin van oordeel is, dat de waar
nemende chef van den staf onbevoegdelijk 
handelde ; 

0. dat de waarnemende directeur-generaal 
der politie toch krachtens art. 93 van het 
Algemeen Rijksambtenaren Reglement ver
_plicht was, besluiten als het onderhavige 
persoonlijk te nemen; immers, van een voor

. schrift, uitgegaan van een wetgever van ge
lijken of hoogeren rang dan die welke even
genoemd reglement tot stand heeft gebracht 
n iets bekend is; 

L. 1944 

0. dat het Gerecht niet zou nalaten, aan 
de onwettigheid der door den waarnemen~ 
den directeur-generaal der politie verleende 
delegatie de daaruit voortvloeiende conse
quenties te verbinden - onder meer deze, 
dat het den evengenoemden waarnemenden 
directeur-generaal buiten het onderhavige 
geding zou stellen en in zijn plaats den waar
nemenden chef van den staf der staatspolitie 
als verweerder zou doen optreden - ware 
het niet, dat het Gerecht van oordeel is, 
dat het algemeen belang vordert, dat het 
gebrek, hetwelk aan het bestreden besluit 
kleeft, worde verholpen; iets, waartoe het 
voorschrift van art. 48 ·der Ambtenarenwet 
1929 het Gerecht gelegenheid biedt; 

0. dat gedektverklaring der hierboven ge
sigl}aleerde nietigheid medebrengt, dat het ✓ 
aan beroep onderworpen besluit geacht 
wordt, door den waarnemenden chef van 
den staf te zijn genomen krachtens een hem 
wettiglijk verstrekte. opdracht; en dit we
derom insluit, dat de waarnemende directeur
generaal bevoegd was, de door hem ver
leende opdracht te verstrekken; 

dat er onder deze omstandigheid geen be
zwaar tegen bestaat, dat de waarnemende 
directeur-generaal als verweerder in het on
derhavige geding blijft optreden; 

0. dat uit a l het tot nu toe overwogene 
voortvloeit, dat strijd met algemeen ver
bindende voorschriften niet tot nietigver
klaring van het aan beroep onderworpen be
sluit vermag te leiden; 

0. dat overblijft, te onderzoeken, of de 
verweerder, althans degene die namens hem 
het bestreden besluit heeft genomen, hierbij 
van zijn bevoegdheid kennelijk een ander 
gebruik heeft gemaakt dan tot de doelein
den, waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat hiervan niet is beweerd; trouwens, 
de klager zelf dienaangaande niets heeft ge
steld; 

0. dat uit al het hierboven overwogene 
voortvloeit, dat beslist behoort te worden 
als volgt: . 

Rechtdoende in naam der K oningin! 
Verklaart de nietigheid van het aan beroep 

onderworpen besluit gedekt; 
Verklaart klagers beroep ongegrond. · 

(A.B.) 

29 Juli 1947. UITSPRAAK van de Cen
trale R aad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 1. Nijverheidsonderwijs
wet artt. 22 bis en 24). 

Een leraar aan een der bijzondere 
scholen voor nijverheidsonderwijs is 
geen ambtenaar in de zin der Ambte
narenwet 1:929. Hieraan doet niet af, 
dat hij wel ambtenaar in de zin der 
Pensioenwet 1922, S. no. 240. is. 

Sinds de op 1 Maart 1933 in werking 
getreden wijziging der Nijverheids
onderwijswet staat voor het personeel 
der genoemde scholen slechts beroep 
open op de commissie, bedoeld in art. 
22 bis der wet, hetgeen de uitdrukke
lijke bedoeling van de wetgever is ge
weest, die het tot dan bestaande ho
ger beroep op de Kroon heeft laten 
vervallen. 

14 
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Beschikking in zake een verzetschrift 
van K. A. S., wonende te H. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en in raadkamer, ge

houden op 15 Juli 1947, gehoord K. A. S., 
voornoemd, alsmede diens echtgenote J. L. 
v.d. W.; 

0. dat S. bij een op I Mei 1947 bij de 
Raad ingekomen klaagschrift beroep heeft 
ingesteld tegen een uitspraak d.d. 28 Fe
bruari 1947 (welke hij eerst op 4 April 1947 
zou hebben ontvangen) van de Commissie 
van Beroep, uitgaande van · de Bond van 
Verenigingen tot het geven van Nijver
heidsonderwijs, bij welke uitspraak zijn ge
handhaafd de besluiten d.d. 17 October 1946 
en 11 December 1946 van het bestuur der 
vereniging "De Ambachtschool" te A., waar
bij hij in zijn betrekkingen van leraar aan 
de van deze vereniging uitgaande Am
bachtschool en avondschool voor hand
werkslieden te A. is geschorst met ingang 
van 22 October 1946, onderscheidenlijk on
gevraagd eervol is ontslagen met ingang 
van 15 Maart 1947; 

O. dat 's Raads fungerend-voorzitter, na
dat S. nog enige bescheiden had ingezonden, 
hem bij beschikking van 24 Juni 1947 niet
ontvankelijk heeft verklaard in zijn beroep 
op grond, dat hij geen ambtenaar is of was 
in de zin van art. 1 der Ambtenarenwet 
1929, zodat voor hem bij de Raad geen 
beroep openstond; 

0. dat S. tegen deze beschikking tijdig 
verzet heeft gedaan, in hoofdzaak aanvoe
rende, dat het beroep aanvankelij'< is inge
steld op advies van de rechtskundige advi
seuse van de afdeling Nijverheidsonderwijs 
ten departemente van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen en dat er, evenals voor 
de rijksambtenaren, toch ook voor hem er
gens een instantie moet zijn tot welke hij 
zich in hoger beroep kan wenden; 

0. dat tegen beslu(ten omtrent schorsing 
en. ontslag bij de Raad slechts beroep open
staat voor degene die is of geweest is amb
tenaar in de zin der Ambtenarenwet 1929 
(alsmede voor diens nagelaten betrekking 
oi rechtverkrijgende), d.w.z. voor hem, die 
is aangesteld in openbare dienst; 

0. dat S. als leraar aan bijzondere scholen 
voor Nijverheidsonderwijs niet is ambtenaar 
in de zin van genoemde wet, en hieraan 
uiteraard niet afdoet (gelijk S. blijkbaar 
meent) of hij wel is ambtenaar in de zin der 
Pensioenwet 1922. en evenmin of op he1n 
van toepassing is de Wet rechtsherstel over
heidspersoneel 1946; 

0. dat ook het door S. gedane beroep op 
art. 124, aanhef en onder b, der Ambtena
renwet 1929 in deze geen betekenis heeft, 
daar hierbij alleen de bepalingen van titel III 
dezer wet van overeenkomstige toepassing 
worden verklaard op pensioenen; 

0 . dat S. voorts heeft aangevoerd, dat in 
art. 24, vierde lid, der Nijverheidsonder
wijswet, zoals deze luidde vóór de op I Maart 
1933 in werking getreden wijziging dezer 
wet, tegen besluiten tot schorsing of onge
vraagd ontslag beroep opengesteld was op 
de Kroon, en dit beroepsrecht is vervallen 
op grond, dat het personeel der openbare 
scholen door het inwerkingtreden der Amb-

tenarenwet 1929 een beroepsrecht verkreeg 
volgens deze wet, dus in twee instanties; 
terwijl voor het personeel der bijzo:1dere 
scholen sindsdien beroep openstaat alleen 
op de commissie, bedoeld in art. 2-z bis der 
N ijverheidsonderwijswet; 

0. dat hieruit zeker geen argument kan 
worden geput voor S.' wens, dat hem tegen 
de uitspraak van bovengenoemde Commis
sie van Beroep, zijnde een commissie als 
zoëven bedoeld, een recht van hoger beroep 
wordt gegeven op de Raad, aangezien het 
juist de uitdrukkelijke bedoeling van de 
wetgever is geweest, dat het personeel der 
bijzondere scholen slechts•één beroepsinstan
tie zou hebben, nl. de bedoelde commissie; 

0. dat S. ook nog heeft gesteld, dat bij 
het Koninklijk Besluit van 31 Januari 1926, 
Staatsblad 27, voor leraren als hij beroep 
op de Kroon is openg~steld, en dat hij niet 
heeft kunnen vinden, dat dit besluit is in
getrokken; 

0. dat hij dan echter blijkbaar over het 
hoofd heeft gezien, dat die intrekking heeft 
plaats gehad bij het Koninklijk Besluit van 
31 Mei 1926, Staatsblad 159, nl. onder B, 
waarna voorts dit besluit, althans fen aan
zien van de rechtspositie van het personeel 
der nijverheidsscholen, is vervangen door 
het Koninklijk Besluit van 6 Augustus 1935, 
Staatsblad 501; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat 
het beroep van S. ook naar het oordeel van 
de Raad kennelijk niet-ontvankelijk is, wes
halve het verzet tegen voormelde beschik
king van de fungerend-voorzitter, met toe
passing van art. 69, zesde lid, der Ambte
narenwet 1929, ongegrond kan worden ver
klaard; 

Recht doende: 
Verklaart het verzet ongegrond. 

(A.B.) 

29 Juli 1947. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 1, 58, 1e lid en 60, ze 
lid. Gemeentewet art. 102). 

De tot secretaris der gemeente A. be
noemde, doch niet beëdigde, persoon is 
ambtenaar dier gemeente. 

De weigering om een besluit te ne
men of een handeling te verrichten -
beëdiging van eiser als gemeentesecre
taris - was reeds eerder aanwezig dan 
toen gedaagde deze ten slotte, schrif
telijk, ter kennis van eiser bracht en 
eiser was, met deze weigering bekend, 
kon dat althans zijn. 

De bij brief van 27 Februari 1946 
uitgesproken weigering is in wezen een 
besluit, houdende weigering op die eer
de re weigering terug te komen. 

De "redelijke tijd" van art. 60, 2e lid, 
der Ambtenarenwet stelt de Raad i. c. 
op drie maanden. 

Uitspraak in zake: 
J. D. B., wonende te S., eiser in hoger 

beroep, 
tegen: 

het College van Burgemeester en Wet
houders der gemeente A., gedaagde in hoger 
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beroep, vertegenwoordigd door de Burge
meester. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: ' 
0. dat Burgemeester en Wethouders van 

A . bij brief van 27 Februari 1946 aan eiser, 
naar aanleiding van diens tot hen gericht 
schrijven van 4 Februari 1946, redenen heb
ben medegedeeld op grond mede waarvan 
zij hem alle aanspraken op de functie van 
secretaris dier gemeente ontzeggen; 

O. dat het Ambtenarengerecht te Gro
ningen bij uitspraak van 4 Juli 1946 eiser, 
toenmaals klager, niet-ontvankelijk heeft ver
klaard in het door hem tegen die brief van 
27 Februari 1946 ingestelde beroep; 

0. dat deze Raad bij uitspraak van 4 
November 1946 1 evengenoemde uitspraak 
heeft vernietigd, J. D. B., voornoemd, ont
vankelijk heeft verklaard in zij n in eerste 
aanleg ingestelde beroep en de zaak heeft 
teruggewezen naar het Ambtenarengerecht 
te Groningen om, met inachtneming van de 
uitspraak van de R aad, te worden hervat 
in de stand, waarin zij zich bevond; 

0 . dat daarna bedoeld Ambtenarenge
recht bij uitspraak van 27 Maart 1947 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- het beroep van genoemde B . ongegrond 
heeft verklaard; 

0. dat B. van deze uitspraak tijdig in 
hoger beroep is gekomen en op de bij be
roepschrift aangevoerde gronden heeft ver
zocht die uitspraak te vernietigen, zijn be
roep gegrond te verklaren en hem de in -~et 
inleidend beroepschrift (bedoeld zal z1Jn: 
klaagschrift) gevraagde schadeloosstelling 
toe te kennen, met zodanige verdere beslis
sing, als deze Raad zal vermenen te behoren; 

In rechte: 
0 . dat deze Raad in zijn opgemelde uit

spraak van 4 November 1946 heeft over
wogen, en daarmede heeft beslist, dat eiser 
is aan te merken als ambtenaar der ge
meente A.; 

0. dat in dit geding beantwoording be- • 
hoeft de vraag, of het in gedaagde's brief, 
d.d. 27 Februari 1946, vervatte besluit, 
houdende een weigering om te handelen, 
op een der gronden, genoemd in art. 58, lid 
1, der Ambtenarenwet 1929, kan worden 
aangetast; 

0. dat eiser o. a. heeft aangevoerd, dat 
uit die brief v oor het eerst blijkt ·van een 
besluit van het College van Burgemeester 
en Wethouders van A. en dat met name de 
brief van 17 Januari 1946 van de waar
nemend Burgemeester dier gemeente niet 
kan worden aangemerkt als te zijn afkomstig 
van gedaagde; 

O. dat aan eiser kan worden toegegeven, 
dat dit schrijven van 17 Januari 1946 niet 
een besluit van gedaagde bevat, doch dit 
niet wegneemt, dat uit hetzelve aan eis~r 
weer eens heeft kunnen blijken van een wei
gering van gedaagde om een besluit t e ne
men of te handelen, als door eiser werd ver
langd, van hoedanige weigering deze ook 
reeds tevoren op de hoogte is geweest althans 
kon zijn; 

0. toch dat gedaagde geacht moet wor-

1 Zie C. V. 1946, bi. 145. 

den reeds geruime tijd voor die brief van 
17 Januari 1946 te hebben geweigerd een 
besluit te nemen of te handelen in de zin 
als eiser dat verlangde, waaraan in casu niet 
afdoet, of eiser zich met een desbetreffend 
verzoek heeft gewend tot de waarnemend 
Burgemeester van A. en· niet tot gedaagde; 

0. immers dat eiser, die op 1 Juni 1945 
uit Duitsland was teruggekeerd, welke te
rugkeer ook aan gedaagde was bekend ge
worden, reeds in die maand aan die waar
nemend Burgemeester de wens heeft te ken
nen gegeven zijn functie a ls secretaris te 
aanvaarden; 

0. nu dat, waar voor het in functie treden 
van eiser als secretaris niet een bepaalde tijd 
was voorgeschreven, gedaagde in elk geval 
binnen een redelijke tijd na die door eiser 
kenbaar gemaakte wens die in functietre
ding had moeten bevorderen, en nu dit niet 
binnen redelijke tijd daarna - welke de 
Raad in deze stelt op drie maanden - is 
geschied, gedaagde, in aanmerking genomen 
het bepaalde in art. 60, l id 2, der Ambte
narenwet 1929, geacht moet worden na ver
loop van drie maanden te hebben gewei
gerd te dien aanzien het verplichte besluit 
te nemen of de verplichte handeling te ver
richten; 

O. dat de brief van 27 Februari 1946 in 
wezen behelsde het besluit, houdende wei
gering om terug te komen op vorenbedoelde 
weigeringen; 

O. dat de Raad niet enig toepasselijk al
gemeen verbindend voorschrift bekend is, 
waarmede dat besluit zoude strijden, kun
nende ook niet met recht worden betoogd, 
dat het betrokken orgaan bij het nemen 
daarvan van zijn bevoegdheid kennelijk een 
ander gebruik heeft gemaakt dan tot de 
doeleinden. waarvoor deze is gegeven; 

O. dat uit het vorenstaande volgt, dat bij 
de aa ngevallen uitspraak het beroep van 
J. D. B., voornoemd. terecht ongegrond is 
verklaard en deze uitspraak moet wórden 
bevestigd; · 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

29 Juli ,947. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 58, re Jid, 60, 2e lid, 64 
en 107, 2e lid). 

Ingevolge art. 107, 2e lid, der A.W. 
1929 moeten zij, die in eerste aanleg 
partij zijn geweest, ook bij de behan
deling in hoger beroep als zodanig op
treden. I. c. mo.et echter het college 
van curatoren worden vervangen door 
het college van herstel, ingevolge art. 3 
van het Herstelbesluit instellingen van 
hoger onderwijs 1945, S. no. F 145. 

In hoger beroep kan niet voor het 
eerst beweerd worden, dat het beroep 
gericht is t egen een brief van ~6 F~
bruari 1946, nu het klaagschnft (m 
eerste aanleg) daarvan niet rept. Art. 
64 der A.W. '29 verzet zich daartegen. 

M et het· ambtenarengerecht is de 
centrale Raad van Beroep van oordeel, 
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dat het beroep is gericht tegen een 
weigering om salaris te betalen, welke 
weigering niet in enig geschrift is vast
gelegd. Op grond van art. 60, 2e lid, 
der A.W. '29 is het beroep tegen het 
merendeel der salarisweigeringen niet 
tijdig ingesteld, voor één maand ech
ter wèl tijdig, vóór de periode van r 
Febr,_:9 Maart 1946 vóórtijdig. 

De "redelijke tijd", genoemd in art. 
60, 2e lid, moet in de regel gesteld wor
den op een maand, nadat de maand, 
waarover de aanspraak op salaris be
stond of wordt gemaakt, is verstreken. 
Oorlogs- en na-oorlogsomstandigheden 
brengen m ede, dat deze "redelijke tijd" 
langer moet worden genomen. 

H et ambtenarengerecht heeft zich te
recht onbevoegd verklaard de in het 
klaagschrift gevraagde "verklaring voor 
recht" te geven, dat eiser niet is ont
slagen en die vordering derhalve te
recht niet-ontvankelijk verklaard. 

Vernietiging der uitspraak, waarvan 
beroep, met terugwijzing naar het amb
tenarengerecht, voorzoverre het beroep, 
gericht tegen de weigering van het sa
laris over Januari r946, niet-ontvanke
lijk is verklaard. 

Uitspraak in zake: 
C. J . G. te L., eiser in hoger beroep, 

tegen: 
het College van .Herstel van de Landbouw
hogeschool te Wageningen, gedaagde in ho
ger beroep. 

De Centtale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten uan het twistgeding: 
0. dat C. J. G. voornoemd bij gemachtigde 

Mr. Tj. D. S., advocaat en procureur te L., 
bij het Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage 
een Jj:laagschrift heeft ingediend, hetwelk is 
gedagtekend 9 Maart 1946, bij het gerecht 
is ingekomen op 11 Maart 1946 en luidt als 
volgt: . 

,,Geeft eerbiedig te kennen: 
C. J. G., geboren 30 Juni 1900, bediende 

bij de proefvelden van het Laboratorium 
voor Bloembollenonderzoek te Lisse, wo
nende te L., te dezer zake domicilie kiezende 
ten kantore van den advocaat en procureur 
Mr. Tj. D. S. te L., die als zijn gemachtigde 
zal optreden met het recht van substitutie; 

dat hij op of omstreeks r Maart 1043 vast 
is aangesteld als bediende bij het Laborato
r ium voor Bloembollenonderzoek te Lisse, 
terwijl hij sinds ongeveer 1 Augustus 1938 
tijdelijk werkzaam was gesteld .als zoodanig 
en we! door de Landbouw H oogeschool te 
Wageningen, welk orgaan derhalve als zijn 
werkgeefster móet worden aangeduid en als 
gerequestreerde kan worden gequalificeerd; 

dat hij te Lisse steeds heeft gewerkt en 
een salaris ontving van f 1473 per jaar, het
welk wekelijks werd uitbetaald ad telkens 
f 25,32; 

dat hij echter ten onrechte door Professor 
B. van Slogteren, directeur van het Labora
torium voor Bloembollenonderzoek t e Lisse, 
op 1 April 1945 is geschorst en wel uit hoofde 
van het feit, dat 9ij, belast met het stoken 

van de kassen, zich in dien uiterst moei
lijken tijd een emmer cokes voor huisbrand 
had meegenomen; 

dat hij van meening is zich weliswaar deze 
brandstof te hebben toegeëigend, doch dit 
geen reden opleverde tot schorsing en nog 
minder aanleiding kon geven tot ontslag, 
omdat zijn gezin toentertijd zonder brand
stof was, in bitteren nood verkeerde en het, 
objectief gezien, beter was dat de bollen, 
zooal niet voor consumptie dienende, dan 
toch onverwarmd in de kassen werden op
gekweekt, dan dat requestrant zonder brand
stof zat en van de kou en ellende zou zijn 
omgekomen; 

dat requestrant daarenboven kan aanvoe
ren, dat ook zijn superieuren zich in den be
wusten tijd van nood niet altijd hebben ge
dragen, zoals zij in normale tijden deden, 
zoodat hij van meening is, dat zijn da.ad 
zeker niet tot ontslag of schorsing kan leiden; 

dat hij sinds December 1944 geen salaris 
meer heeft ontvangen en derhalve gerech
tigd is een vordt:ring ter zake aanhangig te 
maken tegen gerequestreerde tot betaling 
van salaris over de termijnen, vervallende 
1 Januari 1945 t/m. 9 Maart 1946 of 62 
weken ad f 25.32; -

dat hij echter thans bij l[w gerecht wil 
vragen primo uitbetaling van zijn achter
stallig loon van 1 Januari 1945 af tot 9 
Maart 1946 en secundo te verklaren voor 
recht, dat hij niet is ontslagen; nademaal 
ondanks telefonische gesprekken, telegrafi
sche verzoeken van zijn raadsman en vele 
brieven en enkele mondelinge bezoeken aan 
het Departement van Landbouw, Visscherij 
en Voedselvoorziening te 's-Gravenhage en 
de Landbouwhoogeschool te Wageningen, 
hij noch salaris ontvangt, noch bericht om
trent zijn verdere tewerkstelling; 

_ dat hij nog overlegt een copie van zijn 
aanstelling bij de Landbouwhoogeschool te 
Wageningen; 

Mitsdien vraagt hij eerbiedig dat gere
questreerde worde veroordeeld bij vonnis, 
uitvoerbaar bij voorraad tot betaling aan 
requestrant tegen behoorlijk bewijs van kwij
ting, de somma van f 1755,84 aan· salaris en 
verklaring voor recht, dat hij niet is ont
slagen en ook thans nog is bediende bij de 
proefvelden van het laboratorium voor 
Bloembollenonderzoek te Lisse." ; 

0. dat het Ambtenarengerecht voormeld 
bij uitspraak van 24 Maart 1947 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen -
het bij opgemeld klaagschrift ingestelde be
roep "in zijn geheel" niet-ontvankelijk heeft 
verklaard; 

0. dat eiser bij gemachtigde Mr S. voor
noemd t egen deze uitspraak tijdig in hoger 
beroep is gekomen en in het beroepschrift 
heeft verzocht, met vernietiging van die uit
spraak zijn vordering alsnog toe te wijzen; 
daartoe o. m. aanvoerende: 

.,dat weliswaar appellant in zijn klaag
schrift niet nadrukkelijk stelt, dat hij, nadat · 
zijn advocaat op 26 Februari 1946 het na
volgende briefje van het Ministerie van 
Landbouw, Visscherij en Voedselvoorzie
nng ontving: 

Naar aanleiding van Uw nevenvermeld 
schrijven deel ik U mede, dat de kwestie 
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omtrent de ontslagverleening aan den Heer 
C. J . G., bediende bij de proefvelden van de 
Landbouwhoogeschool te Wageningen, nog 
in onderzoek is. Zoodra dit onderzoek is 
beëindigd zal U onmiddellijk bericht wor
den gezonden." 

deswege op 9 Maart 1946 een vordering 
heeft ingesteld bij het Ambtenarengerecht, 
doch dat met toepassing van de niet lijde
lijkheid des rechters in het admirlistratief
rechtelijk geding geacht mag worden vast 
te s taa n , dat appellant dit briefje mag be
schouwen als een besluit, handeling of wei
gering om te besluiten of te handelen, ook 
omdat er nadien nimmer door appellant of 
zijn raadsman meer bericht is ontvangen, 
ondanks het in den brief toegezegde resultaat 
van het in te stellen onderzoek."; 

0. dat het College van Herstel van de 
Landbouwhogeschool te Wageningen, voor 
hetwelk als gemachtigde is opgetreden Mr. 
R. C. B. van den Brink, a dvocaat en pro
cureur te H., bij contra-memorie heeft ge
vraagd eiser niet-ontvankelijk te verklaren 
in zijn beroep, althans dit beroep af te wijzen 
en de bestreden beslissing te bevestigen; 

In rechte: 
0. dat de bepaling van het tweede lid 

van art. 107 der Ambtenarenwet 1929, vol
gens welke zij, die in het twistgeding in 
eerste aanleg partij zijn geweest, ook bij de 
behandeling in hoger beroep als zodanig op
treden, tot gevolg moet hebben, dat het 
College van Curatoren der Landbouwhoge
school te Wageningen, hetwelk in eerste 
aanleg als verweerder is beschouwd, in ho
ger beroep als gedaagde wordt aangemerkt, 
met dien verstande evenwel, dat - daar 
ingevolge art. 3 van het Koninklijk Besluit 
van 22 Augustus 1945, houdende vaststel
ling van het Herstelbesluit Instellingen van 
hoger onderwijs 1945 (Staatsblad F 145), de 
werkzaamheden o. m. van genoemd college 
blijven rusten totdat ter zake een nadere 
regeling zal zijn getroffen (hetwelk op IS 
Juli 1947, toen het onderhavige geding ter 
terechtzitting van de Raad werd behandeld, 
voor dat college nog niet het geval was), en 
daar ingevolge art. S van genoemd besluit 
de bevoegdheden van het College van Cura
toren tijdelijk worden uitgeoefend door het 
College van Herstel der Landbouwhoge
school - als gedaagde moet worden ge
noemd laatstvermeld college, hetwelk trou
wens blijkens de gedingstukken ook in eer
ste aanleg in feite als partij is opgetreden; 

0 . dat, mede naar aanleiding van het in 
het beroepschrift gestelde, hierboven weer
gegeven, betoog nu allereerst moet worden 
uitgemaakt, tegen welk besluit, welke han
delinit of welke weigering (om te besluiten 
of te handelen) het bij het Ambtenarenge
recht ingediende klaagschrift is gericht; 

0. hieromtrent, dat de Raad verwerpt 
het bij het beroepschrift voor het eerst be
weerde, dat het beroep was gericht tegen 
een besluit, handeling of weigering (om te 
besluiten of te handelen), vervat in het hier
boven weergegeven briefje van 26 Februari 
1946, door de chef van de afdeling compta
biliteit van het Ministerie van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening geschreven 
aan Mr. S. als gemachtigde van eiser; 

dat immers in het klaagschrift - het
welk krachtens art. 64 der Ambtenarenwet 
1929 dient in te houden een duidelijke om
schrijving van het besluit, de handeling of 
de weigering, waartegen het beroep is ge
richt - van dat briefje met geen woord is 
gerept, en eisers gemachtigde bovendien, 
naar aanleiding van het verzoek van de 
voorzitter van het Ambtenarengerecht te 
's-Gravenhage om overeenkomstig art. 62, 
tweede lid, dier wet over te leggen een af
schrift van het besluit of de schriftelijke 
weigering, bij brief van 18 Ap~il 1946 uit
drukkelijk heeft medegedeeld, ,.dat in casu 
het b eroep niet gericht is tegen een besluit 
of schriftelijke weigering, nu de werkgever 
van G. juist nalatig is om hem zijn salaris 
te voldoen. In zover moet dus art. 62, lid 
2, toepassing missen"; 

dat nu de Raad, gelet op de inhoud van 
het klaagschrift en van evenvermelde brief 
van 18 April 1946, met het Ambtenaren
gerecht van oordeel is, dat het beroep was 
gericht tegen een weigering, welke volgens 
eiser had plaats gehad, om hem salaris uit 
te betalen over het tijdvak I Januari 1945 
tot 9 Maart 1946, welke weigering niet in 
enig geschrift is vastgelegd; 

0. dat ter beoordeling van de ontvanke
lijkheid van het bij het Ambtenarengerecht 
ingestelde beroep noodzakelijk is voorts vast 
te stellen, op welke da11: die weigering ge
acht moet worden te hebben plaats gehad; 

0. dienaangaande, dat ingevolge art. 60, 
tweede lid, der Ambtenarenwet 1929 een 
orgaan wordt geacht de weigering tot het 
nemen van een b esluit of het verrichten van 
een handeling te hebben uitgesproken, in
dien het binnen de daarvoor bepaalde tijd 
of, waar een tijdsbepaling ontbreek t, binnen 
redelijke tijd een verplicht besluit niet ge
nomen of een verplichte handeling niet ver
richt heeft; t erwijl in dit geval de beroeps
termijn van 30 dagen loopt van de dag, 
waarop de weigering geacht wordt te zijn 
uitgesproken; 

dat volgens eisers stellingen de door hem 
bedoelde weigering aanwezig is, omdat het 
administratief orgaan niet heeft verricht de 
volgens hem verplichte handeling, bestaande 
in het hem uitbetalen van salaris over het 
tijdvak I J anuari 1945 tot 9 Maart 1946; 

dat voorts op grond van de ter terecht
zitting door eiser zelf gedane mededeling 
vaststaat, dat, hoewel hij was aangesteld 
op een weekloon, het salaris hem (niet we
kelijks, zoals in het klaa11:schrift is beweerd, 
maar) steeds maandelijks (per chèQ.ue) is 
uitbetaald; 

dat voor de uitbetaling van het salaris 
geen tijd is bepaald en de "redelijke tijd" , 
waarbinnen de verplichte handeling van het 
uitbetalen van maandsalaris moet worden 
verricht, naar 's Raads oordeel in de regel 
moet worden gesteld op een maand nadat 
de maand, waarover de aanspraak op het 
salaris bestond of wordt gemaakt, is ver
streken; 

dat de Raad zich echter aansluit bij de 
mening van het Ambtenarengerecht, dat 
in deze in verband met de oorlogs- en na
oorlogsomstandigheden de "redelijke tijd'' 
ten aanzien van de in 1945 vervallen termij-
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nen langer moet worden genomen, met 
dien verstanáe, dat op 1 Janu;,__ri 1946 voorbij 
was de "rt:delijke tijd" voor het uitbetalen 
van het salaris over de termijnen tot en 
met November 1945; 

dat wijders de "redelijke tijd" voor de 
uitbetaling van het salaris over December 
1945 was verstreken op 1 Februari 1946, die 
voor de uitbetaling over Januari 1946 op 
1 Maart 1946, terwijl die voor het tijdvak 
1 Februari tot 9 Maart 1946 ten tijde van 
het indienen van h et klaagschrift nog niet 
verlopen was; 

0. dat daaruit volgt: 
a. dat de beroepstermijn van 30 dagen 

op het tijdstip van het instellen van het 
beroep reeds langere of kortere tijd was ver
streken met betrekking tot het salaris over 
de maandelijkse tijdvakken vóór Januari 
1946, zodat het beroep, gericht tegen wei
gering van salarisuitbetaling over die tijd
vakken te laat is ingesteld en dus niet-ont
vankelijk is; 

b. dat op gemeld tijdstip de beroeps
termijn nog niet was verstreken ten aanzien 
van de gestelde weigering van salarisuit
betaling over Januari 1946, waarvoor de 
bovenbedoelde "redelijke tijd" immers voor
bij was op 1 Maart 1946, zodat toen de be
roepstermijn was begonnen te lopen; 

c. dat op meerbedoeld tijdstip ten op
zichte van het 5alaris over het tijdvak 1 
Februari tot 9 Maart 1946 de "redelijke 
tijd" nog niet voorbij was, zodat het beroep 
te ~en aanzfen voortijdig was en derhalve 
om deze reden niet-ontvankelijk; 

0. dat uit het vorenstaande blijkt, dat de 
Raad niet deelt het standpunt van de eerste 
rechter, dat gedaagde vóór 1 Januari 1946 
het besluit had genomen aan eiser geen 
salaris meer uit t e betalen en daarom niet 
gezegd kan worden, dat gedaagde na het 
nemen van dat besluit, door geen salaris 
uit te betalen, verplichte handelingen niet 
heeft verricht, maar het niet-uitbetalen ge
l ijkgesteld moet worden met handelingen, 
strekkend ter uitvoering van een besluit, 
als bedoeld in art. 60, lid 4, der Ambtena
renwet 1929; 

dat nl. - nog daargelaten, of een niet
uitbetalen gelijk mag worden gesteld met 
een uitvoeringshandeling als in evenge
noemde bepaling bedoeld - de Raad in elk 
geval niet aanneemt, dat gedaagde een be
sluit had genomen aan eiser geen salaris 
meer uit te betalen of ter zake een weige
ring van principiële aard had uitgesproken ; 

dat immers uit de gedingstukken duidelijk 
blijkt, o . m. uit het hierboven vermelde 
briefje van 26 Februari 1946, dat gedaagde 
of de rector-magnificus (de tot ontslag van 
eiser bevoegde autoriteit) of de Minister van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
(door wiens departement de uitbetaling werd 
verzorgd) in de vragen, of eiser was ge
schorst of was ontslagen of zelf ontslag had 
genomen, nog steeds '!'.een standpunt had 
gekozen en (in verband hiermede) evenmin 
een principieel besluit had genomen over 
de vraag, of eiser nog langer aanspraak 
had op salaris; 

0. da t al het eerder overwogene ertoe 
leidt, dat het Ambtenarengerecht het be-

roep tegen weigeringen in deze tot uitbe
taling van salaris terecht niet-ontvankelijk 
heeft verklaard - zij het gedeeltelijk op 
andere gronden -, behalve voorzover het 
gaat over het salaris over de maand Januari 
1946, vermits het beroep tegen zodanige 
weigering tijdig is ingesteld en er ook overi
gens niet is gebleken van een grond dit be
roep niet-ontvankelijk te achten; 

0. dat de Raad daarom de aangevallen 
uitspraak in zoverre moet v~rnietigen en 
met toepassing van art. 1 IO, eerste lid, der 
Ambtenarenwet 1929 de zaak ter verdere 
berechting moet terugwijzen naar het Amb
tenarengerecht; 

0. voorts wat betreft de in het klaag
schrift mede gedane vordering, dat voor 
recht zou worden verklaard, dat eiser niet 
is ontslagen en ook thans nog is bediende 
bij de proefvelden van het laboratorium voor 
bloembollenonderzoek te Lisse, dat het 
Ambtenarengerecht zich terecht niet be
voegd heeft geoordeeld een dergelijke ver
klaring te geven, en die vordering deswege 
terecht niet-ontvankelijk heeft izeacht; 

0. dat dit echter uiteraard niet wegneemt, 
dat bij het nog in te stellen onder zoek naar 
de vraag, of eiser over de maand Januari 
1946 aanspraak had op salaris, tevens een 
beslissing nodig zal kunnen blijkent over de 
vraag, of eiser toen nog in diens was bij 
voormeld laboratorium dan wel was ont
slagen of ontslag had genomen; 

0. dat eindelijk nog opmerking verdient, 
dat het Ambtenarengerecht bij d·e verdere 
behandeling der zaak ten gronde, allereerst 
zal dienen na te gaan, welk administrntief 
orgaan moet worden aangemerkt de uitbe
taling van het salaris over Januari 1946 te 
hebben geweigerd en dus in het geding als 
verweerder moet worden beschouwd, zijnde 
nl. aan de Raad uit de gedingstukken voor
alsnog niet gebleken, dat het College van 
Curatoren (of van Herstel) bevoegd is de 
uitbetaling van salaris te gelasten of te 
weigeren; 

Recht doende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 

behalve voorzover daarbij het beroep, ge
richt tegen weigering van uitbetaling van 
salaris over Januari 1946, niet-ontvankelijk 
is verklaard; 

Vernietigt die uitspraak in zoverre; 
Verklaart het beroep te dien aanzien ont-

vankelijk; · 
Wij~t de zaak met betrekking tot dat punt 

ter v ~rdere berechting naar het Ambtena
rengerecht te 's-Gravenhagc terug. 

(A.B.) 

JO Juli 19.}7. KONlNKILIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet a rt. 218). 

De door de gemeente raa.(J in 1923 
W<'ttig vastgestelde en door Ged. State n 
goedgekeurde verordening tot verhaal 
van pen sloensbUdragen behoort te wor
den uitgevoerd. Daaraan doet niet af 
dat In 19 13 ve rhaal kon worden toege
past over de jare n 1922 tot e n m et 1931, 
de gemeente de v erschuldlgdheid der 
pensioensbijdragen nimme r heeft er-
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!<end, doch onder pressie van hoger ge
zag tot lwtaling is overgegaan, het in 
totaal betaalde bedrag aan rijkssteun 
werd t erugontvangen . zodat verhaal 
een moreel niet te verantwoorden winst 
zou betekenen en door achteloosheid 
dan wel verschil of gemis aan inzicht 
in de P.W. 1922 storting en verhaal 
achterwege zijn gebleven. 

De begrotingswijziging, welke beoogt 
het toegepaste verhaal ongedaan te ma
ken, kan derhalve niet voor goedkeu
ring in aanmerking kom en. 

·wu "\VILHELJ\UN'A, e nz. ; 
Beschikkendo op het beroep, ingesteld 

door den burgemeester der gemeente Bar
radeel tegen het besluit van den Commis
saris der provincie Friesland van 7 A11g. 
1944, 2e afdeeling F no. 41, waarbij goed
keuring is onthouden aan het besluit van 
voornoernden burgemeester van 8 Jan. 1941, 
tot wijziging van de begrooting dier ge
m eente voo"l' 1943, in verband m et achter
stallig pensioenverhaal; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advic-s 
van 17 Oct. 1915, no. 12; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
·van Bi11nenlandsch e Zaken van 22 Juli 
l 947, No. U 20646, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, Burea11 Financiën ; 

0. dat de Commissaris d er provincie 
Friesland, waarnemende de taak van Ged. 
Staten, bij besluit van 7 Aug. 1944, 2e af
deeling l? no. 41, goedkeurin g heeft ont
houden aan het besluit van den burgemees
ter der gemeente Barradeel d.d. 8 Jan. 194 1 
tot 6e wijziging vaf\ de begr ooting, dienst 
1943, dier gemeente, daarbij overwegend", 
dat bij de 2e wijzig·ing van de begrooting
der gemeente Barradecl voor het dienstjaar 
1943, gedagteekend 11 F ebr. 1943 en goed
gek eurd bij zijn besluit van 14 April daar
aanvolgeude, no. 6, 2e afdeeling F., de post 
volgnummer 4, ,,Achterstallige inkoms•.en 
van vorigo dienstjaren" is uitgetrokke n op 
f 134.71 zijnde dit het bedrag, waarop •J•~ 
eerst e termijnen van h et achterstallige pen
sioenpremieverhaal over de jaren 1922 tot 
en met 1931 ware n geraamd; dat bij de 6e 
wijziging dier begrooting d.d. 8 Jan. 1914 
het in ontva11g- -geraamde bedrag van 
f 131.71 weder in uitg·aaf is gebracht, ten
einde daaruit eventueele betalingen aan <Ie 
gemeente van verhaalde pensioensbijdragen 
aan de hetrokkcnen te kunnen restitu~e
ren; dat deze wisseling van standpunt al
dus wordt toegelicht, dat een der belan;;
hebbende ambtenaren zich bij den Secreta
ris-Generaal van h et Departement van Biu
n en la ndseh e Zaken over het op hem toe
gepast e verhaal heeft beklaagd; dat deze 
autoriteit daarop aan het gemeentebestuur 
als zijn meening h eeft te kenne n gegeven, 
dat verhaal van pensioensbijdragen een sa
lariskwestie is, hetgeen· meebrengt, dat ver
haal over ee n ver achterliggend tijdvak 
achterwege behoort te blijven; dat het ge
meentebestuur deze opvatting tot de zijne 
maakt en daarom terugkomt op zijn aan-

vankelijk onder pressie van h et p rovin ciaal 
bestuur genomen besluit om de ach terstal
lige pensioensbijdragen over de jaren 1922 
tot en met 1931 op de belanghebbenden te 
verhalen; dat hij, Commissaris, van oordrnl 
is, dat he t gemeentebestuu r in de eerste 
plaats uit het oog verliest, dat de raad der 
gemeente Barradeel in zijn vergadering van 
1 Maart 1923 heeft vastgesteld een "Ver
ordening r egelende het verhaal van pen
sioensbijdragen, ingevolge de Pensioenwét 
1922", welke verordening door Ged. Staten 
is goedgekeurd bij hun besluit van 15 Maart 
daaraanvnlgen<le, no. 84, 2e afdeeling l•'.; 
dat h et verhaal van de · pensioensbijdragen 
op hen, die in het tijdvak gelegen tusschen 
1 J u li l 922 on 1 Juli 1934 ambtenaar in den 
zin der P ensioenwet zijn geweest, wordt 
beheerscht door deze verordening; dat deze 
verordening gebiedend voorschrijft, dat ,Je 
gemeente een zeker percentage (vóór 1 Jan. 
1923 5 %, daarna 8½ %) op den betrokken 
ambtenaar verhaalt; dat het gemeentebe
stuur (thans de burgemeester) krachtens 
het bepaalde in art. 209, onder a, de r ge
meentewet gel'ûepen is, aan deze raadsver
ordening uitvoering te geven; dat dus <Ie 
vraag, of al dan niet verhaald zal wo rden, 
niet staat ter beoordeelin g van h et ge
meentebestuur (thans den burgemeester). 
maar dat de gemeent e, op grond van de 
bovenvermelde verordêning in verband m"t 
de gemeentewet, tot verhaal verplicht is; 
dat het gemeentebestuur, door zich niet 
naar deze verordening te gedragen, handPit 
in strijd met de wet en een begrootings
post, waaruit eventueel te rugbetaling van 
r eeds in de gemeentekas gestorte bedrag~n 
zal plaats vinà•n, reeds uit dien hoofde niet 
voor goedkeuring vatbaar is; dat, wat de 
vraag betreft, of verhaal van pensioensbij
dragen een salariskwes tie is, de gem eent:l 
niet beweert en na de beslissing van den 
Centralen Raad van Beroep d.d. 18 Juni 
1942 (Gem eentestem N'o. 4750, 7) ook m oei
lijlc kan volhouden, dat de gemeente niet 
bevoegd zou zijn, hét personeel te doe n bij
dragen over reeds verstreken jaren; dat 
zij echter wel bedoelt te zeggen, dat het 
onr edelijk zou zijn van deze bevoegdheid 
gebruik te maken, wanneer h et tijdval, 
waarover h et verhaal zal plaats vindep, ver 
in het verleden ligt; dat het feit, dat +ie 
navo rdering tamelijk ve r in het verledP:i. 
te rnggrijpt, op zich zelf geen reden kan en 
mag zijn om haar geheel achterwege te 
latPn; clat, wanneer h et bedrag der achter
stallige pensioens bijdragen in een bepaald 
geval zoozeer is opgeloopen, dat onmiddf>l 
Hjl<c invordering daarvan d en ambtenaar 
in ongel"genhcid zou brengen, met diens 
belangen in voldoende mate reke n ing wordt 
gehouden, wanneer bij de invordering c<'n 
zekere soepelheid wordt betracht; dat •Je 
gem eente Barradeel, door het toestaan vaa 
beta.lingstermlinen van maximaal 5 jaar f'n, 
in een enke l geval, door h et verleenen v.tn 
volledige kwijtschelding, aan de indivi
dueele om standigh eden der betrokkenen in 
meer dan voldoende mate recht heeft late n 
wedervaren; dat, een e n ander in aanmer-
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k ing genom en, niet valt in te zien, waarom 
aan de verhaalsverorden ing in de gem eente 
Barradeel geen Yerdere u itvoering kan wor
den gegeven en waarom die u itvoering, 
voorzoover retlds begonnen, weder on gE'
daan m oet worden gemaakt; dat dit alles 
t e meer Klem t, daar de gem eente Barrade<.l 
een noodlijdende gemeente is, wier finan
cieele toestand het prijsgeven van inkom
sten n iet gedoogt; 

<lat van deze beslissing de burgemeester 
de r gemeente Barradcel, waarnemende de 
taak , an den raad dier gemeente, in beroep 
is gekomtln, aanvoerende: a. dat slechts 
verschuldigde pensioensbijdragen mog,m 
worden verhaald ; <lat de gemeente de ver
~ch u ldigdheid nimmer heeft erkend, doch 
onder pressie van hooger gezag tot beta
ling is overgegaan ; 

b. dat het in totaal betaalde bedrag aan 
rijkssteun terug werd ontvangen zooda t 
verhaal een moreel niet te verantwoorden 
w inst zou beteekenen; dat dit argument te 
rncer k lemt, nu hier sprake is van een bij
zonder geval van rijkssteun, daar immers 
in het algemeen dergelijke steu n niet wordt 
v erleend in u itgaven, die zich in den loop 
van het jaar voordoen; 

c. da t door achteloosheid dan wel ver
schil of gemis aan inzicht in de bepalingen 
der P ensioenwet 1922, Staatsblad 240, stor
ting en verhaal achterwege zijn gebleven ; 
dat het algemeen rechtsgevoel zou worden 
geschonden door de betrokken a mbtenaren 
met de gevolgen hiervan te belasten; 

d. dat me"lr dan ~.j_ van het aantal der 
b etrokken a mbtenaren inmiddels is over le
den of gepen:,ion neerd; dat ook uit dieu 
h oofde verhaal op de resteerende ambtena 
ren onbillijk is; 

e dat in de vakpers sterk wordt opge
k om E'n tegen verhaal over een ver achter
ligirend t ijdvak; 

f . dat de noodlijdendheid der gem eente 
geen invloed mag uitoefenen op aangele
genheden als deze, waarbij de rechtmatig
h eid c.q. de billijkheid van een handeling 
der overheid in het geding is; 

g. çlat de eisch tot verhaal op grond van 
de ve rhaalsverordening haar beteeken is 
verliest voor een verachterliggend tijdvak; 
dat reeds gesanctionneerd is het n iet-to;i
i,assen van de verordening op het salaris 
van dtl schoolschoonmaakster ; dat overi
gens nog wordt verwezen naar zijn aan d<'n 
Secre taris-Generaal van het Departement 
va n Bin nenlandsche Zaken ger ich ten brief 
van 4 Sept. 1943, no. 1719 en drens ant
woord daarop van <16 Oct. 1943, no. 41~0, 
a fdeeling B. en W .,- betreffende een ver
zoekschr ift van den belanghebbende D . 
Ybema; 

0. dat met den Commissaris der provincie 
F riesla nd moet worden geoordeeld, dat de 
door den gemeenteraad van Barradeel op 
1 Maar t 1923 wettig vastgestelde en door 
Ged. Staten van Friesland goedgekeurde 
v erordening tot verhaal van pensioensbij
dragen behoort te worden uitgevoerd; 

dat .h etgeen de burgemeester in berÓep 
aanvoert, daaraan n iet kan afdoen; 

da t m itsdien de voorgeste lde begrootings
wijzigin g, welke h et tegen deel beoogt n iet 
v oor goedk euring in aanmerking kan k o
m en; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verkla ren. 
Onze Mmister van Binnenlandsch e Za k en 

is belast enz. 
(A. B.) 

30 hili 1947. KONINKL IJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 17 j 0 • 

artt. 22bis en 23) . 
Appellanten, die zich in h u n beroep

schrift als leden van de gemeen teraad 
hebben kenbaar gemaakt. hebben ter
zake van opheffing der openbare school 
n iet een eigen persoon lijk belang en 
zijn derhalve in hun beroep niet-ont
vankelijk. 

Bij opheffing der school zullen 11 
leerlingen ongeveer 12 K.:M:. moeten af
leggen naar de dichtstbijzijnde openbare 
school. terwijl er voor het vervoer de
zer leerlingen geen openbaar vervoer
middel beschikbaar is. Derhalve zou 
niet meer voldaan worden aan art. 19, 
terwijl evenmin is gebleken van het be
staan van een regelin g, a ls bedoeld in 
het vierde lid van a r t. 19. 

Wij W JLHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door J . W. Wijnen en J. A. H . B erkvens, 
leden van de Raad der gemeente Deu rne, 
R . van de Sande, h oofd der openbare la
gere school te Deurne en R. van de Sande 
c.s., allen ouders van schoolgaande k inde
ren te Deurne, tegen het besluit van Ge
deputeerde Staten van Noord-Brabant van 
19 Novem ber 1946, lVe a fdeling G. No. 418, 
h oudende goedkeu ri ng van h et besluit van 
de raad der gemeent e Deurne va n 3 Sep
t ember 1946, 0., Ko. 110, tot opheffing der 
openbare lagere school te D eurne, K om, 
mot ingang van de dag, waarop dit besluit 
onherroepelijk zal zijn goedgekeurd ; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur , gehoord, advies van 
2 Juli 1947, no. 1123; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
On derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 J uli 1947, No. 33204, Afdeling Lager On
derwijs; 

0. dat, nadat de raad der gem eente Deu r
ne op 3 September 1946 ha d besloten ,Je 
openbare lagere school te Deu rne, Kom , op 
t e heffen met ingang van de dag, waarop 
het desbetreffende besluit onher roepelijk zal 
zijn goedgekeurd, Ge.deputeerde Staten van 
Noord-Brabant bij hun vorengemeld be
sluit goedkeuring h ieraan hebben verleend: 

dat tegen dit besluit van Gedepu teerde 
Staten in beroep zijn gekomen J. W. Wij
n en en J. A. H. Berkvens, beiden lid van 
de raad der gem eente Deur n e, R . van de 
Sande, hoofd der openbare lagere sch ool te 
Deurne en R . van de Sande c.s. a ls ouders 
voogden of verzorgers van schoolgaanrle 



217 30 .JU LI 1947 

kinderen der openbare lagere school te 
Deurne, Kom; 

dat door de appellanten in hun beroepeu 
in hoofdw_ak wordt aangevoerd, dat in de 
vergadering van de tijdelijke raad der ge
meente Deurne van 19 Augustus 1946 het 
voorstel van burgemeester en wethouders 
tot opheffing der openbare lagere school ,e 
Deurne, Kom, met 10 tegen 4 stemmen 
werd aangenoll'.len; 

dat volgens hen, op grond van de. des
betreffende artikelen der Lager onderwijs
wPt 1920 het aantal leerlingen voldoende 
was om de openbare lagere school in stand 
te houden; 

dat tengevolge van niet tijdige afvoering 
van leerlingen der bijzondere lagere scho
len een foutief aantal leerlingen werd ge
meld met betrekking tot de openbare lager~ 
school te Deurne, Kom; 

dat het besluit van de tijdelijke gemeen
teraad door Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant is goedgekeurd bij besluit 
van 19 November 1946; 

dat het oordeel van Gedeputeerde State~, 
vermoedelijk ten dele is gebaseerd op de 
door de gemeente Deurne verstrekte gege
vens, houdende opgave van het aantal leer
lingen, dat de openbare lagere school te 
D eurne, Kom, bezocht; 

dat zij de m ening zijn toegedaan, dat deze 
weergave niet geheel conform de feiten is: 

dat door de opheffing der openbare lagere 
school te Deurne, Kom, de thans bezoeken
de leerlingen dezer school gedeeltelijk ge
noodzaakt zullen zijn elders openbaar lager 
onderwijs te volgen; 

dat de dichtstbijzijnde openbare lager" 
scholen gevestigd zijn te H elenaveen, H el
mond en Asten, welke plaatsen resp. on
geveer 15, 11 en 8 km van Deurne verwij
derd liggen ; 

0 . met betrekking tot het door J. W. Wij
nen en J. A. H . Berkvens in hun hoedanig
heid van leden van de raad der gemeente 
D eurne ingestelde beroep, dat ingevolge art. 
17, eerste lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
ieder, die belang h eeft bij de vernietiging of 
verbetering van een krachtens deze wet 
door Gedeputeerde Staten genomen besluit, 
daarvan bij Ons in . h oger beroep kan ko
m en; 

dat belang daarbij is t e verstaan in de 
zin van eigen, persoonlijl< belang; 

dat niet is gebleken, dat de appellanten, 
die zich in hun beroepschrift als leden van 
de gemeenteraad h ebben kenbaar gemaakt, 
ter zake van het onderhavige besluit van 
Gedeputeerde Staten een eigen persoonlijk 
belang h ebben ; 

dat zij mitsdien aan het vorenvermelde 
wetsartikel geen r echt OJ;> beroep kunn_s,n 
ontlenen ; 

O. met betrekking tot de overige beroe
pen, dat u it de s tukken en uit h etgeen ter 
openbare vergadering van de 'Afdeling van 
de Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag 
werd uitgebracht, is medegedeeld, is geble
k en, dat bij de opheffing van de openbaM 
lagere school te Deurne, K om, er 11 leer -

lingen zullen zijn, die ongeveer 12 k m zul
len moeten a(Jeggen naar de dichtstbijzijnde 
openbare lagere school in die gemeente, ter
wijl er voor het vervoer dezer leerlingen 
geen openbaar vervoermiddel beschikbaar 
is; 

dat bij opheffing van deze school niet 
meer voJ,Jaan zou worden aan het bepaalde 
in artih<li 19 der Lager-Onderwijswet 1920: 
· dat evenmin is gebleken van het bestaan 
van een regeling, als bedoeld in het vierde 
lid van voormeld artikel 19; 

dat het bestreden besluit van Ged. Staten 
van Noord-Brabant om die redenen niet 
kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van h et bestreden be

s lutt van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant van rn Nov. 1946, IVe afdeling, G 
no. 418, aan het besluit van de raad der ge
m eente Deurne van 3 September 1946, 0., 
no. 110, tot opheffing van de openl)are la
gere school te Deurne, Kom, alsnog goed
keuring te onthouden. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
"\Vetenschappen is belast enz. 

(A. B.) 

30 Juli 1941. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 22bis j 0

• 

art. 23). 
Te recht hebben Ged. Staten het be

sluit tot opheffing van een openbare 
school niet goedgekeurd. Immers zou
den de leerlingen dan om een andere 
school te bereiken meer dan 4 K.M. 
moeten afleggen; het vervoer van de 
leerlingen op kosten der gemeente met 
de brandweerauto kan tot m oeilijkhe
den aanleiding geven. Bovendien telt de 
school, waarheen de leerlingén zouden 
m oeten gaan, slechts één lokaal, zodat 
bij samenvoeging van b eide scholen ± 
40 leerlingen in dat ene lokaal onder 
wijs zouden moeten on tva n gen , dan 
wel een tweede lokaal aan deze school 
zou moeten worden bijgebouwd. Voorts 
zou aan die school een tweede leer
kracht moeten worden aangesteld, zo
dat ook uit een oogpunt van bezuini
ging de opheffing geen enkel voordeel 
oplevert. 

Wij "\VILHEL MINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingeste!J 

door de naad der gemeente H outen tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 3 December 1946, No. 4231/3614 
3e Afdeling, waarbij goedkeuring is onthou
den aan het besluit van · de raad der ge
m eente Houten van 19 Augustus 1946 tot 
opheffing der openbare lagere school .,'t 
Groentje" aldaar, met Ingang van 1 Maart 
1947; . . 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Juli 19-17, No. 1158; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
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25 Juli 194 7, no. 33202, afdeling Lager On
üerwijs; 

0. dat de raad der gemeente Houten in 
zijn vergadering van 19 Augustus 1916 op 
grond van de artt. 22bis en 23 der Lagc>r
Onderwijswet 1920 besloten beeft de open
bare lagere school ,,'t Groentje" m et in 
gang van l Maart 1947 op te h effen; 

dat de raad daarbij h eeft overwogen, dat 
de schoolbevolking van de openbare lagerü 
school ,,'t Groentje" in zijn gemeente steeds 
meer is achteruitgegaan als gevolg in 
hoofdzaak van de oprichting van de school 
voor Christelijk Nationaal Onderwijs in 
1937; dat deze school per 16 Mei 1946 &l 
leerlingen telde en ,,'t Groentje" 24; dat, 
m ede gezien de bevolkingssamenstelling Pn 
de weinige mutatie daarin, niet is te VPr
wachten, dat het aantal leerlingen der 
openbare lagere school zal stijgen, eerde r 
dat het zal afnemen; dat in November 1941 
de openbare lagere school door bomtreffers 
is verwoest en het daarom thans het juiste 
tijdstip is, zich te beraden over de vraa;;. 
of een nieuwe openbare lagere school moet 
worden gebouwd, dan wel of de school 7,aJ 
worden opgeheven, zulks mede omdat :le 
herbouw van de Christelijke school thans 
aan de o rde is; dat immers tot November 
194 1 de Christelijke school was gehuisvest 
in h et gebouw van de openbare lagere 
school ,,'t Groentje" en daarvan laatsteliJk 
3 lokalen gebruikte e n ,,'t Groentje" één, 
waaruit reeds de plaats gehad hebbende 
verschuiving blijkt; dat h et niet rationeel is 
voor het geringe aantal leerlingen van ,,''. 
Groentje" een nieuwe school te bouwen, 
terwijl ook voor de Christelijke school een 
gebouw van 3 lokalen voor nu en in de toe
komst voldoende zal zijn en er dus ook geen 
r eden is om voor de Verenig ing Christelijlc 
Nationaa, Onderwijs een 4-loka!ige te bou
wen en daarin ook de openbare school te 
huisvesten; dat h et mogelijk is gebleken, 
de openbare school ,,'t Groentje" op te h e! 
fen, door de kinderen in de gelegenheid te 
stellen de openbar e lagere school t e ,,'t 
Goy" in zijn gemeente te bezoeken, welke 
h iertoe voldoende ruimte biedt, terwijl de 
kinderen met de brandweerauto, welke hier
toe zeer geschikt is, kunnen worden ver
voe rd; dat immers de openbare lage re 
school te ,,'t Goy" plaats biedt aan tenmin
ste 48 leerlingen, terwijl slechts 22 leer
ling;C'n die school bezoeken, welk aantal 
zeker niet zal s tijge n, integendeel waar
schijnlijk nog verder zal dale n, zodat er 
voor de leerlingen van de openbare lagere 
school ,,'t Groentje" voldoende plaats over
blijft ; dat na de opheffing van de open
bare lagere school ,,'t Groentje" dus vol
doe nde de gelegPnheid tot het volgen van 
openbaar lager onderwijs in de gemeent~ 
blijft bestaan; dat het voorts ongewenst 
moet worden geacht ,,'t Groentje" als school 
in de school te ,,'t Goy" t e huisvesten, daar 
dan het gevolg zou zijn, dat twee schoof
hoofden in één lokaal les zouden moeten 
geven en het mitsdien bet er is ,,'t Groen
tje" tot de definitieve opheffing de raarl-
zaal in het oude gemeentehuis op de Brink 

te laten gebruilrnn en de oph effing per 1 
Maart 1~47 te doPn ingaan, terwijl dan het 
h oofd van ,,'t Groentje" in de gelegenheid 
is, intussen elders te solliciteren; 

dat Ged. Staten van Utrecht bij hun be
sluit van a December 1946, No. 4231/361~. 
3e afdelmg, aan dit raadsbesluit hun gof'd
keuring he!Jbcn onthouden, uit overweging. 
dat hun college met toepassing van art. 
22bis, tweede lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, bij besluiten onderscheidenlijk van 22 
Januari 1946, 3e afdeling, Nos. 156/168 en 
157/167, onder gelijktijdige goedkeuring van 
de daartoe strekkende besluiten van 19 De
cember l9J5 van de raad der gemeente 
Houten, h eeft verklaard, dat de instand
houding· van de scholen genaamd ,,'t Groen
tje'" en ,,'t Goy" ingevolge art. 19 dier wet 
wordt gevorderd ; dat sedertdien in de om
standigheid, welke volgens die besluiten h et 
voortbestaan van beide genoemde scholen 
hebben gevorderd, geen ,vijziging van prin
c ipiele aard is gekomen; dat het gemiddeld 
aantal leerlingen van elk der twee scholen 
weliswaar lage r is dan h et aantal, bedoeld 
in art. 2ibis, eerste lid, der· wet, doch gn,
t cr is dan h et in art. 19, tweede Jid, ge
noemd aantal van 8, welk g roter aantal 
voor de opheffing van een die r schole n e2n 
beletsel is; dat voor de opheffing van de 
school ,,'t Groentje" eveneens een beletsel 
is de omstandigheid, dat dan alle leerlingen 
van deze school een afstand van meer dan 
4 km, zouden moe ten afleggen om de open
bare lagere school- ,,'t Goy" te bezoeken: 
dat voorts een gemeenschappelijke regelin;r, 
als bedoeld in art. l 9, 4e lid, der wet niet 
a ls oplossing kan gelden, zu lks m ede niet, 
omJat de dagelijks tweemaal door de kin
der e n af te leggen afstand tussen HoutPn 
en Utrecht te bezwaarlijk is te achten; dat 
bovendien de door de gemeenteraad voor
gestane samenvoeging van beide scholen in 
het gebouw der school ,,'t Goy" n iet dient 
te worden bevorderd; dat toch dit school
gebouw slechts uit een k lasselokaal bestaat, 
waarin onderwijs zou m oeten worde n ge
geven aan 8 klasse n en waarin twee leer
krachte n gelijktijdig zouden moet en worden 
teworlcgesteld, doordat na de sam envoeging 
het aantal leerlingen, dat op die school zou 
zijn aangewezen, meer dan 36 zou bedra
gen; dat derhalve van de opheffing van de 
school ,,'t Groentje" het gevolg zou zijn, 
dat hot onde rwijs als zodanig in de sch ool 
,,'t Goy•· aanmerkelijk schade zou worde n 
berokkend; dat hun College op grond van 
de vorenomschreven bezwaren e n omstan
digheden van oordeel is, dat bij opheffin,:
van de school ,,'t Groei:itje" de gemeente 
Houte n te kort zou doen aan de voor haar 
geldende plicht, dat voldoend lager onder
wijs in een genoegzaam aantal openbare 
scholen wordt gegeven; 

dat de raad van Houte n bij On s in be
roep is g·ekomen, aanvoerende dat Ged. 
Staten te n onrechte hebbe n overwogen, dat 
sedert de vroeger e beslu iten tot instand
houding van de school geen wijziging van 
principiele aard is gekom en; dat immns 
van jaar tot jaar het leerlinge naantal de r 
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school regelmatig terugliep; dat de laatstf' 
8 jaren het leerlingenaantal daalde van 
40 op 36, 32 2/3, 28, 22 2/3, 19 2/3, 18 1/3, 
21 1/3, 24 , terwijl op de laats t e teldatum 
(16 September 1916) het aantal slechts 16 
bedroeg; dat, gezien over een reeks van 
jaren, h et verschil (24 leerlingen) zo groot 
is, dat de situatie principieel wel degelijk 
als veranderd moet worden beschouwd; dat 
het onbillijk zou zijn, dat de gemeente de• 
nadelen zou moeten blijven ondervinden 
van een nalatigheid van de N.S.B. burge
m eester, die de gemeente H outen in de be
zettingstijd had; dat aan de cis van art. 
19 der Lager -Onderwijswet 1920 voldaan is, 
nu de betrokken leerlingen naar de school 
in .,'t Goy" op gemeentekosten vervoerrl 
zullen wonlen, hetgeen naar de opvatting 
van de raad !.>innen zéér k orte tijd bevr edi
gend zal werken; dat tegenover het be
zwaar van Geel. Staten, dat bij oph_effing 
van de school de leerlingen meer dan 4 
km zouden moeten afleggen naar de school 
in .,'t Goy", aangevoerd kan worden, dat 
de laatstgenoemde school zes leerlingen 
h eeft uit de geme•mtc Schalkwijk, voor 
welke leerlingen de afstand eveneens meer 
dan 4 km bedraag t; dat deze leerlingen pe~ 
fiets naar school gaan, terwijl de gemeent'l 
Houten in de toekomst een auto voor het 
VC'rvoer zal gellruiken; dat het de raad 
uite rst vreemd voorkomt m et de gemeente 
Schalkwijk een gemeenschappe lijke rege
ling te hebben voor schoolbezoek, terwijl 
voor de g emeente zelf niet wordt goedgc
vonöcn, dat kinderen, won ende op gelijke 
afstand van de school in ,,'t Goy" als on 
kinderen uit de gem eente Schalkwijk, deze 
school bezoeken ; dat door samenvoeging 
van de beide openbare scholen h et onder
wijs veel doelmatiger gegeven zal kunnen 
worden clan thans het geval is, zelfs indic,; 
h et onderwijs in één lokaal zou geschieden; 
dat het bovendien nog zeer de vraag is, o t' 
e r inderdaad twee leerkrachten nodig zou
den zijn, zulks temeer daar ook het leer
lingenaar.tal van de school in ,,'t Goy" da
lende is; dat de door de raad aangevoerde 
gronden van economische aard als juist en 
dringend beschouwd moeten worden; dat 
de raad het onder de huidige omstandig
heden om,-erantwoord acht een afzonder
lijke school voor slechts 16 leerlingen te 
bouwen, terwiJI in dezelfde gemeente op 
ruim 4 km afstand een openbare scho•Jl 
aanwezig is; dat het bouwen van een af
zonderlijk lokaal bij een te bouwen Chris
telijke school om die reden en om redt>n 
van behoorlijk onderwijs uit den boze is; 
dat in h et verleden immers gebleken is. dat 
de verstandhouding tussen de leerlingen 
van de verschillende sch olen, alsmede die 
tussen de onderwijzers, zodanig is, dat h et 
onderwijs er ten zeerste door wordt g e
schaad; dat bezuinging op h et schaarse 
bouwmateriaal ten behoeve van cl~ weder
opbouw plicht is; 

0. dat blijkens de stukken de leerlingen 
der openbare lagere school te H outen, ge
naamd .,'t Groentje", bij de opheffing daar 
van wellswaar zouden kunnen overgaan 

naar de andere openbare lager e school in 
deze gemeente, genaamd ,,'t Goy", doch dat 
daaraan niet onbetekenend bezwaren ver
bonàen zijn; 

dat de leerlingen dan vooreerst om dl' 
school ,,'t Goy" te bereiken m eer dan 4 km 
zouden moeten afleggen; 

dat wel wordt aangevoerd, dat het ver
voer van de kinderen op kosten van de 
gemeente met de brandweerauto zou kun
ne n geschieden, maar dat met het Rijks
schooltoez1cht moet worden geoordeeld, d.it 
deze maatregel tot moeilijkhedeen aanlei
ding kan g·cven ; 

dat in verband met een en ander moet 
worden aangenomen, dat bij oph effing van 
de onderwerpelijke school niet m eer vol
daan zou zijn aan de eis van art. 19 der 
Lager-Onua rwijswet 1920, dat in elke ge
meente voldc,en<lc lager onderwijs wordt 
gegeven in een gPnoegzaam aantal scholen; 

dat daarl>ij komt, dat ook in ander op
zicht de opheffing van deze school ge•m 
aanbeveling verdient; 

dat immers de school .,'t Goy" slechts één 
lokaal telt, zodat bij samenvoeging van 
beide scholen :±: 40 leerlingen in dat ene 
lokaal onderwijs zouden moeten ontvangen, 
dan wel een tweede lokaal aan deze school 
zou moeten worden bijgebouwd; 

dat bovendien in verband m et de stijging
van het aantai leerlingen aan de school 
,,'t Goy" een tweede leerkracht zou ·moeten 
worden aangesteld, zodat ook uit een oog
punt van bezuiniging de opheffing van .-Je 
openbare lagere school ,,'t Groentje" geen 
enkel voordeel oplevert; 

dat dan ook moet worden geoordeeld, dat 
Geel. Staten van Utrecht het onderhavige 
besluit tot vermindering van het aantal 
scholen in de gemeente Houten terecht 
niet hebl>en goedgekeurd; 

Gezien de t ,ager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goeögevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast enz. 
(A. B.) 

1 Augustus 1947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Zuiveringsbesluit 1945 art. 2. 

Besluit 10 Oct. 1945, S. F 221 art. 1) . 

Appellant is tijdens de bezetting lid 
geweest van de Ned. Volksdienst en van 
het N.A.F. Hij heeft voorts verhoogde 
rantsoenen levensmiddelen verkregen 
omdat zijn zoon in dienst van de vij
and werkte, terwijl hij van de vijand, 
na daartoe strekkend verzoek toestem
ming heeft verkregen zijn radiotoestel 
te behouden. Op grond van een en an
der kan apoellant niet in zijn betrek
king worden gehandhaafd. Echter zijn 
door hem ook daden verricht, welke van 
vaderlandslievende gezindheid getuigen, 
o.m. daadwerkelijke steun aan onder
duikers. In verband hiermede is appel
lant ten onrechte ontslagen op grond 
van art. 2 1e lid sub 4 van het Zmve-
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ringsbesluit 1945 en moet hem onge
vraagd ontslag met toekenning van 
wachtgeld worden verleend op grond 
van art. r onder b. van het K. B. van 
10 Oc~. 1945 S. F 221. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door G. Bosman te Rheden, tegen de be
schikking van Onze Minister van Binnen
landse Zaken van 1 Augustus 1946 , N° 
Z. 5895, afdeling Binnenlands Bestuur Bu
reau Zuivering, waarbij hem ontslag is ver
leend uit zijn functie van grafdelver op de 
openbare begraaf-plaats der gemeente Rhe
den; 

De Raa9 van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 18 April 1947, N°. 639; 

Oo de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 23 Juli 1947, N~. 
Z. 13464, afdeling Binnenlands Bestuur Bu
reau Zuivering; 

0. dat, nadat de Commissie van Advies, 
bedoeld in art. 5, Jid 4, van het Zujverings
besluit 1945, in overweging had gegeven aan 
G. Bosman te Rheden ontslag te verlenen 
krachtens art. 2, 1• lid, sub 4 van het Zui
veringsbesluit 1945 met bepaling, dat alle 
rPchten op dadelijk of uitgesteld pensioen en 
alle andere rechten, welke betrokkene krach
tens wettelijk voorschrift of arbeidsovereen
komst zou kunnen doen gelden, alsmede alle 
rechten op pensioen en alle andere rechten, 
welke zijn nagelaten betrekkingen krachtens 
wettelijk voorsclirift of arbeidsovereenkomst 
zouden kunnen doen gelden, vervallen, Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken bij zijn 
voormeld besluit, gerekend met ingang van 
16 April 1945 aan G. Bosman, grafdelver 
op de Openbare begra;,fplaats der gemeente 
Rheden, ontslag uit zijn functie heeft ver
leend; 

dat G. Bosman tegen deze beslissing bij 
Ons in beroep is gekomen, in hoofdzaak aan
voerende, dat, voorzover hem bekend, bij 
het onderzoek gebleken is, dat hem slechts 
alleen het lidmaatschap van de Nederlandse 
Volksdienst ten laste kon worden gelegd en 
dat hij lid is geworden op aandrang van de 
burgemeester der gemeente Rheden; dat hij 
zich nooit met de politiek heeft ingelaten 
en ruim 25 jaar de gemeente heeft gediend; 
dat hij bekend is a ls het hoofd van een ge
zin, dat zich ten opzichte van het Oranje
huis steeds als een vurig aanhanger heeft 
getoond; dat hij tijdens de bezetting ver
schillende onderduikers hulp heeft verleend; 
dat in de openbare vergadering van de tijde
lijke raad der gemeente Rhed-en op Vrijdag 
16 Augustus 1946 zijn ontslag ter sprake is 
gebracht en als onbillijk is geQualificeerd, ter
wijl men in vergelijking met andere beoor
delingen van dergelijke dingen kan spreken 
van meten met twee maten; dat hij tenge
volge van onjuist gebleken verdachtma
kingen reeds gedurende acht maanden ten 
onrechte in een bewaringskamp heeft moe
ten doorbrengen; dat hij verer belangrijke 
schade heeft geleden, omdat de Binnen
landse Strijdkrachten een groot deel van zijn · 
meubilair hebben gestolen; dat hij meent 
ten onrechte t e zijn gestraft; 

0 . dat uit de stukken is gebleken, dat de 
appellant tijdens de bezetting lid is geweest 
van de Nederlandse Volksdienst en van het 
Nederlands Arbeidsfront; 

dat hij voorts verhoogde rantsoenen le
vensmiddelen heeft verkregen op grond van 
het feit, dat zijn zoon in dienst van de 
vijand werkte, terwijl hij van deze, na daar
t oe strekkend verzoek, toestemming heeft 
verkregen zijn radiotoestel te behouden; 

dat de appellant weliswaar aanvoert, dat 
hij lid is geworden van de Nederlandse 
Volksdienst op aandrang van de toenmalige 
burgemeester van Rheden, doch dat zulks 
het laakbare van deze handeling niet ver
mag weg te nemen, zodat hem hiervan een 
verwijt kan worden gemaakt; 

dat hem ook van de overige voormelde 
handelingen een verwijt kan worden ge
maakt; 

dat elk dezer handelingen, op zich zelf 
beschouwd, niet van zodanig ernstige aard 
is, dat hierop een ontslag van de appellant 
zou moeten volgen, doch dat zij, tezamen 
beschouwd, blijk geven van een zodanige 
houding van de appellant in verband met 
de bezetting, dat hij in zijn betrekking niet 
kaQ. worden gehandhaafd; 

dat echter door de appellant aannemelijk 
is gemaakt aan de hand van getuigenver
klaringen, welke zijn overgelegd in de open
bare vergadering van de Afdeling van de 
Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur waarin over deze zaak verslag is 
uitgebracht, dat door hem ook daden zijn 
verricht, welke van vaderlandslievende ge
zindheid getuigen, onder meer dat door hem 
daadwerkelijke steun is verleend aan onder
duikers; 

dat in verband hiermede moet worden 
geoordeeld, dat hem ten onrechte door Onze 
Minister met toepassing van het bepaalde 
in het eerste lid sub 4 van art. 2 van het 
Zuiveringsbesluit 1945 ontslag is v erleend; 

dat hem veeleer op grond van het be
paalde in art. 1, onder b, van Ons besluit 
van 10 October .1945 (Stbl. F 221) onge·
vraagd ontslag moet worden v erleend, zu)ks 
mede gelet op het aantal dienstjaren, onder 
toekenning van een wachtgeld; 

Gezien het Zuiveringsbesluit 1945 en Ons 
besluit van IO October 1945 (Stbl. F 221); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met vernietiging van de bestreden beslis

sing van Onze Minister van · Binnenlandse 
Zaken, aan G. Bosman, grafdelver op de 
openbare begraafplaats der gemeente Rhe
den, op grond van Ons besluit van 10 October 
1945 (Stbl. F 221), met ingang van 16 April 
1945 ongevraagd ontslag als zodanig te ver
lenen, ·onder toekenning van een wachtgeld 
op de voet van art. 3, tweede lid, van dat 
besluit. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 
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4 Augustus 1947. KONINKLIJK BE-1 
SLUIT. (Arbeidsbemiddelingswet •1930 
art. 45). 

Er bestaat niet voldoende grond om 
aan te nemen dat appellant gevaar zou 
opleveren voor het belang van hen, die 
zijn arbeidsbemiddeling inroepen, ter
wijl uit door hem overgelegde getuig
schriften veeleer blijkt, dat zijn werk
zaamheid a ls arbeidsbemiddela11r door 
de daarbij betrokkenen op prijs werd 
gesteld. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

T. L. Dellebarre te Amsterdam tegen de 
beschikking van Onze Minister van Sociale 
Zaken van 16 October 1946, n°. 17683 Afde
ling Rijksarbeidsbureau, waarbij hem ver
gunning werd geweigerd om arbeidsbemidde
ling met winstoogmerk te mogen uitoefenen ; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 April 1947, n°, 587; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Sociale Zaken van 23 J uli 1947, no. 6231, 
afdeling Rijksarbeidsbureau; 

0. dat Onze Minister van Sociale Zaken 
bij zijn vorenvermelde beschikking in de zin 
van de bepalingen van de Arbeidsbemidde
lingswet 1930, in het bijzonder van de arti
kelen 43 tot en met 61 d ier wet, heeft besloten 
de door T . L. Dellebarre te Amsterdam aan
gevraagde vergunning tot het uitoefenen van 
arbeidsbemiddeling met winstoogmerk ten 
behoeve van artisten en musici niet te ver
lenen derhalve op het verzoekschrift afwij
zend te beschikken; 

dat Onze Minister daarbij heeft overwogen, 
dat uit de bij het door burgemeester en wet
houders van de gemeente Amsterdam over
eenkomstig de Arbeidsbemiddelingswet 1930 
uitgebracht advies overgelegde bezwaar
schriften blijkt, dat de betrokkene bekend 
staat als iemand, die misbruik van sterke 
drank maakt, die om aan de middelen daar
voor te komen alles te baat neemt en mede 
daarom niet betrouwbaar moet worden ge
acht; dat hieruit blijkt, dat het verlenen van 
de gevraagde vergunning het belang van 
hen, die zijn bemiddeling zouden inroepen 
en het algemeen belang bij een behoorlijke 
bemiddeling, in ernstige mate zou schaden, 
althans voor die belangen gevaar zou ople
veren; dat tenslotte de aanvrager door het 
weigeren van een dergelijke vergunning 
niet brodeloos zou worden, omdat hij een 
dergelijke vergunning sinds 15 Maart 1940 
niet heeft gehad; 

dat T . L. Dellebarre tegen de voormelde 
beschikking bij Ons in beroep is gekomen, 
in hoofdzaak aanvoerende, dat hij zich niet 
bewust is drankzuchtig te zijn of gevaar op 
te leveren voor de door hem geëngageerden, 
aangezien ieder met wie hij zaken gedaan 
heeft, steeds gaarne wederom met hem in 
contact wilde treden ; dat hiervan voldoende 
bewijzen te leveren zijn; dat hij wel degelijk 
brodeloos zal \'\'Orden, indien hem de ver
gunning niet zal worden uitgereikt; dat hij 
ongeveer 5 jaar zijn beroep niet kon uitoefe
nen, wijl hij geen lid der "Kultuurkamer" 
wenste te worden en te werken voor de 

N. S. B. en gedurende deze jaren door zijn 
kinderen werd ondersteund; 

O. dat de ingewonnen ambtsberichten 
geen voldoende grond opleveren aan te ne
men, dat de appellant gevaar zou opleveren 
voor het belang van hen, die zijn arbeids
bemiddeling inroepen, terwijl uit door hem 
aan de Afdeling van de Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur overgelegde 
getuigschriften veeleer blijkt, dat zijn werk
zaamheid als arbeidsbemiddelaar door de 
daarbij betrokkenen op prijs werd gesteld; 

dat ook voor het overige niet is gebleken 
van het bestaan van enige grond, krachtens 
welke de door de appellant gevraagde ver
gunning, ingevolge de wet, zou moeten 
worden geweigerd; 

Gezien de Arbeidsbemiddelingswet 1930; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de bestreden be

schikking van Onze Minister van Sociale 
Zaken van 16 October 1946, n°. 17683, Afde
ling Rijksarbeidsbureau, aan T. L. Dellebarre 
te Amsterdam voor de tijd van 5 jaren, te 
rekenen van de dagtekening van dit besluit, 
alsnog vergunning te verlenen tot het uit
oefenen van arbeidsbemiddeling met winst
oogmerk voor artisten in de gemeente Am
sterdam in het perceel Gerard Doustraat 252, 
met inachtneming van het navolgende tarief: 

Voor artisten wordt een commissieloon 
in rekening gebracht ten bedrage van so/o. 

en onder de navolgende voorwaarden: 
1. De volgens het voormelde tarief ver

schuldigde betalingen kunnen voor ten hoog
ste de helft van de werkgever en voor ten 
hoogste de helft van de werknemer worden 
geëist en zijn verschuldigd op de betaaldagen 
van het arbeidsloon bij overeenkomst vast
gesteld. 

2. Indien door bemiddeling van de ge
rechtigde een- arbeids- of andere overeen
komst tot stand gekomen is waarvoor een 
deel van het .vastgestelde loon of van de 
vastgestelde vergoeding als betaling voor de 
arbeidsbemiddeling is bedongen, is deze be
taling slechts verschuldigd gedurende de 
duur der overeenkomst, doch in geen geva1 
voor een langere duur dan zes maanden. 

3. Indien na verloop van een termijn van 
zes maanden, na de dag, waarop een over
eenkomst, als in de vorige alinea bedoeld, 
in werking is getreden, deze overeenkomst 
binnen twaalf werkdagen, à! of niet gewijzigd, 
tussen partijen wordt voortgezet, kan de 
gerechtigde geen betaling heffen voor de 
terzake verleende arbeidsbemiddeling. 

4. De gerechtigde mag, zonder toestem
ming van Onze Minister van Sociale Zaken, 
werkzaamheden betreffende zijn arbeids
bemiddeling in Nederland niet doen ver
richten door personen van niet-Nederlandse 
nationaliteit. 

5. De gerechtigde zal aan hen, die van 
zijn arbeidsbemiddeling wensen gebruik te 
maken, bij aanmelding een gedrukt ge
schrift uitreiken, bevattende de tekst van de 
artikelen 51, 52 en 53 der Arbeidsbemidde
lingswet 1930, het bovenvermelde tarief en 
de voorwaarden aan deze vergunning ver-
bonden. • 

Onze Minister van Sociale Zaken is 
belast enz. (A. B.) 
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8 Augustus 1947. KONINKLIJK BE
SLUI T. (Besluit 10 Oct. 1945 S. F 
22 l art, 1), 

Ten onrechte is aan appellant onge
vraagd eervol ontslag met toekenning 
van wachtgeld verleend, nu niet aan
nemelijk is, dat hij zich gedurende de 
bezetting op laatdunkende wijze over 
leden van het Kon. Huis heeft uitgela
ten, hij aannemelijk heeft gemaakt, dat 
zijn lidmaatschap van het Nat. Front 
niet tot stand is gekomen uit onjuiste 
motieven, en op grond van een minder 
gelukkig optreden in een bepaald ge
val niet geoordeeld mag worden, dat 
zijn houding in verband met de bezet
ting zodanig is geweest, dat hij niet in 
zijn functie kan worden gehandhaafd, 
nu op geen enkele wijze van een on
vaderlandslievende gezindheid van ap
pellant is gebleken. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door H. J. de Groot te Beverwijk tegen de 
beschikking van Onze Minister van Bin
nenlandse Zaken van 28 Augustus 1946, 
Afdeling Binnenlands Bestuur (Bureau Zui• 
vering) N°. Z. 6606, waarbij hem op grond 
van Ons besluit van 10 October 1945, (Staats
blad N°. F 221), eervol ontslag is verleend 
als Directeur van het Gemeentelijk Gasbe
dr ijf te Beverwijk; 

De Raad van State, afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 Juli 1947, N°. 1300; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 1 Augustus 1947, 
Afdeling Binnenlands Bestuur, Bureau Zui
vering, N°. Z. 13950; 

0. dat, nadat de Commissie van Advies, 
bedoeld in het vierde lid van art. 5 van het 
Zuiveringsbesluit 1945, in overweging had 
gegeven in het onderhavige geval over te 
gaan tot ontslag op grond van het bepaalde 
in art. 1, sub b, van Ons besluit van 10 
October 1945 (Staatsblad N°. F 221) met 
toekenning van een wachtgeld, Onze Minister 
van Binnenlandse Zaken bij zijn beschik
king van 28 Au1JUStus 1946, N°. 6606, Afde
ling Binnenlands Bestuur Bureau Zuivering 
met ingang van de datum dezer beschikking 
aan H. J. de Groot , Directeur van het Ge
meentelijk Gasbedrijf te Beverwijk, eervol 
ontslag heeft verleend als bedoeld in art. 1 , 
sub a, van Ons besluit van 10 Octobcr 1945, 
(Staatsblad N°. F 221) en verder aan de 
ontslagene een wachtgeld heeft toegekend 
op de voet van het bepaalde in art. 3, eerste 
lid, van Ons besluit van 10 October 1945, 
(Staatsblad N°. F 221); 

dat Onze Minister hierbij heeft overwo
gen, dat, mede naar het oordeel van genoem
de Commissie, de h ouding van De Groot in 
verband met de bezetting zodanig is geweest, 
dat hij in zijn betrekking niet kan worden 
gehandhaafd; 

dat Onze Minister vervolgens bij zijn 
schrijven van II April 1947, N°. U.Z. 13226, 
Afdeling Binnenlands Bestuur (Bureau Zui
vering) afwijzend heeft beschikt op een 
namens De Groot ingesteld verzoek om 

revisie van de bovenvermelde beschikking 
en hierbij aan de betrokkene heeft mede
gedeeld, dat de onderwerpelijke beschikking 
is genomen in afwijking van het advies van 
de vorengenoemde Commissie van Advies; 

dat van de vorengenoemde besch1kking 
van Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
van 28 Augustus 1946 H. J. de Groot bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
hij van mening is, dat zijn houding als amb
tenaar en als Nederlander in verband met 
de bezetting dusdanig is geweest, dat deze 
het verlenen van ontslag niet rechtvaardigt; 
dat in zijn opdracht daarom door zijn raads
man, Mr. B. L. Burwinkel een schrijven van 
20 December 1946 aan Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken gericht is, waarin alle 
feiten nog eens uitvoerig zijn belicht en 
waari11 een revisie van de beschikking van 
28 Augustus 1946 wordt gevraagd in die 
zin, dat dit ongevraagd verleend eervol 
ontslag wordt ingetrokken en hij, appellant, 
in al zijn rechten als Directeur van het Ge
meentelijk Gasbedrijf te Beverwijk wordt 
hersteld; dat op dit verzoekschrift van zijn 
raadsman door Onze Minister . van Binnen
landse Zaken afwijzend is beschikt, waarvan 
aan de raadsman kennis werd gegeven met 
de brief van het Ministerie van Binnen
landse Zaken van II April 1947, N• . U.Z. 
13226, Afdeling Binnenlands Bestuur (Bu
reau Zuivering), welke brief eerst op 15 
April 1947 door de raadsman werd ontvan
gen en waarvan hij, appellant dientenge
volge eerst op 17 April 1947 bericht ont
ving; dat hun met laatstgenoemde brief 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
voor het eerst officieel werd medegedeeld, 
dat het verleend eervol ontslag was gegeven 
in afwijking van het advies van de Com
missie, bedoeld in art. 5, lid 4, van het Zui
veringsbesluit 1945, zodat hij gerechtigd is 
van deze beschikking in beroep te komen; 
dat hij, appellant, erop wijst, dat uit het 
feit, dat reeds in gunstige zin van het advies 
van de Commissie, als hierboven bedoeld, 
is afgeweken, blijkt, dat zijn zaak ook door 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken als 
zeer licht wordt beschouwd; dat hij en met 
hem vele ingezetenen van Beverwijk van 
oordeel zijn, dat ook met dit ongevraagd 
eervol verleend ontslag met toekenning van 
wachtgeld reeds ·onrecht is geschied, aange
zien de houding van hem, -appellant, ook dit 
eervol verleend ontslag niet wettigt en hij 
recht heeft op volledig eerherstel; dat de 
redenen, die vermoedelijk tot dit eervol ont
slag hebben geleid, voortspruiten uit om
standigheden, d ie niets met de zuivering 
hebben uit te staan; dat hij, appellant, hier
voor en ook voor de verdere motivering van 
zijn beroepschrift verwijst naar de br ief van 
20 December 1946 van Mr. B. L. Burwinkel 
aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken, 
aan het reQ.uest; ondertekend door d e nota
belen van Beverwijk, gericht aan Onze Mi
nister van Binnenlandse Zaken, aan de brief 
van 31 Maart 1947, van Prof. Mr. C. P. M. 
Romme aan Onze Minister van Binnen
landse Zaken en zijn eigen verweerschrift 
van 2 Maart 1946; dat hij, appellant, met 
steun van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken alle moeite heeft gedaan om elders 
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in een passende functie benoemd te worden, 
doch dat deze, gezien zijn leeftijd van 54 
jaar, en het odium, hetwelk door de be
schikking van 28 Augustus 1946 van Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken op hem 
is gelegd, tot nu toe zonder succes is geble
ven; dat deze toestand van non-activiteit 
van bijna twee jaren thans bijkans niet ver
der te dragen is; dat hij van oordeel is, dat 
het hem verleend eervol ontslag na een 
voorafgegane zuiveringsprocedure hem bij 
velen toch op de duur in een minder gunstig 
licht zal stellen; dat hij er daarom groot 
belang bij heeft, dat hem ook in dit opzicht 
eerherstel wordt verleend; dat hij nooit de 
gelegenheid heeft gehad, hoewel hij daarom 
heeft verzocht, getuigen à décharge te doen 
horen; 

0. met betrekking tot de ontvankelijk
heid van de appellant in zijn beroep; dat 
het beroep weliswaar niet binnen de in artikel 
2 van Ons besluit van 10 October 1945 
(Staatsblad N°. F 221), juncto art. 9, lid 2, 
van het Zuiveringsbesluit 1945 voorgeschre
ven termijn is ingesteld, doch dat zulks het 
gevolg is van het feit, dat verzuimd is de 
appellant ervan in kennis te stellen, dat de 
bestreden beschikking van Onze Minister 
van Binnenlandse Zaken, was genomen in 
afwijking van het advies van de Commissie, 
bedoeld in het 4e lid van art. 5 van het 
Zuiveringsbesluit 1945; 

dat de appellant hiervan pas op 17 April 
1947 in kennis is gesteld, terwijl zijn be
roepschrift is ingekomen 28 April 1947, zo
dat zijn ontvankelijkheid in beroep mag wor
den aangenomen; 

0. met betrekking tot de hoofdzaak, dat 
de appellant ontkent, dat hij zich gedu
rende de bezetting op laatdunkende wijze 
heeft uitgelaten over leden van Ons Huis, 
t erwijl gelet op de verklaringen, die in de 
openbare vergadering der Afdeling van de 
Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag is 
uitgebracht zijn afgelegd, het niet aanne
melijk is, dat door hem uitlatingen in voor
melde zin over leden van Ons Huis zouden 
zijn gedaan; 

dat de appellant voorts aannemelijk heeft 
gemaakt, dat zijn lidmaatschap van het Na
tionale Front niet tot stand is gekomen uit 
onjuiste motieven; 

dat hem weliswaar als een minder geluk
kig optreden moet worden aangerekend, dat 
hij een bezoek heeft gebracht in gezelschap 
van een N .S.B.-burgemeester aan een in
richting, waar voor tewerkstelling bij de 
vijand in aanmerking k omende ' arbeiders 
een spoedscholing ontvingen, doch dat op 
grond hiervan niet geoordeeld mag worden, 
dat zijn houding in verban,;! met d e bezet
ting zodanig is geweest, dat hij niet in zijn 
functie kan worden gehandhaafd, nu op geen 
enkele wijze van een onvaderlandslievende 
gezindheid van de appellant is gebleken; 

dat buiten beschouwing dienen te blijven 
de tegen hem gerezen bezwaren, welke geen 
verband h ouden met de houding van de 
appellant in verband met de bezetting; 

dat het beroep derhalve gegrond is; 
Gezien Ons besluit van 10 October 1945 

(Staatsblad N• . F 221); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de bestreden beschikking van Onze Mi

nister van Binnenlandse Zaken te vernie
tigen. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is b~last enz. 

(A. J3.) 

11 Augustus 1947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Woningwet art. 36). 

Terecht is het perceel van appellant 
in het uitbreidingsplan bestemd voor de 
bouw van boerenwoningen, zodat aan 
zijn verlangen om hem alsnog toe te 
staan een andere dan een boerenwoning 
op het perceel te bouwen niet kan wor
den tegemoetgekomen. Hij heeft ver
zuimd zich v66r de aankoop op de 
hoogte te stellen van de bestemming, 
welke waa111chijnlijk aan het perceel 
zou worden gegeven, aangezien tevoren 
openbaar gemaakt was een raadsbesluit, 
houdend bepaling, dat een uitbreidings
plan in voorbereiding was. Tot onge
grondverklaring van het beroep is te
meer reden, nu de gemeente bereid is, 
met appellant een schikking te treffen 
en hem enigermate schadeloos te stel
len. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep ingesteld 

door M. W. E. van Hees, te Berkel-Enschot 
(N.B.) tegen het besluit van Ged. Staten 
van Noordbrabant van 23 October 1945, 
LV• Afdeling G. N• . 431, houdende goed
keuring van een uitbreidingsplan der ge
meente Berkel-Enschot; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Juli 1947, N°. II88; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting van 5 
Augustus 1947, N°. 15144 M P.B.R., Cen
trale Directie van de Volkshuisvesting, Af
deling II2; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Brabant bij 
hun besluit van 23 October 1945, IV• Af
deling G. N°. 431, het uitbreidingsplan, om
vattende het gehele grondgebied der ge
meente Berkel-Enschot c.a., zoals dat op de 
gewaarmerkte bijlagen genummerd 1 t /m 6, 
behorende bij het tot vaststelling van...dat 
plan strekkende besluit, is aangegeven, heb
ben goedgekeurd; 

dat tegen dit besluit M. W. L. van Hees 
t e Berkel-Enschot (N.B.) bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende dat omstreeks 1939 
een voorlopig uitbreidingsplan voor de ge
meente Berkel-Enschot werd opgemaakt, 
waarin de percelen aan de Ploegmakerstraat 
werden bestemd tot bouwterrein voor bur
gerwoningen; dat hij, die een bouwterrein
tje wilde kopen, dit alzo kocht aan de Ploeg
makerstraat, kadastraal bekend gemeente 
Berkel sectie A. deel van N•. 677, en wel 
op 18 Augustus 1941 , waarvan acte ver
leden voor de notaris 0. C. van de Klei te 
Oisterwijk ; dat in het voorjaar van 1942 
een uitbteidingsplan werd ontworpen, waar
bij aan de Ploegmakerstraat gelegen per-
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celen niet voor bouw van burgerwoningen 
bestemd werden; dat hij eerst aan de raad 
en daarna aan Ged. Staten een bezwaar
schrift tegen de bebouwingsvoorschriften 
indiende; dat hij op 23 October 1945 van 
de Griffier der Staten bericht ontving, dat 
geen aanleiding was gevonden de goedkeu
ring te onthouden, dat de goedkeuring van 
Ged. Staten door de burgemeester van Ber- . 
kei-Enschot werd gepubliceerd op IO No
vember 1945; dat aan de Ploegmakerstraat 
geeb gebouwen staan behalve enkele burger
woningen; dat hij het bouwterreintje van 
zijn spaarcentjes kocht voor f 800 en thans 
niet in de mogelijkheid is een ander bouw
terreintje te kopen, daar zijn spaarcentjes 
op zijn en hij met zijn gezin met vijf kin
deren thans niet kan sparen; 

0. dat uit de stukken is gebleken, dat 
het perceel kadastraal bekend gemeente Ber
kel Sectie A. N°. 677, terecht in het onder
havi~e uitbreidingsplan bestemd is voor de 
bouw van boerenwoningen, aangezien een 
andere bestemming van de gronden. lig
gende langs de verbindingsweg: tussen de 
dorpen Berkel en Enschot, tot welke het 
voormelde perceel behoort zou kunnen lei
den tot het samengroeien der voornoemde 
dorpen, hetgeen het uitbreidingsplan terecht 
beoogt te voorkomen; 

dat aan het verlangen van de appellant, 
om hem alsnog toe te staan een andere dan 
een boerenwoning op het hem toebehorende 
gedeelte van het voormelde perceel te bou
wen, dan ook niet tegemoet gekomen kan 
worden; 

dat de appellant, toen hij op 18 Augustus 
1941 het bedoelde perceelsgedeelte kocht, 
zich op de hoogte had kunnen stellen van 
de bestemming, welke waarschijnlijk hier
aan zou worden gegeven, aangezien tevoren 
openbaar gemaakt was een raadsbesluit, 
houdende de bepaling, dat een uitbreidings
plan in voorbereiding was; 

dat de schade, welke hij thans lijdt, door
dat hij geen gevolg kan geven aan zijn voor
nemen om deze grond als bouwterrein te 
gebruiken, zodoende aan zijn eigen verzuim 
moet worden geweten ; 

dat het beroep derhalve ongegrond dient 
te worden verklaard en dat hier temeer reden 
toe is, nu in de openbare vergadering van 
de Afdeling van de Raad van State, voor 
de Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, namens de ge
meente Berkel-Enschot c.a. door de bur
gemeester is medegedeeld, dat de gemeente 
bereid is met de appellant een schikking te 
treffen en hem enigermate schadeloos te 
stellen ; 

Gezien de Woningwet ; 
Heb ben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Wederopbouw en Volks

huisvesting is belast enz. 
(A.B.) 
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1 r Augustus 1947. KONI NKLIJK BE
SLUIT. (Arbeidsbemiddelingswet 1930 
art. 45). 

Ontzetting van de rechten vermeld 
in art. 28 W. v. S. als gevolg van voor
waardelijke buitenvervolgingstelling als 
politieke delinquent door de Procureur
Fiscaal bij he t Bijzonder Gerechtshof 
moet worden geacht begrepen te zijn 
onder art. 45, eerste lid, onder d. der 
wet. 

I.c. betreft het echter een door ap
pellant op I October 1943 ingediende 
aanvraag tot verlenging der vergunning, 
waarop geen beslissing is genomen, ter
wijl op die datum de bovenvermelde 
ont2etting van rechten nog niet was 
aangevangen, daar deze eerst is inge
gaan op 10 Dec. 1945. Derhalve had de 
beschikking van de Minister op de aan
vrage van x Oct. 1943 gegrond moeten 
zijn. Op dat tijdstip was appellant in 
het volle genot van bedoelde rechten, 
terwijl ook een andere weigeringsgrond 
niet aanwezig was. De bestreden be
schikking kan derhalve niet worden ge
handhaafd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

B. H . Ibelings te 's-Gravenhage tegen de 
beschikking van Onze Minister van Sociale 
Zaken van 17 September 1946, n° . 16145, 
afdeling Rijksarbeidsbureau, waarbij de bij 
beschikking d .d. 2 Mei 1934, n°. 670 A. B., 
afdeling Wachtgeldregelingen, verleende ver
gunning tot uitoefening van arbeidsbemidde
ling met winstoogmerk ten behoeve van 
artisten en musici, laatstelijk verlengd bij 
beschikking van 17 Juli 1939, n°. 877 A. B., 
afdeling W . V.A. B., tot en met 31 December 
1943, niet opnieuw werd verleend; 

De Raad van State, afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 Februari 1947, n°. 176; 

Op de voordracht van Onze Minifter van 
Sociale Zaken van 30 Juli 1947, n°. 8381, 
afdeling Rijk~arbeidsbureau; 

0., dat Onze Minister van Sociale Zaken 
bij beschikking van 17 September 1946, n°. 
16145, afdeling Rijkrnrbeidsbureau, heeft 
besloten aan B. H. Ibelings geen voortzetting 
van de vergunning tot het uitoefenen van 
arbeidsbemiddeling met winstoogmerk ten 
behoeve van arti~ten en musici te verlenen en 
derhalve op zijn desbetreffend verzoek afwij
zend te beschikken, zulks op de overweging, 
dat de aanvrager volgens mededeling van de 
Procuri!ur-Fi~caal bij het Bijzonder Gerechts
hof te 's-Gravenhage is ontzet uit de rechten, 
genoemd in artikel 28 van het Wetboek van 
Strafrecht; 

dat B. H . Ibelings van deze beschikking 
in beroep i s gekomen, aanvoerende, dat de 
beschikking onjuist is, aangezien artikel 45, 
lid 1, sub d , van de Arbeidsbemiddelingswet 
hier • niet van toepassing is; dat weliswaar 
juist is, dat hij, appellant, door de Procureur
Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te 
's-Gravenhage is ontzet uit de rechten, ge
noemd in artikel 28 van het Wetboek van 
Strafrecht, doch dat de beslissing van de 
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Procureur-Fiscaal niet is een rechterlijke 
uitspraak (immers niet is gegeven in een 
geding, waarin degene , te wiens aanzien de 
uitspraak is gegeven, gelegenheid heeft gehad 
zijn verdediging voor te dragen) en in ieder 
geval geen onherroepelijk /door de tekst van 
artikel 45 d, der Arbeidsbemiddelingswet 
1930 gevorderd) karakter draagt, daar daar
tegen het rechtsmiddel van verzet openstaat 
(volgens artikel rs van het Besluit politieke 
delinquenten) , welk rechtsmiddel door hem, 
appellant is aangewend; 

0. , dat ingevolge artikel 45, eerste lid, 
onder d , der Arbeidsbemiddelingswet 1930 
de vergunning tot het met wins toogmerk 
uitoefenen van arbeidsbemiddeling door 
Onze Minister onder meer wordt geweigerd, 
wanneer de aanvrager in de laatste vijf jaren, 
voorafgaande aan de indiening van de eerste 
dan wel van {ie hernieuwde aanvrage, bij 
rechterlijke uitspraak onherroepelijk van één 
of meer rechten, vermeld in artikel 28 van 
het Wetboek van Strafrecht, is ontzet en het 
gemis van dat recht of van die rechten tenge
volge van die ontzetting op het ogenblik van 
de indiening van de eerste, dan wel van de 
h ernieuwde aanvrage voortduurt; 

dat in het onderwerpelijke geval de ont
zetting van de evenbedoelde rechten voor de 
appellant voortvloeit uit zijn voorwaardelijke 
buitenvervolgings telling als politieke delin
quent door de Procureur-Fiscaal bij het 
bijzonder Gerechtshof te 's-Gravenhage, aan 
welke maatregel krachtens artikel 21 van 
het gewijzigde besluit politieke delinquenten 
1945 zodanige ontzetting van rechtswege 
voor tien jaren is verbonden; 

dat weliswaar dit geval niet uitdrukkelijk 
is vermeld in artikel 45, eerste lid, onder d, 
der Arbeidsbemiddelingswet 1930, doch dat 
het niettemin geacht moet worden daaronder 
begrepen te zijn, zulks reeds hierom, omdat 
de duldelijke strekking der bepaling is, dat 
personen, die uit de bedoelde rechten ontzet 
zijn niet tot de arbeidsbemiddeling mogen 
worden toegelaten; 

dat het hier evenwel betreft een door de 
appellant op r October 1943 ingediende aan
vraag tot verlenging van de vergunning, 
terwijl op dit tijdstip de bovenbedoelde ont
zetting ·van rechten nog niet was aangevan
gen, daar deze eerst is ingegaan op ro De
cember 1945; 

dat op deze aanvrage om redenen, welke 
thans niet meer terzake doen, geen beslissing 
is genomen; 

dat de appellant wel in 1945 en 1946 op het 
nemen van een beslissing heeft aangedrongen, 
maar dat niet kan worden aangenomen, dat 
na r October 1943 een nieuwe aanvrage door 
hem is ingediend; 

dat derhalve de beschikking van Onze 
Minister op de aanvrage van r October 1943 
gegrond had moeten zijn; 

dat ten tijde van het indienen daarvan de 
appellant in het volle genot was van de 
bovenbedoelde rechten, terwijl ook een ande
re weigeringsgrond niet aanwezig was; 

dat niet terzake doet, dat de appellant 
thans van voormelde rechten is ontzet, terwijl 
artikel 55, eerste lid, der meergenoemde wet 
de weg opent weder tot intrekking van de 
-yergunning over te gaan; 

L. 1947 

dat m itsdien de bestreden beschikking niet 
kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Arbeidsbemiddelingswet 1930; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de bestreden beschik

king van Onze Minister van Sociale Zak en, 
a. aan Barteld Hendrik Ibelings te 's-Gra

venhage verder vergunning te verlenen tot 
het uitoefenen van arbeidsbemiddeling met 
winstoogmerk voor artisten en musici in het 
perceel plaatselijk gemerkt Muzenstraat 2a 
in de gemeente 's-Gravenhage voor het tijd
vak te rekenen van de eerste Januari 1944 
tot en met de een en dertigste December r 948; 

b. het tarief, volgens hetwelk betaling 
kan worden geheven van hen, die zijn ar
beidsbemiddeling inroepen, vast te steHen 
als volgt: 

voor artisten met een salaris tot en met 
f 20.- per dag op vijf procent van het salaris 
en voor hen met een salaris van meer dan 
f 20.- per dag op ro % van het salaris; 
voor musici op 6 % van het salaris; 

c. aan deze vergunning de navolgende 
voorwaarden te verbinden: 

r0 • de volgens h et voormelde tazief 
r0 • de volgens het voormelde tarief ver

schuldigde betalingen kunnen voor ten hoog
ste de helft van de werkgever en voor ten 
hoogste de helft van de werknemer worden 
geëist en zijn verschuldigd op de betaaldagen 
van het arbeidsloon bij overeenkomst vast
gesteld; 

2°. indien door bemiddeling van de gerech
tigde een arbeids- of andere overeenkomst 
tot stand gekomen is, waarvoor een deel 
van het vastgestelde loon of van de vast
gestelde vergoeding als betaling voor de 
arbeidsbemiddeling is bedongen, is deze 
betaling slechts verschuldigd gedurende de 
duur der overeenkomst doch in geen geval 
voor een langere duur dan zes maanden; 

3°. inclien na verloop van een termijn van 
zes maanden na de dag, waarop een over
eenkomst, als in de vorige alinea bedoeld, in 
werking is getreden; deze overeenkomst 
binnen twaalf werkdagen al of niet gewijzigd 
tussen partijen wordt voortgezet, kan de 
gerechtigde geen betaling heffen voor de 
terzake verleende arbeidsbemiddeling; 

4°. de gerechtigde mag, zonder toestem
ming van de Minister van Sociale Zaken, 
werkzaamheden betreffende zijn arbeidsbe
middeling in Nederland niet doen verrichten 
door personen van niet Nederlandse natio
naliteit ; 

5°. de gerechtigde zal aan hen, die van 
zijn arbeidsbemiddeling wensen gebruik te 
maken, bij aanmelding een gedrukt geschrift 
uitreiken bevattende de tekst van de arti
kelen SI, 52 en 53 der Arbeidsbemiddelings
wet 1930, het onder b vermelde tarief en de 
voorwaarden aan deze vergunning ver
bonden. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. 

(A.B.) 

IS 
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16 Augustus 1947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (\Vet op het begraven a rt. 
12.) 

Terecht is door de burgemeester ver
lof geweigerd tot opgraving van het 
stoffelijk overschot van Iemand, die op 
12 Mei 1945 is bijgezet in een z.g . .,mas
sa-graf", bevattende 15 lijken, welke 
alle .zijn gelegd in papieren kisten, die 
zonder een tussenlaag van 0.3 m. grond 
op elkaar zijn geplaatst. Daargelaten 
of het belang der openbare gezondheid 
zich niet tegen de opgraving verzet, 
kan m et het oog op de grafrust, welke 
de wet waarborgt, aan het verlangen 
van appellant niet worden voldaan. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingestel<l 

door W. F. B. J. Kramer te Arnhem, tegen 
de beslissing van de burgemeester van 
Zeist van 24 October 1946, waarbij aan hem 
verlof is geweigerd tot opgraving van het 
stoffelijk overschot van Willemina Maria 
van Zoest, weduwe van Arie Kolling; 

De Raad van State, Afdeling voor de Gé
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Juli 1947, No. 1052; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 6 Augustus 1947, 
No. 20075, Afdeling Binnenlands Bestuur. 
Bureau Bestuurszaken; 

0. dat bovengenoemd besluit steunt op 
de overwegingen, dat genoemd stoffelijk 
overschot op 12 Mei 1945 - als gevolg van 
de toen heersende bijzondere tijdsomstan
digheden - is bijgezet in een z.g . .,massa
graf", bevattende 15 lijken, welke alle zijn 
gelegd in papieren kisten, die zonder de bij 
de wet voorgeschreven tussenlaag van 0.3 
m. grond op elkaar zijn geplaatst; dat dien
tengevolge bij opgraving van één lijk de 
grafrust van een g root aantal overledenen 
zou moeten worden verstoord; dat gebleken 
is, dat de papieren kisten zijn vergaan en 
dat voorts de in dit graf bijgezette lijken 
in een zodanige staat van ontbinding ve,
keren, dat aan de opgraving daarvan ern
stige bezwaren van hygiënische aard geacht 
moeten worden te zijn verbonden; dat der
halve h et belang van de ongestoorde graf
rust en dat van de openbare gezondheiJ 
zich t egen inwilliging van het verzoek ver
zetten; 

dat tegen dit besluit W. F. B. J. Kramer 
bij Ons in bcroe,.p is gekomen, daarbij aan
voerende, dat hij de opgraving zou doen 
verrichten in samenwerking met enkele le
den van de burgerlijke dienst der gemeente 
Arnhem, welke, dienst ten volle zou zijn 
berekend voor h et verrichten van wcrk-
7.a.amheden als deze, zodat de in h et besluit 

. naar voren gebrachte bezwaren van hy
giënische aard zich niet zouden doen gel • 
den; dat hij bereid is het stoffelijk over
schot, hetwelk boven h et s toffelijk over
schot van wijlen W. M. van Zoest begraven 
ligt, in een behoorlijk uitgevoerde kist te 
doen leggen; dat h et onredelijk zou zijn, 
dat de wijze, waarop het stoffelijk overschot 
ter aarde is besteld, tot gevolg zou hebben; 

dat de overledene niet zou kunnen worden 
bijgezet op de begraafplaats, waarop zij, 
overeenkomstig haar ge.uite laatste wil, on
der normale omstandigh eden zou zijn be
graven; dat hij bereid is er zorg voor te 
dragen, dat a lles in volmaakte orde ge
schiedt en dat de grootst mogelijke piëteit 
in acht wordt g-enomen; 

0. dat, blijkens de ingewonnen ambtsbe
richten, het stoffelijk overschot van Will;i
mina l\faria van Zoest op de nieuwe alge
m~ne begraafplaats te Zeist is bijgezet in 
een massagraf; 

dat boven en aan weerszijden daarvan 
een v.ij(tal personen begraven zijn in pap1il
ren kisten, die inmiddels zijn vergaan, zodat 
bij opgraving de stoffelijke resten van deze 
overledPnen zouden m oeten worden ge. 
roerd; 

dat, daargelaten of h et belang van de 
openbare gezondheid, in verband me t de 
toestand, waarin de lijke n thans verkeren, 
zich niet tegen de gevraagde opgraving 
verzet, met het oog op de grafrust, welke 
de wet waarborgt, aan h et verlangen van 
de appellant niet kan worden voldaan; 

dat weliswaar in de openbare vergade
ring van de Afdeling van de Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, 
waarin over deze zaak verslag is uitge
bracht, door de appellant is aangevoerJ, 
dat in Januari 1946 onder nagenoeg dezelf
de omstandigheden door de burgemeester 
verlof is verleend tot opgraving van een 
lijk en dat deze mededeling door nader op 
veF.wek van de genoemde Afdeling inge
wonnen ambtsberichten is bevestigd, doch 
dat uit deze inlichtingen tevens blijkt, dat 
juist bi.Î 'die opgraving zich moeilijkheden 
en bezwaren hebben voorgedaan die er toe 
leiden voortaan in gevallen a ls deze geen 
verlof te verlenen en dat het bovendien 
uitgesloten moet worden geacht, · dat, wat 
anderhalf jaar geleden met veel m oeite 
m ogelijk was, thans nog kan geschieden: 

dat mitsdien h et bestreden besluit behoort 
t e worden gehandhaafd; 

Gezien de wet van 10 April 1869 (Staats-
blad No. 65); . 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken 

is belast enz. (A.B.) 

16 Augustus 1947. KONINKLI JK BE
SLUIT. (Wet op het begraven art. 12) . 

Het door den burgemeester geweigerd 
verlof tot opgraving wordt onder be
paalde voorwaarden alsnog verleend, nu 
onder inachtneming dier voorwaarden 
tegen opgraving geen hygiënische be
zwaren bestaan en evenmin voor de 
grafrust gevaat bestaat. 

Wij WILH ELMI NA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door H. B . Schomaker te Ter Apel namens 
Mevrouw de Weduwe Z. W ever-Vegter, a l
daar tegen het besluit van de bu rgemeester 
van Assen van 2 December 1946, N°. 454 , 
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Afdeling B.S. inzake de opgraving en ver
voer van het stoffelijk overschot van Jantje 
Wever; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van r6 Juli I947, N°. 880; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 6 Augustus r947, 
N°. 29r37, Afdeling Binnenlands Bestuur, 
Bureau Bestuurszaken; 

0. dat bij voormeld besluit door de bur
gemeester van Assen verlof is geweigerd 
tot het opgraven van het lijk van Jantje 
Wever, geboren I Augustus r907, overleden 
te Westerbork op 28 Mei r945; 

dat van dit besluit H. B. Schomaker, te 
Ter Apel, namens de Weduwe Z. Wever 
geboren Vegter, a ldaar, bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende dat zij op 28 
Augustus r946 te Ter Apel haar man ver
loor, welke ter aarde besteld is op de alge
mene begraafplaats te Ter Apel; dat zij op 
de algemene begraafplaats te Ter Apel drie 
graven heeft gekocht met de bedoeling haar 
dochter te doen overbrengen; dat bij Ons 
besluit van I9 Augustus r9r3, N°. 69, is 
toegestaan een lijk op te graven, wanneer 
het belang der openbare gezondheid zulks 
toelaat; dat zij verzoekt alsnog in te wil
ligén haar wens om het lijk van haar doch
ter Jantje Wever te doen opgraven en over
brengen van de Zuiderbegraafplaats te Assen 
naar de algemene begraafplaats te Ter Apel; 

0. dat op grond van de nader op verzoek 
van de Afdeling van de Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur ingewonnen 
ambtsberichten moet worden aangenomen, 
dat tegen het opgraven van het stoffelijk 
overschot van wijlen J antje Wever geen 
hygiënische bezwaren bestaan, mits aan 
enige hieronder te vermelden voorwaarden 
is voldaan, en dat evenmin gevaar bestaat 
voor de grafrust, daar de overledene is ter 
aarde besteld in een graf, waarin zich geen 
andere overledenen bevinden; 

dat mitsdien het verlof ten onrechte is 
geweigerd; , 

Gezien de wet van ro April r869 (Staats
blad N°. 65); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met vernietiging van het bestreden be

sluit, aan Mevrouw de Weduwe Z. Wever
Vegter te Ter Apel alsnog verlof te verlenen 
tot het opgraven van het lijk van Jantje 
Wever, geboren I Augustus r907 en over
leden te Westerbork op 28 Mei r945, onder 
de volgende voorwaarden : 

r. Indien de kist vergaan is, wordt het 
geheel in een nieuwe kist geplaatst. 

2. Bij het werk dragen de arbeiders hand
schoenen, die vervolgens u.itgekookt of OQt
smet worden. 

3. Na afloop van het werk worden de 
handen gereinigd en ontsmet. 

4. Opgevolgd worden de b innen twee 
maanden na de dagtekening van dit besluit 
door de burgemeester vast te stellen voor
schriften omtrent tijdstip en wijze van het 
opgraven en overbrengen, welke in het be
lang der openbare orde nodig zijn. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast enz. 

(A. B.) 

1 18 All!JUStus 1941. KONINKLIJK BE-
8LUI'l'. (Gem eentewet art. 217). 

Terecht hebben Ged. Staten, nadat 
de Raad zulks had geweigerd, krach
tens art. 247 op de gemeentebegroting 
gebracht het wachtgeld, door de .Minis
ter van B. Z. krachtens art. 3 tweede 
lid van het K. 13. van 10 Oct. 1945 Stbl. 
F 221 toegekend aan een door hem op 
grond van art. 1 sub b van dat besluit 
ontslag<?n g«;meentc-ambtenaar. De 
rechtsgeldigh eid van dit kracht van 
wet h ebbend K. B. kan niet in twijfel 
worden getrokken, zodat het hie r be
treft eon uitgave, welke door een bij
zondere wet aan de gemeen te is opge
legd. 

Onder door de wet opgelegde uit
gaven in de zin van dit art. dienen 
tevens t e worden verstaan dezulke, 
welke ter uitvoer ing van een wettelijk 
voorschrift door de gemeente zijn ver
schuldigd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingestelil 

door de raad der gemeente X tegen h e t be
sluit van 0,edeputeerde Staten der provin
cie Zuid-Holland van 8/18 April 1947, B. No. 
7923/43 (3e Afdeling), G.S. No. 238/1, inzake 
de wijziging der begrooting van uitgavi!n 
van genoemde gemeente; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord advies van 
16 Juli 1947, No. 1296; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 8 Augustus 1947, 
No. 29107, Afdeling Binn enlands Bestuur, 
Bureau Bestuurszaken ; 

0. dat, nadat On!le Minister van Binnen
landse' Zaken bij zijn besluit van 25 Juli 191G, 
Afdeling Binnenlands Bestuur, Bureau Zui
vering, No. Z. 6852, overeenkomstig het ad
vies van de Commissie, bedoeld in artikel 5, 
vierde lid, van het Zuiverirtgsbesluit 1945, 
met ingang van 17 October 1945 aan I.J, 
secretaris der gemeente X, ontslag ha:l. 
verleend als bedoeld in a r tikel 1, sub b, 

van Ons besluit van 10 October 1945, Staats
blad No. F 221, en verder daarbij aan de 
onts lagen e een wachtgeld toegekend had oµ 
de voet van het bepaalde in artikel 1, twee• 
de lid, van Ons besluit van 10 October 1945, 
Staatsblad No. F 221, Onze Minister bij zijn 
besluit van 19 Au gustu s 1946, No. 4921, 
Afdeling P. en W., het vorenbedoelde, ten 
laste van de gemeente X toegekende wacht
geld nader heeft vastgest eld ; 

dat burgemeester en wethouders van X 
bij h un schrijven van 23 Januari 1947, No. 
378/16, Afdeling 4, h ebben m edegedeeld aan 
Gedeputeerde Staten, dat de raad van die 
gemeente geweigerd h eeft op de begroting 
van uitgaven voor· het dienstjaar 1946 te 
brengen het vorenbedoelde wachtgeld, voor
zover het ten laste van dat dienstjaar zou 
m oeten !<omen ; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol
land bij hun besluit van 8/18 At>ril 1947, B. 
N o. 7923/43, 3e afdeling, G.S. No. 238/1, de 
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begroting van uitgaven der gemeente X 
voor het dienstjaar 194 6 hebben gewijzigd 
in dier voege, dat a. de raming van de post 
volgnummer 374 wegens achterstallige uit
gaven van vorige dienstjaren wordt ver
hoogd met f 1523.37; b. de raming van de 
post volgnummer 415 wegens wachtgelden 
wordt verhoogd met f "5564.80; 

dat Gedeputeerde Staten hierbij onder 
meer hebben overwogen, dat het hier be
treft een uitgaaf, die moet worden geacht 
door de wet aan de gemeente te zijn op6 e
legd; dat deze thans met · toepassing vau 
artikel 24 7 der Gemeentewet door hun 
college op de begroting behoort te worden 
gebracht; 

dat t egen dit besluit van Gedeputeerde 
Staten de raad der gemeente X bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende dat bij bl)
schikking van Onze Minister van Binnen. 
landse Zaken aan IJ t en laste der gemeente 
X het volgende wachtgeld Is toegekend: 

f 7411 per jaar van 17 October 1945-17 
Januari 1946, 

f 6300 per jaar van 17 Januari 1946-17 
April 1946, 

f 5188 per jaar van 17 April 1946-17 
April 195 l. 

f 4447 per jaar van 17 April 1951-17 Juli 
1953; dat de raad in zijn vergadering van 
8 October 1946, eenstemmig heeft besloten 
de ter uitvoering van die beschikking no
dige wijziging der gemeentebegroting niet 
vast te stellen, daaromtrent bij een met al
gemene stemmen aangenomen motie over
wegende: dat immers de uitvoering van die 
beschikking de gemeente X gedurende on
geveer acht jaren zal belasten met een uit
gaaf van gemiddeld f 5000 per jaar, zulks 
ten bate van iemand, wiens houding tijrlens 
de bezetting algemeen tën zeerste wordt af
gelceurd; dat bovendien door een beschilc
k ing als deze wel een onaanvaardbaar 
schrille tegenstelling wordt in het leven 
geroepen in de behandeling van personen 
als betrokkene enerzijds en zovelen ander
zijds, die zelf of in hun gezin, wegens hun 
goede Kederlandse houding, tegenover de 
bezetter aangenomen, door deze op welke 
wijze dan ook zijn getrofren ; dat voorts de 
g rootte van het toegekende wachtgeld aan 
betrokkene alle prikkel zal ontnemen om te 
trachten opnieuw in het arbeidsproces te 
worden opgenomen: dat zij daarom eenstem
mig besluiten niet tot vaststelling van de be
treffende wijziging der gemeentebegroting 
1916 over te gaan en Onze Min. van Binnen
landse Zaken met de g rootst mogelijke aar.
drang te zullen ver-. .meken het daarheen te 
willen leiden, dat betrokkene elders kan 
wor den tcwerk gesteld e n de gem eente een 
zware last worde bespaard; dat naar aan
leiding van deze ter kennis van Onze l\li
nister van Binnenlandse Zaken gebrachte 
motie, Onze Minister de raad op 23 D ecem
be r 1946 door tussenkomst van Gedeputeer
de Staten heeft medegedeeld, dat de in op
richting zijnde Centrale Personeelsdienst 
van zijn departement aan de mogelijkheid 
van herplaatsing van de krachtens Ons 
besluit van 10 October 1945, Staatsblad No. 

F 221, ontslagen ambtenaren aandacht 
wijdt, en voorts, dat het in zijn voornemen 
ligt na te gaan of, en zo ja, in hoeverre, 
het mogelijk is de gemeenten in de kosten 
van wachtgelden bij ontslagen, als hierb<'
doeld, tegemoet te komen; dat de raad, in 
zijn vergadering van 22 Januari 1947, zijn 
erkentelijkheid heeft uitgesproken nopens 
de hiervoor bedoelde m<>dedeling van Onze 
Minister, doch eenstemmig van meninf; 
bleek, dat door die mededeling niet wer·l 
tegemoet gèkomen aan de bezwaren, neer
gelegd in zijn motie van 8 October 1946 en 
met algemene stemmen opnieuw besloot 
niet over te gaan tot h et vaststellen der 
vereiste begrotingswijziging; dat daarop 
Gedeputeerde Staten, met toepassing van 
a rtikel 247 der Gemeentewet, bij hun be
s luit van 8/18 April 1947 de begroting van 
uitgaven der gemeente X voor het dienst
jaar 1946 hebben gewijzigd in dier voe.;e, 
dat: a. de raming van de post volgnumm"r 
374 wegens achterstallige uitgaven van 
vorige dienstjaren wordt verhoogd met 
f 1523.37; b. de raming van de post volg
nummer 415 wegens wachtgelden wonlt 
v erhoogd met f 5564.80, daarbij overwegen
de, dat het hier betreft een uitgaaf, die 
moet worden geacht door de wet aan de 
gemeent e te zijn opgelegd; dat de raad, h-3-
twijfelende de wetskracht van Ons bcslult 
van 10 October 1945, staatsblad No. F 221, 
alsmede de bevoegdheid van Onze Minister 
van Binnenland~ Zaken om krachtens ar
t ikel 3, tweede lid, van dat besluit wacht
gelden toe te kennen, van oordeel is, dat 
ook al zou aan de bierbedoelde wetskrach~ 
en bevoegdheid niet getwijfeld mogen w,,r
den, in het onderhavige geval niet van een 
"door de ,-vet" aan de gemeente opgelegde 
uitgaaf kan worden gesproken ; dat immers 
de uitga.Yen, als hierbedoeld, niet zondl'r 
meer door artikel 3, tweede lid, van het 
laatst aangehaalde besluit aan de gemeente 
worden opgelegd, zoals toch artikel 247 van 
de Gemeentewet eist, doch dat die opleg
ging krachtens artikel 3, tweede lid van l 0 
October 1945, Staatsblad N . F 221, is ge
schied "door het orgaan", i.c. Onze Minister 
van Binnenlandse Zaken; dat de juisthPi-:l 
van de aan deze opvatting verbonden con
clusie te sterker blijl<t, nu krachtens ue 
laatstaa·ngehaalde bepaling "het o rgaan" 
vrij is al dan niet wachtgeld toe te kenn<>n. 
zodat, indien zou moeten worden aangeno
men, dat in deze de uitgaaf "door de wet" 
aan de gemeente zou zijn opgelegd, .,h et or
gaan" bevoegd zou zijn die wettelijke op
di;acht naar eigen inzicht ongedaan te mu
ken; dat de raad derhalve van mening is, 
dat de Gedeputeerde Staten hun besluit van 
8/18 April 1947 tot wijziging van de begro
ting der gemeente X voor h et jaar 1946, ten 
onrechte hebben gebaseerd op artikel 247 
der gemeentewet; 

0. met betrekking tot de rechtsge\digheiJ 
van Ons besluit van 10 Oct. 1945 (Stbl. No. 
1<' 221) en de bevoegdheid van Onze Minis
ter van Binnenlandse Zaken om krach
tens het tweede lid van art. 3 van dit be
sluit wachtgelden toe te k ennen, dat dit 
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bfSluit is vastgesteld door de op het des
betreffende tijdstip daartoe bevoegde ge
zagsdra1?ers en op de voorgeschreven wijze 
is bekend gemaakt; 

dat de rechtsgeldigheid van dit kraC'ht 
van wet hebbend besluit dan ooi{ niet in 
twijfel kan worden getrokken en dat uit 
dien h oofde tevens vaststaat, dat de in 
art. 3, tweede Jid, van dat besluit aan het 
daar vermelde orgaan toegekende bevoegrl• 
heid tot het verlenen van wachtgeld op de 
in dat artikel nader aangeduide wijze in 
het onderhavige geval aan Onze Minister 
van Binnenlandse Zaken toekwam, zodat 
de toekenning van wachtgeld aan Y, Secri>
taris van de gemeente X, bevoegdelijk is 
geschied; 

dat in de bedoelde beschikking ook een 
wachtgeld is vastgesteld, dat op de begro
ting van het dienstjaar 1946 van de ge
meente X behoorde te worden gebracht; 

dat het hier betreft een uitgave, wellle 
door een bijzondere wet aan de gemeente is 
opgelegd; 

dat Ged. Slu.ten van Zuid-Holland der
halve tel'CCht, toen zulks door de appell::uit 
werd geweigerd, met toepassing van het 
bepaalde in het eerste lid van art. 247 der 
Gemeentewet, deze te verrichten uitgave 
op de begroting van het dienstjaar 1946 
hebben gebracht; 

dat de appellant in verband hiermede 
weliswaar aanvoert, dat hier niet aanwezig 
zou zijn een uitgave, welke door de wet 
wordt opgelegd en dat hier hoogstens zou 
gesproken l<unnen worden van een krach
tens de wet opgelegde uitgave, doch dat dit 
aan de juistheid van de bestreden beslis
sing niet afdoet, daar onder door de wet 
opgelegde uitgaven in de zin van dit ar• 
tikel tevens dienen te worden verstaan de
zulke. welke ter uitvoering van een wette
lijk voorschrift door de gemeente zijn ver
schuldigd; 

dat het beroep derhalve ongegrond is; 
GeziE'n de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
H et beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

18 Augustus 1947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Besluit 10 Oct. 1945 S. F 221 

art. 1 j O art. 2). 
Het als lid toetreden tot de N.S.B. is, 

inzonderheid voor een officier van de 
Ned. Krijgsmacht, als een zo ernstige 
daad van ontrouw aan de zaak van het 
Koninkrijk en aan de K roon aan te 
merken, dat het niet mogelijk is hem 
als zodanig te handhaven, te minder nu 
dit lidmaatschap nooit is opgezegd. De 
door appellant voor deze niet-opzegging 
aangevoerde motieven kunnen het on
juiste van zijn houding niet wegnemen. 

Uit de omstandigheid, dat in de 
tweede zin van art. 2 lid I van het Be
sluit F 221 niet wordt vermeld de derde 
zin van art. 5 lid r van het Zuiverings-

besluit 1945, mag niet worde{I afgeleid, 
dat een ontslag op grond van eerstge
noemd besluit nooit met terugwerkende 
kracht mag worden verleend. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

K. J. Breman te Utrecht, tegen de beschik
king van Onze Minister van Oorlog van 22 
J anuari 1947, Geheim Litt. F. 17, waarbij 
hem ongevraagd ontslag is verleend uit de 
militaire dienst krachtens het bepaalde in 
artikel 1, sub, b, van Ons Besluit van IO 
October 1945, Staatsblad F. 221, met toe
kenning .van een wachtgeld; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 Juni 1947, n° . 1124; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 12 Aug. 1947 Geheim Litt. P. 137; 

0. dat Onze Minister van Oorlog bij zijn 
beschikking van 22 Januari 1947, in afwijking 
van het advies van de Commissie van Advies, 
bedoeld in artikel 5, lid, 4, van het Zuive
ringsbesluit 1945, aan K . J . Breman met in
gang van 21 Augustus 1946 ongevraagd ont
slag heeft verleend uit zijn functie van diri
gerend officier van gezondheid der derde 
klasse op non-activiteit van de geneeskundige 
dienst der Koninklijke landmacht met toe
kenning van een wachtgeld, daarbij overwe
gende, dat uit een onderzoek, ingevolge het 
Zuiveringsbesluit 1945 ingesteld, is gebleken, 
dat de houding van betrokkene in verband 
met de bezetting zodanig is geweest, dat hij 
als officier der Koninklijke landmacht niet 
kan worden gehandhaafd; 

dat K . J . Breman van de beschikking bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
Onze Minister ten onrechte gebruik heeft 
gemaakt van zijn bevoegdheid krachtens 
artikel 5, lid 1, van het Zuiveringsbesluit 
1945, door hem ontslag te verlenen met 
ingang van een datum, liggende voor die der 
beslissing; dat hij immers is ontslagen met 

. toepassing van art ikel 1, sub b, van Ons 
besluit van 10 October 1945, en artikel 2 van 
dit besluit niet de voor-voorlaatste zinsnede 
van artikel 5 van het Zuiveringsbesluit 1945 
van overeenkomstige toepassing heeft ver
k laard; dat hij spoedig heeft ingezien, dat 
het lidmaatschap van de N. S. B. in de 
bezettingstijd in het algemeen deed blijken 
van ontrouw aan de zaak van het Koninkrijk, 
doch dat de Commissie van Advies terecht 
heeft vastgesteld, dat te zijnen aanzien van 
ontrouw aan de zaak van het Koninkrijk 
niet is gebleken; dat ook Onze Minister zijn 
beslissing slecht s doet steunen op de over
weging, d at de houding en gedragingen van 
hem, appellant, in de bezettingstijd zodanig 
zouden zün geweest, dat hij niet in het leger 
kan worden gehandhaafd; dat hij daartegen 
aanvoert, dat hij, misleid door de beloften 
der N. S. B., uit sociale beweegredenen lid 
van deze beweging is geworden; dat hij, zeer 
spoedig tot het inzicht gekomen, dat de 
N. S. B. allerminst sociale gerechtigheid 
bracht, lid is gebleven, uitsluitend omdat 
hij daardoor als arts de mogelijkheid zag, de 
deportatie van Nederlandse arbeiders zoveel 
mogelijk afbreuk te doen; dat hij als keurings
arts, verbonden aan het Rijksarbeidsbu~eau 
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t e U trecht, gedurende de jaren 1942, 1943 en 
1944 zeer velen heeft afgekeurd voor uitzen
ding naar D uitsland, te beginnen in 1942 ± 
30 % van het aantal door hem gekeurden, 
zijnde d it percentage in 1944 gestegen tot ± 
70; dat door de politie gehoorde getuigen 
eenstemmig verklaart hebben, dat hij nimmer 
ook maar iets voor de N. S. B. heeft gedaan; 
dat h et Tribunaal in het arrondissement 
Ut recht in zijn uitspraak dd. 7 Juni 1946 in 
de zaak tegen hem, appellant, overwogen 
h eeft, dat hij zich gedurende de bezetting 
correct gedragen heeft: dat van een natio
naal-socialistische geestesgesteldheid ten 
aanzien van hem, appellant, nimmer sprake 
is geweest : dat de beslissing van Onze Minis
ter dan ook alleen gegrond is op het feit, dat 
hij tijdens de bezetting lid der N. S. B. is 
geweest ; dat hij, alleen op grond van dit 
feit, niet geacht kan worden zich desbewust 
te hebben gedragen in strijd met de belangen 
van het Nederlandse Volk; dat hem door zijn 
on tslag, nadat hij ruim 25 jaren trouw heeft 
gediend, onrecht wordt gedaan, temeer nu 
hem zijn rechten op dadelijk en uitgesteld 
pensioen zijn ontnomen en hem slechts een 
wachtgeld is toegekend; dat de beslissing 
van Onze Minister vernietigd dient te worden 
e n op het gegeven ontslag terug gekomen 
moet worden, althans in zoverre, dat hem 
eervol ontslag wordt verleend, een en ander 
in elk geval met ingang van een datum niet 
eerder dan die, waarop de beslissing door 
Onze Minister werd genomen; dat althans 
het verval van pensioenrechten ongedaan 
b ehoort te worden gemaakt; 

0. dat het als lid toetreden tot de N. S. B., 
inzonderheid voor een officier van de Neder
landse K rijgsmacht, als een zo ernstige daad 
van ontrouw aan de zaak van Ons Koninkrijk 
en aan Ons is aan te merken, dat het niet 
mogelijk is hem als zodanig te handhaven, 
t e minder nu, zoals in het onderwerpelijke 
geval, dit lidmaatschap nooit is opgezegd; 

dat de appellant weliswaar aanvoert, dat 
hij van de genoemde beweging l id is geworden • 
uit waarachtig sociale beweegredenen en dat 
h ij, tot het inzicht gekomen, dat de N. S. B. 
geen sociale gerechtigheid bracht, niettemin 
lid is gebleven, teneinde als keuringsarts in 
de gelegenheid te blijven aan de deportatie 
van Nederlandse arbeiders naar Duitsland 
afbreuk te doen, maar dat deze redenering 
a llerminst kan dienen om het onjuiste in zijn 
houding weg te nemen; 

dat ook niet tot een andere beslissing 
vermag te leiden, dat de appellant vele land
genoten voor wegvoering naar D uitsland 
h eeft kunnen behoeden: • 

dat door de appellant nog als bezwaar is 
aangevoerd, dat het ontslag met terugwer
kende kracht is verleend, doch dat dit niet 
opgaat, daar uit de omstandigheid, dat in de 
tweede zin van artikel 2, lid I van Ons besluit 
van 10 October 1945, Staatsblad F . 221, niet 
wordt vermeld de derde zin van artikel S, 
lid I, van het Zuiveringsbesluit 1945, niet 
mag worden afgeleid, dat een ontslag op 
grond van meergenoemd besluit van 10 Octo
b er 1945 nooit met terugwerkende kracht 
mag worden verleend en in verband met de 
schorsing van de appellant in dit geval goede 
aanleiding bestaat aan het ontslag, waaraan 

wachtgeld is verbon den, t er ugwerk ende 
kracht te verbinden: 

dat derhalve de bestreden beslissing van 
Onze Minister behoort te wor den gehand
haafd; 

Gezien Ons besluit van 10 October 1945, 
Staatsblad F. 221: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren . 
Onze Minister van-Oorlog is belast enz. 

(A.B.) 

25 Augustus 1947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 39). 

Wel heeft het gemee ntebestuur van 
H. zich te n tijde van de opneming van 
patiente in Juni 1945 onvoorwaardelijk 
bereid verklaard de verpleegkosten te 
betalen, doch deze bereidverklaring 
moet worden gezien in het licht van de 
op dat tijdstip heersende onzekerheid 
t. a . v . de vraag welke gemeente als 
woonplaats van de in 1943 uit H. ge
evacueerde moest worden beschouwd en 
moet derhalve worden geacht te zijn 
geschied behoudens teruggave van de 
koste n door de woonplaats. 

De armlastige heeft zich in 1943 in 
V. gevestigd, nadat tevoren reeds haar 
kinderen in deze gemeente in de wo
ning vap een familielid waren opgeno
men en haar meubelen naar die ge
meente waren vervoerd. Wel was haar 
verhuizing naar V. het gevolg van een 
gedwongen evacuatie uit H., doch de 
band, die haar aan H. bond, was dien
te ngevolge verbroken, zodat H. niet als 
woonplaats in aanmerking kan komen. 

Uit voormelde omstandigheden bl ijk t, 
dat patiente het voornemen heeft ge
had in V., zij het tijdelijk, haar hoofd
verblijf te vestigen en dit voornemen 
ook heeft uitgevoerd. Hieraan doet niet 
af, dat zij in 1943 te kennen heeft ge
geven zich in de toekomst wederom in 
H. te zullen vestigen, vermits de ver
wezenlijking van dit voornemen op dat 
tijdstip zeer onzeker was en ook nog 
onzeker was op het ogenblik, dat de 
rechterlijke machtiging in Juni 1945 
werd aangevraagd. De gemeente V. 
wordt dientengevolge als woonplaats in 
den zin van art. 39 aangewezen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissènde het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige de W eduwe 
L. Valster-Zwanenburg; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , a dvies van 
30 Jul i 1947, N°. 1369; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van IS Augustus 1947, 
N° . 9360, Afdeling Armwezen; 

0. dat de weduwe L. Valster-Zwanenburg, 
geboren 2 September 1898, sedert 1938 in 
de gemeente Den Helder woonde: dat in 
October 1942 door de bezetter last werd 
gegeven tot evacuatie van de bevolking van 
Den Helder, voorzover deze niet in d ie ge-
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meen te werkzaam was; dat met deze eva
cuatie een aanvang is gemaakt in November 
d.a.v.; dat de voornoemde weduwe 16 Oct. 
1942 in het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar 
ter verpleging werd opgenomen; dat waar
schijnlijk omtrent dat tijdstip haar kinderen 
toen in huis genomen zijn door de heer 
J. Motz, wonende 1• Van-Leyden-Caelstraat 
30, te Vlaardingen, daar het ouderlijk toe
zicht ontbrak; dat het huisraad reeds in 
October 1942 uit de woning gehaald werd, 
en 23 October 1942 in Vlaardingen opge
slagen; dat de weduwe in Den Helder als 
geëvacueerde aangemerkt is, omdat zij zeker 
voor evacuatie in aanmerking zou zijn ge
komen, en omdat, door haar en haar kinderen 
mede te tellen, werd voldaan aan de Duitse 
eis om zoveel mogelijk personen in de eva
cuatie te betrekken ; dat dit voor haar van 
financieel belang was; dat zij na haar ont
slag uit het voormelde ziekenhuis zich op 
16 April 1943 vestigde in de gemeente Vlaar
dfogen; dat zij toen in het bezit was van 
een ontruimingsbevel betreffende haar wo
ning in Den Helder; dat de weduwe aan
vankelijk met haar kinderen ten huize van 
de voornoemde heer Motz vertoefde; dat zij 
op 6 September 1943 een eigen woning in 
Vlaardingen huurde, welke slechts beperkte 
woongelegenheid bood, tengevolge waarvan 
een deel van de haar toebehorende meube
len in dezelfde gemeente werd opgeslagen; 
dat in de loop van het jaar 1943 door deze 
weduwe inlichtingen werden gevraagd aan 
het bestuur der gemeente Den Helder no
pens de mogelijkheid van terugkeer naar 
die gemeente ; dat op 24 Juni 1945 de rech
terlijke machtiging om de weduwe in een 
krankzinnigengesticht te plaatsen werd aan
gevraagd en zij op 25 Juni d.a.v. in het 
krankzinnigengesticht Endegeest werd op
genomen; dat de gemeente Den Helder zich 
toen bereid verklaarde de kosten te voldoen; 

dat over de betaling van de kosten van 
de verpleging van deze patiënte geschil is 
ontstaan tussen de gemeentebesturen van 
Den H elder en Vlaardingen; 

dat Ged. Staten van Noordholland en die 
van Zuid-Holland er niet in geslaagd zijn 
dit geschil in der minne bij te leggen; 

dat burgemeester en wethouders van Den 
Helder aanvoeren, dat zij in het begin de 
kosten van verpleging ten Jaste hunner ge
meente genomen hebben op grond van het 
rondschrijven van de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandse Za
ken van I September 1942, N°. U. 19803, 
afdeling B.B" B.A.B., gericht aan de bur
gemeesters; dat zij echter intussen over
wogen hebben, dat deze circulaire zich niet 
verdraagt met het in art. 39 der Armenwet 
neergelegde beginsel, dat de kosten, voort
vloeiende uit de overbrenging en verpleging 
van arme krankzinnigen, komen ten laste 
van de gemeente, waar zij woonplaats had
den in de zin van het Burgerlijk Wetboek 
ten tijde dat de rechterlijke machtiging om 
hem in een gesticht te plaatsen, werd aan
gevraagd; dat deze zienswijze st eun vindt 
in de beslissing van de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandse Za
ken van 12 October 1944, 1 BZ, N°. 1A; 

1 C. V. 1944 blz. 197. 

dat daaruit blijkt, dat de kosten van ver
pleging van een geëvacueerde niet komen 
ten laste van de gemeente van herkomst, 
indien het onzeker is, dat terugkeer naar die 
gemeente zal kunnen plaats hebben, al is 
van de zijde van de geëvacueerde te kennen 
gegeven, dat deze zo spoedig mogelijk wil 
terugkeren; dat ook het Koninklijk Besluit 
van JO Juli 1946, N°. 13, 1 handelende over 
de woonplaats van een armlastige krank
zinnige in verband met evacuatie, in lijn
rechte tegenst<"lling is tot <le genoemde cir
culaire; 

dat burgemeester en wethouders van 
Vlaardingen van oordeel zijn. dat er sedert 
de opneming van de betreffende patiënte in 
een krankzinnigengesticht niets veranderd 
is in de voorschriften die deze materie rege
len, dat ook de directeur van het bureau 
voor verzorging van oorlogsslachtoffers te 
Rotterdam desgevraagd van oordeel was, 
dat de genoemde patiënte nog steeds als 
geëvacueerde dient te worden beschouwd, 
zodat haar wettelijke woonplaats Den Hel
der blijft; dat zij dan ook niet bereid zijn 
om de onderwerpelijke kosten van verple
ging voor rekening van de gemeente Den 
Helder te nemen; 

0. ten aanzien van de vraag of in het 
onderwerpelijke geval een geschil aanwezig 
is, dat door Ons, gehoord de Raad van State, 
Afdeling voor de Geschillen van Bestuur 
kan worden beslist; 

dat weliswaar het gemeentebestuur van 
Den Helder ten tijde van de opneming in 
het betreffende krankzinnigengesticht van 
de armlasjige krankzinnige L. Valster-Zwa
nenburg zich onvoorwaardelijk bereid heeft 
verklaard de kosten van haar verpleging 
voor rekening van genoemde gemeente te 
nemen, doch dat in dit geval deze bereid
verklaring moet worden gezien in het licht 
van de op het bedoelde tijdstip heersende 
onzekerheid, t.a.v. de vraag welke ge
meente als- woonplaats van de geëvacueerde 
moet worden beschouwd; 

dat de bereidverklaring van het gemeente
bestuur van Den Helder derhalve moet wor
den geacht te zijn geschied behoud"nS terug
gave van de kosten door de woonplaah; 

dat hier dt:s, nu achteraf de gemeente 
Den Helder weigert deze kosten van ver
pleging te voldoen, ondanks de voormelde 
bereidverklaring sprake is van een geschil 
dat door Ons, gehoord de Raad van State, 
Afdeling voor de Geschillen van Bestuur, 
dient te worden beslist; 

0. ten aanzien van het geschil zelf dat 
uit de stukken is gebleken, dat de weduwe 
L. Valster-Zwanenburg zich 16 April 1943 
in Vlaardingen heeft gevestigd, nadat tevo
ren reeds haar kinderen in deze gemeente 
in de woning van een familielid waren op
genomen en haar meubelen naar die ge
meente waren vervoerd; 

dat haar verhuizing naar de gemeente 
Vlaardingen weliswaar het gevolg was van 
een gedwon gen evacuatie uit de gemeente 
Den Helder, doch dat de band, die haar 
aan de gemeente Den H elder bond, dien
tengevolge was gebroken, zodat deze ge
meente niet als woonplaats voor de toepassing 

1 C. V. 1946 blz. 82. 
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van art. 39 der Armenwet in aanmerking 
kan komen; · 

dat als zodanig veeleer dient te worden 
aangewezen de gemeente Vlaardingen, aan
gezien uit de voormelde omstandigheden 
blijkt, dat zij het voornemen heeft gehad 
aldaar, zij het tijdelijk, haar hoofdverblijf 
te vestigen en dit voornemen ook heeft uit
gevoerd; 

dat hieraan niet afdoet, dat de voor
noemde weduwe in 1943 te , kennen heeft 
gegeven zich in de toekomst wederom in 
Den Helder te zullen vestigen, vermits de 
verwezenlijking van dit aanvankelijk voor
nemen op dat tijdstip zeer onzeker was en 
ook nog onzeker was op het ogenblik, dat 
de rechterlijke machtiging om haar in een 
gesticht te plaatsen werd aangevraagd; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

De gemeente Vlaardingen aan te wijzen 
als de woonplaats van de armlastige krank
zinnige de weduwe L. Valster-Zwanenburg 
voor de toepassing van art. 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

3 September 1947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 39). 

Het gezin, waartoe patiente behoorde, 
heeft op 1 7 Sept. 1944 tengevolge van 
oorlogshandelingen, waardoor huis en 
inboedel verloren gingen, de gemeente 
Arnhem verlaten en zich, na tussen
tijds verblijf elders, op 29 Juni 1945 te 
Naaldwijk gevestigd. Dientengevolge is 
de band, dje haar aan Arnhem bond, 
verbroken. Als woonplaats in de zin 
van art. 39 moet Naaldwijk worden 
aangewezen, aangezien zij daar haar 
hoofdverblijf heeft gevestigd, en nog 
had, toen de rechterlijke machtiging 
werd aangevraagd. Daa~aan doet niet 
af, dat haar vader na haar opneming te 
kennen heeft gegeven, zich in de toe
komst weer te Arnhem te willen vesti
gen, daar de verwezenlijking van dit 
voornemen ten tijde van de aanvrage 
der rechterlijke machtiging geheel on
zeker was en thans nog is. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige J aapje Boon; 
De Raad van State, Afdeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 Augustus 1947, n°. 1461; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 23 Augustus 1947, 
Afdeling Armwezen, n°. 9718; 

0. dat ]aapje Boon, geboren I Januari 
1898, van 24 September 1920 tot 22 Mei 1940 
in de gemeente Naaldwijk woonde; dat zij 
op 22 Mei naar Arnhem is vertrokken en op 
17 September 1944, tijdens de gevechten om 
Arnhem, vandaar naar. Neede is gevlucht en 
aldaar een onderkomen vond; dat in Juni 
1945 het gezin, waartoe zij behoorde, van 
het gemeentebestuur van Neede bevel int
ving die gemeente te verlaten; dat zij op 

29 Juni 1945 haar intrek nam bij haar in 
Naaldwijk wonende zuster dat het hoofd van 
het gezin, waartoe zij behoorde, op zijn ver
zoek van de burgemeester van Naaldwijk 
vergunning kreeg voor vestiging van zijn 
gezin in die gemeente ; dat op 12 October 
1945 het gezin, waartoe zij behoorde, afge
schreven werd van het bevolkingsregister 
der gemeente Arnhem en ingeschreven werd 
in het bevolkingsregister der gemeente Naald
wijk; dat zij op 29 Juni 1946 krachtens 
rechterlijke machtiging geplaatst is in het 
krankzinnigengesticht "Endegeest" te Oegst
geest, alwaar zij op 12 September 1946 is 
overleden; 

dat over de betaling van de kosten van 
transport en verpleging van deze patiënte 
geschil is ontstaan tussen de gemeentebe
sturen van Naaldwijk en Arnhem; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuidholland 
er niet in geslaagd zijn, dit geschil in der 
minne bij te leggen; 

dat burgemeester en wethouders van Arn
hem aanvoeren, dat het gezin van A. Boon 
zich in Juni 1945 te Naaldwijk heeft geves
tigd, zodat hierin reeds voldoende grond 
aanwezig was om het gezin in het bevolkings
register van Naaldwijk op te nemen; dat, 
indien de opneming ambtshalve heeft plaats 
gehad, deze niet gegrond geweest kan zijn 
op de vervallen voorschriften van 26 Novem
ber 1942, D. n°. II-43/4, doch zal hebben 
berust op de aanschrijving van de Rijksin
spectie van 25 September 1945, D. 1, n°. 11. 
31, waarbij sub 5 wordt bepaald, dat geëva
cueerden en vluchtelingen, die de gemeente, 
in welker bevolkingsregister zij zijn opgeno
men. hebben verlaten, geacht moeten worden 
duurzaam afwezig te zijn en dergelijke per
sonen derhalve met spoed overgebracht moe
ten worden naar het bevolkingsregister van 
de gemeente, waar zij aanwezig zijn; dat het 
gezin van A. Boon ten tijde van de rechter
lijke machtiging in Naaldwijk domicilie had 
en de kosten derhalve niet voor rekening 
van de gemeente Arnhem zijn; dat burge
meester en wethouders van Naaldwijk van 
oordeel zijn, dat de opneming in het bevol
kingsregister van Naaldwijk van geen invloed 
is op de aansprakelijkheid van de gemeente 
Arnhem ; dat volgens punt g, su b V, van de 
circulaire van de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandse Zaken 
van 1 September 1942, n°. U. 19803, Afdeling 
B .B., de kosten van transport en verpleging, 
overeenkomstig artikel 39 der Armenwet, 
ten Jaste komen van de gemeente, waar de 
geëvacueerde op de dag van de evacuatie 
woonplaats had; dat de omstandigheid dat 
het gezin Boon in Naaldwijk verwanten heeft, 
en hun dus om onderdak heeft gevraagd, 
niets afdoet aan het feit, dat het hier oorlogs
geweldvluchtelingen betreft ; dat, waren huis 
en inboedel niet verwoest, het gezin na de 
bevrijding dadelijk naar Arnhem terugge
keerd zou zijn; dat uit de verklaring van A. 
Boon, tegenover een hoofdcommies der ge
meente Naaldwijk, in het bijzijn van twee 
adjunct-commiezen, blijkt, dat de genoemde 
Boon inderdaad het voornemen had met zijn 
gezin naar Arnhem terug te keren, indien 
aldaar weer woonruimte voor hem beschik
baar zou komen; 
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0. dat uit de stukken is gebleken, dat het 
gezin, waartoe ]aapje Boon behoorde, op 
17 September 1944 tengevolge van oorlogs
handelingen, waardoor huis en inboedel van 
het gezin verloren gingen, de gemeente 
Arnhem heeft verlaten en zich na een verblijf 
in de gem. Neede, op 29 Juni 19_45 in de gem. 
Naaldwijk heeft gevestigd; dat dientenge
volge de band, die haar aan de gemeente 
Arnhem bond, was verbroken, zodat deze 
gemeente niet als woonplaats voor de toe
passing van artikel 39 der Armenwet in 
aanmerking kan komen ; 

dat als zodanig dient te worden aangewe
zen de gemeente Naaldwijk, aangezien uit de 
voormelde omstandigheden blijkt, dat zij 
aldaar haar hoofdverblijf heeft gevestigd en, 
zoals uit de overgelegde stukken blijkt, nog 
had, toen de rechterlijke machtiging om haar 
in een krankzinnigengesticht te plaatsen 
werd aangevraagd; 

dat hieraan niet afdoet, dat haar vader in 
Augustus 1946, derhalve na het tijdstip van 
de opneming van ]aapje Boon in evenver
melde inrichting, te kennen heeft gegeven 

. zich in de toekomst weer in Arnhem te willen 
vestigen, vermits de verwezenlijking van dit 
aanvankelijk voornemen ten tijde, dat de 
rechterlijke machtiging, om zijn dochter in 
een gesticht te plaatsen, werd aangevraagd, 
geheel onzeker was en thans 'log is; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de gemeente Naaldwijk aan te wijzen als 
de woonplaats van de armlastige krankzin
nige ]aapje Boon voor de toepassing van 
artikel 39 der Armenwet; 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

3 September z947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 36). 

D e bepaling van dit art. moet aldus 
worden opgevat dat, indien Ged. Staten 
anders dan de raad tot toelating heb-
6en besloten, slechts de raad tegen deze 
uitspraak beroep bij de Kroon kan in
stellen. 

Bij de verkiezing van leden van de 
raad op 26 Juli 1946 zijn in een stem
district door één kiezer twee stemmen 
uitgebracht, welk feit invloed kan heb
ben gehad op de uitslag der verkiezing. 
D erhalve is de in dit district gehouden 
stemming ongeldig. Dit behoort in dit 
geval mee te brengen, dat · ook in de 
beide andere districten een nieuwe stem
ming wordt gehouden, daar inmiddels 
in de gemeente een nieuwe kiezerslijst 
in werking is getreden, volgens welke 
in alle drie districten het aantal kiezers 
groter is dan op 26 Juli 1946 zodat 
aangenomen moet worden dat een on
zuivere uitslag zou worden verkregen 
indien slechts in eerstbedoeld district 
een nieuwe stemming werd gehouden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de tijdelijke raad der gemeente Arcen en 

Velden en door zes leden van die raad tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten der 
provincie Limburg van 7 September 1946, 
3e Afdeling, n°. B. 13408, strekkende tot 
vernietiging van het besluit van genoemde 
raad van 23 Augustus 1946 tot niet-toelating 
van alle benoemd verklaarde leden van de 
nieuw gekozen gemeenteraad en tot het als
nog toelaten van deze leden t ot lid van 
die raad; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 Augustus 1947, n°. 472; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 22 Augustus 1947, 
n°. 50048, Afdeling Binnenlands Bestuur 
Bureau Bestuurszaken; 

0. dat de tijdelijke raad der gemeente 
Arcen en Velden in zijn vergadering van 23 
Augustus 1946 besloot tot niet-toelating van 
alle leden van de nieuw gekozen gemeente
raad, waarvan op dat tijdstip geloofsbrieven 
waren ingekomen, zulks op de overwegingen, 
dat de op 26 Juli 1946 gehouden stemming 
ongeldig zou zijn, aangezien zich daarbij in 
het stemdistrict Velden onregelmatigheden 
zouden hebben voorgedaan: dat namelijk 
in het genoemde dist rict één kiezer nog na 
17 uur zijn stem zou hebben uitgebracht en 
dat bovendien twee gehuwde vrouwen tot 
de stemming zouden zijn toegelaten, ondanks 
het feit, dat zij niet haar persoonlijke oproe
pingskaart, doch die van haar echtgenoten 
bij zich zouden hebben gehad ; 

dat, nadat tegen dit besluit door een zestal 
niet-toegelatenen bezwaarschriften bij Gede
puteerde Staten van de provincie Limburg 
waren ingekomen, dit College bij zijn besluit 
van 7 September 1946, 3e afdeling, n°. B. 
13408, het besluit van de tijdelijke gemeente
raad heeft vernietigd en alsnog als leden van 
de gemeenteraad van Arcen en Velden heeft 
toegelaten de heren: J. H . Clabbers, P . J. 
Coenders, G. A. Deenen, J. L. Geurts, 
H . W. F. van·de Kamp, W. J. H . van Keeken, 
G. Keltjens, H. J . Schoeber (Soberje), 
P.J. M. van de Venne en L. H. Verhaegh; 

dat het besluit van Gedeputeerde Staten 
steunt op de overwegingen, dat naar het 
oordeel van dit College de beslissing van de 
tijdelijk gemeenteraad reeds moet worden 
geacht onjuist te zijn op grond van het feit, 
dat, in verband met de gesignaleerde onre
gelm;itigheden, alle leden niet zijn toegelaten, 
hetgeen in ieder geval slechts had mogen 
geschieden ten aanzien van hen, op wier 
verkiezing de ongeldigheid der stemming in 
het district Velden invloed zou kunnen heb
ben gehad; dat overigens uit ingewonnen 
ambtsberichten is gebleken, dat de meerbe
doelde onregelmatigheden niet zijn voorge
komen; dat derhalve ten onrechte besloten 
is tot niet-toelating der bovenbedoelde tien 
leden; 

dat van dit besluit bij Ons in beroep zijn 
gekomen de tijdelijke raad der gemeente 
Arcen en Velden, alsmede H. W. F. van de 
Kamp en 5 anderen, allen leden van deze 
raad; 

dat de tijdelijke raad der gemeente Arcen 
en Velden aanvoert, dat in stemdistrict 3 
dezer gemeente zich verschillende onregel
matigheden hebben voorgedaan, waarvan 



1947 5 SEPTEMBER 234 

speciaal aandacht wordt gevraagd voor het 
stemuitbrengen door zekere A. van der 
Heijden, hetwelk heeft plaatsgehad, nadat 
het stembureau om vijf uut gesloten was; 
dat hij overlegt een rapport van de Wacht
meester Backus; dat hij er op wijst, dat een 
tegenstelling bestaat tussen de zeer positieve 
verklaring van W. Peute en die van andere 
getuigen; dat juist de stem van Van der 
Heijden beslissend is geweest voor de uitslag 
der verkiezingen; dat namelijk, gelijk blijkt 
uit de door hem overgelegde lijst, lijst r 
heeft behaald 970 stemmen (vijf leden) en 
lijst 2 97r stemmen (zes leden), terwijl, wan
neer de stem van Van der Heijden ongeldig 
is, beide lijsten 970 stemmen hebben en 
geloot zal moeten worden om de beslissende 
zetel; dat hij het zeer gewenst acht, dat een 
nader onderzoek naar de gang van zaken 
wordt ingesteld en de betrokken personen 
zo mogelijk onder ede worden gehoord; dat 
bij het in te stellen onderzoek ook de overige 
vermoede onregelmatigheden betrokken die
nen te worden; 

dat H. W. F. van de Kamp c.s. aanvoeren, 
dat Gedeputeerde Staten van Limburg voor 
het nemen van hun besluit geen onderzoek 
naar de onregelmatigheden hebben ingesteld, 
waarop door de tijdelijke raad met klem was 
aangedrongen, doch uitsluitend zijn afgegaan 
op ambtsberichten ; dat deze ambtsberichten 
niet alle betrouwbaar zijn, hetgeen onder 
meer blijkt uit de volgende verklaringen, 
die in flagrante strijd zijn met verklaringen, 
afgelegd ten overstaan van Wachtmeester 
Backus, zoals die in zijn ambtelijk rapport 
zijn opgenomen; dat ten eerste getuige J. H. 
Boonen, voorzitter van het stembureau in di
strict 3, staande de vergadering van de tijde
lijke raad van r 9 Sept. r 946 toegaf, dat in het 
voornoemde stembureau twee kiezers hebben 
gestemd op een andere dan hun eigen oproe
pingskaart; dat ten tweede getuige H. van 
den Hombergh, lid van het stembureau in 
district 3, sprekende over de voornoemde 
verkiezing in Café Mooren ten overstaan o. a. 
van getuige W . A. M. Peute verklaarde: 
"Als ik ga praten, komen we allemaal in de 
kast"; dat ten derde getuige H. Th van 
Haeff, belast met werkzaamheden in het 
stembureau van district 3, t en overstaan van 
getuige W. A. M. Peute, doelende op het 
ontvangen bevel om de stemhokken af te 
breken en de komst daarna van getuige Van 
der Heijden in het stembureau verklaarde: 
"Als ik mijn gereedschap direct bij de hand 
had gehad, zou Van der Heijden niet meer 
hebben kunnen stemmen"; dat zij, appel
lanten, overtuigd zijn, dat zich bij de ge
meenteraadsverkiezingen op 26 Juli r946 in 
het stembureau van district 3 onregelmatig
heden hebben voorgedaan, die van beslis
sende invloed zijn geweest op de uitslag dier 
verkiezing; dat zij eveneens overtuigd zijn, 
dat bij een hernieuwd onderzoek, waarbij de 
betrokken personen onder ede worden ge
hoord, die onregelmatigheden wel aan het 
licht zullen komen; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid: 
dat tegen een uitspraak van Gedeputeer

de Staten, als bedoeld in artikel 36 van de 
gemeentewet, bij Ons in beroep kan komen 
de raad of de niet-toegelatene; 

dat de genoemde bepaling aldus moet 
worden opgevat, dat, indien- zoals in dit 
geval - Gedeputeerde Staten anders dan de 
raad tot toelating hebben besloten, slechts de 
raad beroep tegen deze uitspraak kan in
stellen ; 

dat mitsdien H. W. F. van de Kamp c. s. 
in hun beroep tegen het besluit van dit 
College niet-ontvankelijk zijn; 

dat, ook indien dit anders ware, zij in hun 
beroep niet zouden kunnen worden ontvan
gen, aangezien dit beroep niet binnen de in 
artikel 36 der gemeentewet genoemde termijn 
is ingesteld; 

da t de tijdelijke raad in zijn beroep ont
vankelijk moet worden geacht; 

0.: ten aanzien van dit beroep: 
dat op grond van de overgelegde stukken 

vaststaat, dat bij de verkiezing van leden 
voor de raad van de gemeente Arcen en 
Velden op 26 Juli 1946 in het stemdistrict 
Velden door één kiezer twee stemmen zijn 
uitgebracht en dat dit feit invloed kan hebben 
gehad op de uitslag van de verkiezing; 

dat derhalve de in dit district gehouden 
stemming ongeldig is en een nieuwe stemming 
moet worden gehouden; 

dat zulks naar Ons oordeel in het onder
werpelijke geval behoort mee te brengen, 
dat ook in de beide andere districten der 
gemeente Arcen en Velden een nieuwe stem
ming wordt gehouden, daar blijkens de over
gelegde stukken inmiddels een nieuwe kie
zerslijst in deze gemeente in werking is 
getreden, volgens welke zowel in het district 
Velden als in de beide andere districten het 
aantal kiezers groter is dan op 26 Juli 1946, 
zodat, mede gelet op de plaatselijke verhou
dingen, aangenomen moet worden, dat een 
onzuivere uitslag werd verkregen, indien 
slechts in het district Yelden een tweede 
stemming werd gehouden; 

dat in verband hiermede moet worden 
geoordeeld, dat Gedeputeerde Staten ten 
onrechte hebben besloten tot toelating van 
de gekozen leden tot de gemeenteraad en de 
beslissing van de raad der gemeente Arcen 
en Velden alsnog, zij het op andere gronden, 
moet worden bekrachtigd; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
r0 • H . W. F. van de Kamp c. s. in hun 

beroep niet-ontvankelijk te verklaren. 
2°. met vernietiging van het bestreden 

besluit van Gedeputeerde Staten van Lim
burg van 7 September r946, alsnog de bij 
dit College tegen het besluit van de raad der 
gemeente Arcen en Velden van 23 Augustus 
1946 ingediende bezwaren ongegrond te 
verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast, enz. 

(A. B.) 

5 Septed.ber ,947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Zuiveringsbesluit 1945, art. 2 

j 0
• artt. sen 9). 
Wel is het beroep niet ingesteld bin

nen de in. art. g lid 2 voorgescl\reven 
termijn, doch nu dit zijn oorzaak vindt 
in de omstandigheid, dat uit het bestre-
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den besluit niet voldoende duidelijk 
blijkt, dat het is genomen in afwijking 
van het advies der Commissie, bedoeld 
in art. 5 lid 4, en de mededeling daar
van appellant pas na afloop van de be
roepstermijn is gedaan, kan hij in zijn 
beroep worden ontvangen. 

Appellant heeft door zijn gedragingen 
en uitlatingen tijdens de bezetting blijk 
gegeven van een nat. soc. gezindheid. 
Daaraan kan niet a fdoen dat tegen zijn 
beleid als archivaris geen bezwaren zijn 
ingebracht. Terecht is derhalve aan ap
pellant ontslag verleend krachtens art. 
2, eerste lid sub 2. Echter zijn er geen 
voldoende termen om met toepassing 
van art. 5 vijfde lid te bepalen, dat de 
rechten op pensioen vervallen, daar ap
pe11ant b'ij de uitoefening van zijn ambt• 
geen onvaderlandse handelingen heeft 
verricht en daarentegen zowel als archi
varis als buiten deze werkkring vele 
personen steun heeft verleend tegen de 
bezetter. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

X tegen het besluit van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 24 September 1946, 
n°. Z. 8946, afdeling Binnenlands Bestuur 
Bureau Zuivering, waarbij aan hem op grond 
van het Zuiveringsbesluit 1945 ontslag is 
verleend uit zijn functie van archivaris der 
gemeente Y; . 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen va.n Bestuur, gehoord adviezen 
van 26 Februari 1947, n°. 389 en 13 Augustus 
1947, n°. 389/252; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenl~ndse Zaken van 23 Augustus 1947, 
n°. Z. 12916, afdeling Binnenlands Bestuur 
Bureau Zuivering; 

0 . dat Onze Minister van .Binnenlandse 
Zaken bij zijn voormeld besluit, gelet op 
artikel 2, 1• lid, sub 2, en op artikel 5 van het 
Zuiveringsbesluit 1945, a. overeenkomstig 
het advies der Commissie van Advies, be
doeld in artikel 5, lid 4, van het Zuiverings
besluit 1945, gerekend met ingang van 22 
Juli 1945 aan X, archivaris der gemeente Y 
ontslag uit zijn functie heeft verleend; 
b. heeft bepaald, dat a11e rechten op dadelijk 
of uitgesteld pensioen en alle andere rechten, 
welke genoemde persoon krachtens wettelijk 
voorschrift of overeenkomst zou kunnen 
doen gelden, alsmede alle rechten op pensioen 
en alle andere rechten, welke de nagelaten 
betrekkingen van die persoon krachtens 
wettelijk voorschrift of arbeidsovereenkomst 
zouden kunnen doen gelden. verva11en daar
bij overwegende, dat de genoemde p~rsoon, 
mede naar het oordeel van genoemde Com
missie, heeft doen blijken van een nationaal 
socialistische geestesgesteldheid; 

· dat de Commissie van Advies Onze Minis
ter van Binnenlandse Zaken in overweging 
had gegeven X te ontslaan op grond van 
artikel 2, lid 1, van het Zuiveringsbesluit 
1945, met behoud van rechten, voorzover bij 
dat besluit toegelaten; 

dat van deze beslissing X in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat blijkens hem ten 

Departemente van Binnenlandse Zaken geda
ne mondelinge mededeling het door hem 
bestreden besluit in zoverre afweek van het 
advies van de Commissie, bedoeld in artikel 
5 van het Zuiveringsbesluit 1945, dat deze 
Commissie had geadviseerd tot behoud van 
rechten, terwijl het ontslagbesluit de rechten 
deed verva11en, zonder daarbij bovendien van 
de afwijking van het advies te gewagen; dat 
deze mededeling hem gedaan is na afloop 
van de termijn van 21 dagen, bedoeld in 
artikel 9 , 2 • lid, van het Zuiveringsbesluit 
1945; dat het hem dus onmogelijk geweest is 
binnen de vastgestelde termijn van 21 dagen 
beroep in te stellen, doch dat hij meent, daar 
de mededeling van de afwijking hem niet bij 
ontslagbesluit was gedaan, het recht <>P 
beroep niet te hebben verloren ; dat tegen 
zijn handelingen en zijn beleid als archivaris 
geen bezwaren zijn ingebracht; dat zijn be
roep van archivaris nagenoeg alleen in over
heidsdienst voorkomt, zodat hij door de 
tegen hem genomen maatregelen bijzonder 
zwaar getroffen wordt, aangezien hij met zijn 
vakkennis en -kunde in de vrije maatschappij 
weinig kan bereiken en op · zijn leeftijd, die 
daarvoor juist een niet geringe hinderpaal 
vormt, weder van voren af aan beginnen 
moet; dat hij, voorzover deze geestesgesteld
heid wordt afgeleid uit de punten door de 
gemeentelijke zuiveringscommissie op 17 
Mei 1945 medegedeeld aan de Militaire Com
missaris van het district N 0<>rd-Friesland, 
zich reeds schriftelijk heeft verweerd in zijn 
brief van I Juli 1946 aan de Commissie van 
Advies, bedoeld in artikel 5 van het Zuive
ringsbesluit 1945; dat hij, hoezeer beseffende, 
dat zijne opvattingen gedurende de bezetting 
in enk ele opzichten niet strookten met die 
der grote meerderheid van het Nederlandse 
Volk, steeds in denken en doen is uitgegaan 
van de belangen van dat volk en zich. onthou
den heeft van handelingen, die hem er 
onherroepelijk van zouden hebben ver
vreemd; dat hij hoopt, dat in overweging 
kan worden genomen het ontslag hetzij in te 
trekken, hetzij te wijzigen in een ontslag op 
grond van het besluit van IO October 1945 
(Staatsblad F. 221), waardoor hij weder in 
staat zou worden gesteld bij de overheid te 
solliciteren, hetzij althans het verval van 
rechten , krachtens artikel 5, s• lid van het 
Zuiveringsbesluit 1945 bepaald, ongedaan te 
maken; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van· de appellant in zijn beroep, dat inge
volge het eerste lid van artikel 9 van het 
Zuiveringsbesluit 1945 van een ontslag, als 
bedoeld in het eerste lid van artikel 5, beroep 
op Ons openstaat, indien het gegeven is in 
afwijking van het advies, bedoeld in het 
vierde lid van genoemd artikel; 

dat in het onderwerpelijke geval, blijkens 
de stukken, de beslissing van Onze betrokken 
Minister afwijkt van het voormelde ter zake 
uitgebrachte advies, daar ontslag is verleend 
op grond van het bepaalde in artikel 2, lid 1, 
sub 2, van het Zuiveringsbesluit 1945 en niet, 
zoals dit advies luidde, tevens op grond van 
het bepaalde in artikel 2, lid 1, sub 3, terwijl 
verder in dit advies in overweging was gege
ven in het onderhavige geval ontslag te 
verlenen met behoud van rechten voorzover 
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bij het Zuiveringsbesluit toegelaten, en Onze 
Minister alle pensioenrechten heeft laten ver
vallen, zodat ook wat dit betreft Onze Minis
ter van het ad,vies is afgeweken; 

dat verder weliswaar het beroep niet is 
ingediend !;innen de in artikel 9, lid 2, van 
het voon,oemde besluit voorgeschreven 
termijn van 21 dagen, nadat het schrijven, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 5 van 
dat besluit ter post is bezorgd, doch dat dit 
zijn oorzaak vindt in de omstandigheid, dat 
uit het bestreden besluit niet voldoende 
duidelijk blijkt, dat het in afwijking van het 
voormelde advies is genomen en dat de mede
deling hiervan de appellant pas na afloop 
van de beroepstermijn is gedaan; 

dat de appellant derhalve in zijn beroep 
kan worden ontvangen; 

0, ten aanzien van de hoofdzaak, dat de 
appellant door zijn gedragingen en uitlatin
gen gedurende de bezettingstijd blijk heeft 
gegeven van een nationaal-socialistische gees
tesgesteldheid; · 

dat immers is komen vast te staan, dat hij 
gedurende de bezettingstij d vriendschappe
lijke betrekkingen heeft onderhouden met 
een vooraanstaand nationaal-socialist en met 
Duitsers en dat hij bovendien in een door 
hem met de eerstgenoemde persoon onder
houden briefwisseling, zich in nationaal
socialistische zin heeft uitgelaten; 

dat hij weliswaar geen lid der N. S. B. is 
geweest, doch steeds openlijk heeft erkend de 
zogenaamde nieuwe orde toegedaan te zijn; 

dat hij zich bij het overlijden van het 
staatshoofd ener met Nederland geallieerde 
mogendheid op een zodanige wijze heeft 
uitgelaten, dat daaruit zijn nationaal-socia
listische gezindheid duidelijk is gebleken; 

dat hieraan niet kan afdoen het feit, dat, 
zoals de appellant aanvoert, tegen zijn beleid 
als archivaris geen bezwaren zijn ingebracht, 
daar zulks met een nationaal-socialistische
gezindheid kan samengaan ; 

dat mitsdien moet worden geoordeeld, dat 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken de 
appellant terecht ontslag heeft verleend met 
toepassing van artikel 2, eerste lid, sub 2 van 
het Zuiveringsbesluit 1945; 

dat echter anderzijds moet worden aange
nomen, dat geen voldoende termen aanwezig 
zijn, om, gelijk in de bestreden beslissing is 
geschied, met toepassing van artikel 5, vijfde 
lid, van dat besluit te bepalen, dat de rechten 
op pensioen vervallen; 

dat immers uit de overgelegde schriftelijke 
getuigenverklaringen is gebleken, dat de 
appellant bij de uitoefening van zijn ambt 
geen onvaderlandse handelingen heeft ver
richt en daarentegen zowel als archivaris als 
buiten deze werkkring vele personen steun 
heeft verleend tegen de bezetter; 

Gezien het Zuiveringsbesluit 1945; 
Hebben goedgevonde·n en verstaan: 
met handhaving voor het overige van het 

bestreden besluit van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken dit te vernietigen, voor
zover daarbij onder b is bepaald, dat alle 
rechten op dadelijk of uitgesteld pensioen en 
alle andere rechten, welke genoemde persoon 
krachtens wettelijk voorschrift of arbeids
overeenkomst zou kunnen doen gelden, als
mede alle rechten op pen~ioen en alle andere 

rechten, welke de nagelaten betrekkingen 
van die persoon, krachtens wettelijk voor
schrift of arbeidsovereenkomst zouden kun
nen doen gelden, vervallen. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast, enz. 

(A.B.) 

5 September ,947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 23). 

Appellanten voeren als bezwaar te
gen de opheffing van de openbare 
school te M. en de stichting van een 
bijzondere school aldaar aan, dat daar
door de herbouw van de in de oorlog 
verwoeste openbare school te D . wordt 
belemmerd, aangezien dan kinderen uit 
D. naar de te stichten school te M. wor
den getrokken. Dit bezwaar gaat echter 
niet op, omdat tot herbouw van de 
openbare school te D. reeds is besloten 
en deze herbouw ielfs als eerste is ge
plaatst op een urgentieplan voor de 
bouw van nieuwe schólen. Daar ook 
overigens geen bezwaren tegen het be
sluit tot opheffing der openbare school 
te M. bestaan, wordt het goedkeurings
besluit van Ged. Staten gehandhaafd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

C. M. Donken c. s., ingezetenen van Drcmge
len (gemeente Eethen/ tegen een besluit va,n 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
van 30 December 1946, G. n° . 417a, IVe 
Afdeling, houdende goedkeuring van het 
besluit van de raad der gemeente Eethen 
van 25 October 1946, waarbij is besloten tot 
opheffing van de openbare lagere school te 
Meeuwen; 

De Raad yan State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 Juli 1947, n° . 1361; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 Augustus 1947, n°. 36116, afdeling Lager 
Onderwijs; 

O. dat de raad der gemeente Eethen bij 
zijn besluit van 25 October 1946 tot opheffing 
van de openbare school te Meeuwen besloot 
met ingang van de dag, waarop het besluit 
onherroepelijk 1s geworden; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat door de Hulpvereniging voor Christelijk 
Nationaal Schoolonderwijs, gevestigd te 
Meeuwen, onder dagtekening van 24 October 
1946, onder overlegging van een verklaring 
van de ouders van 57 leerlingen, wordt ver
zocht om medewerking te verlenen om te 
komen tot stichting van eèn bijzondere 
school te Meeuwen ; dat, wanneer deze mede
werking wordt verleend, de openbare lagere 
school te Meeuwen slechts door een 12-tal 
kinderen bezocht zou worden; dat bij ophef
fling der openbare lagere school te Meeuwen 
binnen een afstand van 4 km nog voldoende 
openbaar lager onderwijs wordt gegeven ; 

dat Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant bij hun besluit van 30 December 
1946, IVe afdeling G., n° . 417a, voormeld 
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besiuit van de gemeenteraad van Eethen 
hebben goedgekeurd; 

dat C. M. Donken c. s., allen woonachtig 
te Drongelen, gemeente Eethen, van het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant bij Ons in beroep zijn gekomen, 
aanvoerende, dat door de door de raad ge
troffen maatregelen de herbouw van Dronge
len, welke bijna het meest van al de dorpen 
in het land van Heusden en Altena van het 
oorlogsgeweld heeft geleden, wordt gestag
neerd in plaats van bevorderd, dat door de 
oprichting van de Christelijke school te 
Meeuwen op hyenaächtige wijze kinderen 
van Drongelen uit de openbare lagere school 
aldaar worden weggezogen en de herbouw 
van die school getorpedeerd wordt, zulks 
tengevolge van de omstandigheid, dat de 
school te Drongelen verwoest is en het dorp 
Meeuwen zijn schoolgebouw heeft mogen 
behouden; dat dit volgens hu n opvatting 
een onchristelijke daad en zaak is; dat zij 
niet alleen materieel benadeeld worden, maar 
ook psychisch daardoor een knak krijgen; 

0. dat de appellanten als bezwaar tegen 
de opheffing , van de openbare school te 
Meeuwen en de stichting van een bijzondere 
school aldaar aanvoeren, dat daardoor de 
herbouw van de openbare school te Dronge
len wordt belemmerd, aangezien dan kinde
ren uit Drongelen naar de school te Meeuwen 
worden getrokken: 

dat dit bezwaar echter niet opgaat, reeds 
omdat volgens de overgelegde stukken tot de 
herbouw van de openbare school te Dronge
len is besloten en deze herbouw zelfs als eerste 
is geplaatst op een urgentieplan voor de 
bouw van nieuwe scholen in de inspectie 
's-Hertogenbosch; 

dat ook overigens geen bezwaren tegen 
het besluit tot opheffing van de openbare 
school te Meeuwen bestaan en dat Gedepu
teerde Staten terecht hun goedkeuring aan 
dit besluif hebben verleend; 

dat mitsdien het bestreden besluit moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 

5 September 1947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 
art. 73). 

Onder een "gelijksoortige bijzondere 
school" als bedoeld in art. 73 vierde 
lid onder b, moet worden verstaan een 
gelijksoortige bijzondere school naar de 
onderscheiding van art. 3, en niet een 
bijzondere school van gelijke richting. 

Appellant kan zich niet beroepen op 
de omstandigheid, dat op grond van 
art. 15 van het besluit bezettingsmaat
regelen S. E 93 het besluit van de 
Secr.- Gen. van het Dep. van 0. W. en 
C. van 24 Nov. 1941 (S. 1941 no. 229) 
tot verlenging voor onbepaalde tijd on
der meer van het bepaalde in het 4e lid 
van art. 73 is geschorst, nu krachtens 
art. I sub A 3 van de wet van 27 Juni 

1947, S. H 207, de schorsing van dat 
besluit niet geldt en geacht wordt nim
mer te hebben gegolden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Rooms-Katholiek Kerkbestuur der pa
rochie van de Heilige Maagd Onbevlekt 
Ontvangen te Nieuwe-Niedorp tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
holland van 26 Februari 1947, Afdeling 4, no. 
142, tot ongegrondverklaring van zijn beroep 
tegen het besluit van de raad der gemeente 
Nieuwe-Niedorp van 12 Juli 1946, houdende 
afwijzende beschikking op het overeenkom
stig artikel 72 der lageronderwijswet I 920 
ingediend verzoek om medewerking voor de 
stichting van een Rooms-Katholieke school 
voor gewoon lager onderwijs aldaar; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 Augustus 1947, n°. 1368; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 
27 Augustus 1947, n°. 37058, Afdeling Lager 
Onderwijs; 

O.: dat, nadat de raad der gemeente 
Nieuwe-Niedorp in zijn openbare vergadering 
van 12 Juli 1946, besloten had ä:an het 
Rooms-Katholiek Kerkbestuur der parochie 
van de H eilige Maagd Onbevlekt Ontvangen 
te Nieuwe-Niedorp, medewerking tot het 
stichten van een Rooms-Katholieke schoo 1 
voor gewoon lager onderwijs . te weigeren, 
dit bestuur in beroep is gegaan bij de Gede
puteerde Staten van Noord-holland; 

dat Gedeputeerde Staten bij hun besluit 
van 26 F ebruari 1947, afdeling 4, n°. 142, 
dit beroep ongegrond hebben verklaard, 
overwegende, dat de afwijzende beschikking 
van de raad der gemeente Nieuwe-Niedorp 
is gebaseerd op de overweging, dat de ver
klaring, bedoeld in artikel 73, eerste lid, sub a, 
der lageronderwijswet 1920, weliswaar 56 
aanstaande leerlingen vermeldt, doch dat 
onder dit aantal t enminste IJ, met name 
genoemde leerlingen zijn begrepen, die, bij 
inwilliging der aanvrage, de door hen bezoch
te gelijksoortige bijzondere scholen zouden 
verlaten, terwijl in die scholen in de voor hen 
bestemde klassen plaatsruimte beschikbaar 
zou blijven en hun woningen minder dan 4 
kilometer van de door hen bezochte gelijk
soortige bijzondere scholen verwijderd zijn; 

dat het Rooms-Katholiek Kerkbestuur in 
zijn beroepschrift hiertegen aanvoert, dat de 
hiervoor genoemde 13 leerlingen tijdelijk op 
een bijzondere neutrale school geplaatst zijn 
en derhalve geen gelijksoortige bijzondere 
school bezoeken, daar de door hem te stichten 
school een bijzondere Rooms-Katholieke zal 
zijn; dat door burgemeester en wethouders 
in hun schrijven van 2 September 1946 
weliswaar wordt toegegeven, dat de bedoelde 
IJ leerlingen van I J uli 1945 tot I Augustus 
1946 de tijdelijk in hun gemeente onderge
brachte bijzondere neutrale Wieringermeer
school bezochten, doch dat het gemeente
bestuur niettemin van mening is geweest 
aan deze omstandigheid te mogen voorbij
gaan; dat dit standpunt van het gemeente
bestuur is gegrond op de volgende feiten en 
omstandigheden ; dat na de inundatie van de 
Wieringermeer door de Duitsers in April 1945 
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met de geèvacueerde bevolking uit de 
W ieringermeer een 50-tal schoolkinderen 
naar Nieuwe-Niedorp kwamen, benevens het 
Hoofd der bijzondere neutrale Wieringer
meerschool, alsmede een onderwijzeres dier 
school; dat het gemeentebestuur van Nieuwe
Niedorp op een desbetreffend mondeling 
verzoek het gebouw van de voormalige 
openbare lagere school aldaar tegen een 
zekere huurprijs ter beschikking heeft gesteld, 
teneinde het voor deze kinderen mogelijk 
te maken het onderwijss van hun eigen onder
wijzers te blijven volgen; dat deze huurover
eenkomst inmiddels op I Augustus 1946, 
toen de Wieringermeerschool naar de Wie
ringermeer terugkeerde, is beëindigd; dat een 
aanvrage als bedoeld in artikel 72 der 
lageronderwijswet 1920, met betrekking tot 
deze Wieringermeerschool, nimmer bij het 
gemeentebestuur van Nieuwe-Niedorp is 
ingediend; dat gedurende de tijd, dat een 
W ieringermeerschool tijdelijk te Nieuwe-· 
Niedorp was ondergebracht 24 jongens en 
15 Meisjes, die tot dusverre de Rooms-Katho
lieke jongens- en meisjesscholen te 't Veld 
(gemeente Nieuwe-Niedorp) bezocht hadden, 
werden overgeplaatst naar de tijdelijke, 
bijzon~e neutrale Wieringermeerschool; 
dat tegen de toelating van deze leerlingen 
door het gemeentebestuur is geprotesteerd, 
d och zonder resultaat; dat bij de op 14 April 
1946 door het Kerkbestuur ingediende aan
vrage, om medewerking te verlenen bij de 
stichting van een bijzondere school, 13 van 
d eze overgeplaatste leerlingen, wier wonin
gen, minder dab 4 kilometer van de eerder 
door hen bezochte Rooms-Katholieke scholen 
verwijderd lagen, mede in rekening zijn ge
bracht, hetgeen uiet mogelijk geweest zou 
zijn, indien deze leerlingen de Rooms-Katho
lieke jongens- en meisjesscholen te 't Veld 
waren blijven bezoeken; dat de Hoofdin
specteur van het lager onderwijs in de 
T weede Hoofdinspectie blijkens het slot van 
zijn schrijven van 21 October 1946, zijn 
mening omtrent de hier voorliggende situatie 
aldus samenvat: ., Ik ben van oordeel, dat 
hier op kunstmatige wijze gewerkt is om 
leerlingen, die reeds een Rooms-Katholieke 
school bezochten, over te brengen naar een 
neutrale bijzondere school, waardoor zij 
zouden kunnen meetellen voor de stichting 
ener Rooms-Katholieke school. Op het mo
ment van de aanvrage kon inderdaad worden 
gezegd, dat deze leerlingen geen gelijksoortige 
school bezochten. Thans, nu de beslissing 
door Gedeputeerde Staten moet worden 
genomen, heeft de toestand zich gewijzigd 
en deze leerlingen zijn weer naar hun vroegere 
R ooms-Kat holieke scholen teruggekeerd, zo
dat thans voor geen voldoend aantal kinderen 
een lijst zou kunnen worden ingediend. Naar 
mijn mening moet het Bestuur van de 
R ooms-Katholieke school wachten op het 
moment, dat op volkomen rechtmatige wijze 
een Rooms-Katholieke school kan worden 
aangevraagd en ik heb daarom de eer U te 
adviseeren te bevorderen, dat het besluit 
van de Raad der gemeente Nieuwe-Niedorp 
gehandhaafd wordt"; dat door de vertegen
woordiger van het Rooms-Katholiek Kerk
bestuur ter openbare zttting is betoogd, dat 
het vierde lid van artikel 73 der lageronder-

wijswet 1920 rechtskracht zou missen, omdat 
het besluit van de Secretaris-Generaal van 
het voormalige Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming van 24 
November 1941 (Staatscourant 1941, no. 229) 
waarbij de werkingsduur van de bedoeld~ 
~epaling voor. onbepaalde tijd werd verlengd, ' 
mgevolge artikel 15 van het Besluit Bezet
tingsmaatregelen (Staatsblad E. n°. 93) is 
geschorst; dat een beroep op deze formele 
rechtsgrond echter niet kan worden aanvaard, 
nu het wetsontwerp, ingediend bij Konink-
1ijke boodschap van 20 April 1946 (bijlagen 
Handelingen Tweede Kamer der Staten
Generaal 1945/1946, n°. 200), waarbij wordt 
voorgesteld te bepalen, dat de hier bedoelde 
voorlopige schorsing ondèr meer ten aanzien 
van het evengenoemde besluit van de Secre
taris-Generaal van het voormalige Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming, niet geldt en geacht zal 
worden nimmer te hebben gegolden, bereids 
door de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
is aangenomen; dat daarenboven, in afwach
ting van dit herstel der tijdelijk geschorste 
bezettingsmaatregelen betreffende het onder
wijs, in de practijk zowel door particuliere 
schoolbesturen, als van Overheidswege, 
vrijwel onveranderlijk is gehandeld alsof de 
tijdelijk geschorste maatregelen hun rechts
kracht hadden behouden of reeds herkregen , 
hetgeen ook in het onderhavige geval hieruit 
kan blijken, dat dit argument eerst door het 
Rooms-Katholiek Kerkbestuur in de tweede 
instantie, ter openbare zitting, en niet tegen
over het gemeentebestuur is aangevoerd; 
dat de uitsluitend tengevolge van evacuatie
maatregelen naar Nieuwe-Niedorp overge
brachte Wieringermeerschool geheel buiten 
de bepalingen der lageronderwijswet 1920 
om, slechts de facto in die gemeente geves
tigd was, terwijl van te voren kon en m oest 
worden voorzien, dat deze school, zo gauw de 
omstandigheden in de Wieringermeer zulks 
zouden toelaten, daarheen zou terugkeren; 
dat tegen het toelaten van kinderen u it 
Nieuwe-Niedorp tot de tijdelijke W ieringer
meerschool - welke toelating eigenmachtig 
door het Hoofd dier school was toegestaan -
door het Gemeentebestuur is geprotesteerd, 
doch zonder resultaat; dat de ouders van de 
ter plaatse gevestigde kinderen, welke hun 
kinderen de tijdelijke noodschool deden be
zoeken - waarbij in het midden kan worden 
gelaten met welke bedoeling dit geschiedde -
hebben moeten begrijpen, dat het schoolbe
zoek van hun kinderen aan de Wieringer
meerschool uiteraard slechts een zeer tijdelijk 
karakter kon dragen; dat hier dan ook niet 
van een wezenlijke verplaatsing van leerlin
gen kan worden gesproken en de desbetref
fende leerlingen daarom geacht moeten wor
den, ook tijdens hun bezoek aan de W ierin
germeerschool, deel te zijn blijven uitmaken 
van de schoolbevolking der oorspronkelijk 
door hen bezochte Rooms-Katholieke scho
lente 't Veld; dat op grond van het boven
staande de in het geding zijnde 13 kinderen 
niet mogen worden medegerekend onder het 
aantal leerlingen, bedoeld in het eerste lid, 
sub a, van artikel 73 der lageronderwijswet 
1920, en het wettelijk vereiste aantal van 
50 leerlingen derhalve niet is bereikt; dat 
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het bestreden raadsbesluit derhalve moet 
worden gehandhaafd en het daarentegen 
ingesteld beroep m,oet worden afgewezen; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde 
Staten het Rooms-Katholiek Kerkbestuur 
der parochie van de Heilige Maagd Onbevlekt 
Ontvangen te Nieuwe-Niedorp bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat de 13 
in het geding zijnde leerlingen aanvankelijk 
de Rooms-Katholieke school te ' t Veld, welke 
op minder dan 4 kilometer afstand van hun 
woning gelegen is, bezochten, doch na de 
operung in Nieuwe-Niedorp der uit de 
Wieringermeer geëvacueerde school op deze 
school geplaat st zijn en na haar opheffing 
niet meer naar de school te 't Veld zijn terug
gekeerd; dat Gedeputeerde Staten van oor
deel zijn, dat deze leerlingen niet onder het 
voor de stichting der school vereiste aantal 
leerlingen gerekend mogen worden, op grond, 
dat zij geacht moeten worden deel te zijn 
blijven uitmake n van de bevolking der school 
te 't Veld; dat, nog daargelaten dat de 
bepaling der lageronderwijswet 1920, waar
aan Gedeputeerde Staten hun bezwaar tegen 
het meetellen van deze leerlingen ontlenen, 
namelijk het vierde lid van artikel 73, slechts 
rekening houdt met het feitelijk bezoeken 
van een school en in casu vast staat , dat de 
bedoelde leerlingen ten tijde van het indienen 
der aanvrage bij de gemeenteraad de school 
te 't Veld r eeds langer dan zes maanden 
niet meer bezochten, deze bepaling op voor
meld tijdstip niet van kracht was en ook 
thans nog niet van kracht is, daar het besluit 
van de Secretarfs-Generaal van het voorma
lige Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherrrung van 24 N ovem
ber 1941, waarbij de werkingsduur van 
voormelde bepaling verlengd is, ingevolge 
artikel IS van h et Besluit Bezettingsmaat
regelen is geschorst; dat overigens, ook 
wanneer voormelde bepaling van artikel 73, 
vierde lid, der lageronderwijswet 1920 weer 
van kracht wordt, de bedoelde leerlingen 
toch onder het voor de stichting der school 
vereiste aantal leerlingen gerekend zouden 
kunnen worden; dat immers de Wieringer
meerschool op I Augustus 1946 uit Nieuwe
Niedorp vertrokken is en de bedoelde leer
lingen deze school in verband hiermede ruet 
meer kunnen bezoeken ; dat voorts zich naar 
de mening van hem, appellant, hier het ge
val voordoet, bedoeld in de aanhef van het 
vierde lid van artikel 73 der lageronderwijs
wet 1920, namelijk dat gewichtige omstan
digheden tot schoolstichting aanleiding ge
ven; da t deze gewichtige omstandigheden 
hierin bestaan, dat te Nieuwe-Niedorp een 
rueuwe Rooms-Katholieke parochie is ge
sticht, het aantal kinderen, voor wie Katho
liek onderwijs wordt verlangd op een school 
binnen deze parochie, steeds toeneemt en 
op het ogenblik reeds veel meer dan so 
bedraagt , waarvan minstens so op een grotere 
afstand dan 4 kilometer, meerdere zelfs op 
een grotere afstand dan s kilometer van een 
Katholieke school verwijderd wonen en hun 
als erug vervoermiddel naar een dergelijke 
school ten dienste staat een autobus, waarvan 
het gebruik maken o. a. in verband met de 
zeer hoge exploitatiekosten, namelijk 
f 2.700,- per jaar, welke geheel voor reke-

rung van de ouders komen, op ernstige 
bezwaren stuit ; dat hij, appellant, omtrent 
de plaatsing van leerlingen der Rooms-Ka
tholieke school te 't Veld op de Wieringer
meerschool, naar aanleidung v an hetgeen 
daaromtrent in de beslissing van Gedepu
teerde Staten wordt overwogen, het volgende 
moge opmerken; dat hem niet bekend is, 
op welke gronden de Hoofdinspecteur van 
het Lager onderwijs in de Tweede Hoofdin
spectie in zijn, in de beslissing van Gedepu
teerde Staten gedeeltelijk overgenomen brief 
aan dit College, van oordeel is, .,dat hier op 
kunstmatige wijze gewerkt is om leerlingen, 
die reeds een Rooms-Katholieke school 
bezochten, over te brengen naar een neutrale 
bijzondere school, waardoor zij zouden kun
nen meetellen voor de stichting ener Rooms
Katholieke school" en verder dat het Be
stuur van de Rooms-Katholieke school moet 
wachten op het moment "dat op volkomen 
rechtmatige wijze een Rooms-Katholieke 
school kan worden aangevraagd", waardoor 
de indruk wordt gewekt, dat op onrechtma
tige, althans kunstmatige wijze zoude ge
tracht zijn de m edewerking van de gemeente
raad voor de stichting van een Rooms
Katholieke school te verwerven; dat hij, 
appellant, echter ten stelligste ontkent in de 
plaatsing van Rooms-Katholieke leerlingen 
op de Wieringermeerschool de hand gehad 
te hebben, overigens willende daarlaten de 
vraag, of in een bevordering van die plaatsing 
onder de toenmalige omstandigheden een 
onrechtmatige handeling te zien zou geweest 
zijn; dat, als de Hoofdinspecteur zijn opvat
ting doet steunen op de door het gemeente
bestuur van Nieuwe-Niedorp bij het Coïlege 
van Gedeputeerde Staten tegen de voormali
ge voorzitter van hem, appellant, ingebrachte 
beschul<liging, dat deze van de kansel af de 
ouders geprest zóu hebben hun kinderen naar 
de Wieringermeerschool te zenden, hij, appel
lant, opmerkt, dat deze beschul<liging en 
daarmede dan ook de opvatting van de 
H oofdinspe,cteur elke grond missen; dat hij · 
bij monde van zijn gemachtigde op de open
bare vergadering van Gedeputeerde Staten 
van N oord-holland zelfs heeft aangeboden, 
zijn beroep in te trekken, indien het gemeen
tebestuur de waarheid van de voormelde 
beschuldiging met bewijzen zou staven; dat 
evenwel het gemeentebestuur in dit opzicht 
volslagen in gebreke is gebleven en niet het 
minste bewijs heeft kunnen produceeren; 
dat al degenen, die onder het gehoor van de 
voormalige voorzitter van zijn bestuur 
pleegden te st aan en met name ook de ouders, 
die de door hem overgelegde ouderverklaring 
getekend hebben, ten stelligste ontkennen, 
dat de beschuldiging van de gemeente enige 
g rond van juistheid in zich houdt; dat de 
plaatsing van Rooms-Katholieke leerlingen 
van de school 't Veld op de Wieringermeer
school geschied is onder omstandigheden, 
welke haar alleszins verklaarbaar maken; 
dat toch deze leerlin gen , die allen op een 
grote afstand van de school te 't Veld wonen, 
ten tijde dat de Wieringermeerschool in 
Nieuwe-Niedorp gevestigd werd niet meer 
over voldoende kleding en schoeisel beschik
ten en er volstrekt geen vervoermiddelen ter 
beschikking stonden, terwijl de Wieringer-
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meerschool in de onmiddellijke nabijheid van 
hun woning gevestigd werd, het onderwijs 
aan deze school door Rooms-Katholieke 
leerkrachten gegeven werd en de verwachting 
gewettigd was, dat deze school, gezien de 
toestand, waarin de Wieringermeer zich toen 
bevond, geruime tijd in Nieuwe-Niedorp 
gevestigd zou moeten blijven; dat, als de 
overweging van Gedeputeerde Staten, dat de 
Wieringermeerschool, geheel buiten de bepa
lingen der lageronderwijswet 1920 om, slechts 
de facto in de gemeente Nieuwe-Niedorp 
gevestigd was, aldus is te verstaan, dat deze 
school niet als een school in de zin der Jager
onderwijswet 1920 beschouwd moet worden, 
de bepalingen van artikel 73, vierde lid, der 
Jageronderwijswet 1920, welke alleen van 
toepassing zijn op overeenkomstig deze wet 
gevestigde scholen, niet gelden voor leerlin
gen, afkomstig van de Wieringermeerschool en 
deze leerlingen derhalve allen mede gerekend 
mogen worden onder het voor de stichting 
der Rooms-Katholieke school in Nieuwe
Niedorp vereiste aantal leerlingen; dat Gede
puteerde Staten op de voormelde gronden 
ten onrechte het afwijzende raadsbesluit 
gehandhaafd hebben; · 

0. dat onder een gelijksoortige bijzondere 
school, als bedoeld in artikel 73, vierde lid, 
onder b, der Jageronderwiiswet 1920, moet 
worden verstaan een gelijksoortige bijzondere 
school naar de onderscheiding van artikel 3 
dier wet, en niet een bijzondere school van 
gelijke richting, blijkende zulks zowel uit de 
geschiedenis der totstandkoming van deze 
wetsbepaling, als uit het feit, dat de uitdruk
king "gelijksoortige school" in artikel 73, 
vierde lid, onder b, bezwaarlijk een andere 
betekenis zou kunnen hebben dan in artikel 
73, vierde lid, onder a , waar onmogelijk een 
school van gelijke richting kan bedoeld zijn; 

dat dus de 13 kinderen, die ten tijde van 
de aanvrage de in Nieuwe-Niedorp tijdelijk 
ondergebrachte bijzondere neutrale Wierin
germeerschool bezochten, ingevolge het 
bepaalde bij artikel 73, vierde ljd, onder b, 
der lageronderwijswet 1920 bij de beoordeling 
van de ten behoeve van de voorgenomen 
stichting der Rooms-Katholieke school voor 
gewoon lager onderwijs overgelegde verkla
ring niet mogen worden meegeteld, tenzij 
aanzienlijke toeneming of belangrijke ver
plaatsing van de bevolking in enig deel der 
gemeente of verdere gewichtige omstandig
heden tot de schoolstichting aanleiding 
geven; 

dat uit de overgelegde s tukken niet is 
kunnen blijken, dat in het onderhavige geval 
zich een toeneming of verplaatsing van de 
bevolking als hierbedoeld voordoet; 

dat evenmin kan gezegd worden, dat ande
re gewichtige omstandigheden tot de school
stichting aanleiding geven; 

dat derhalve de overgelegde verklaring 
niet aan de gestelde eis voldoet; 

dat weliswaar op grond van artikel IS 
van het besluit bezettingsmaatregelen, 
Staatsblad n°. E. 93, het besluit van de 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe
scherming van 24 November 1941 (Staatsblad 
1941, n°. 229), tot verlenging voor onbepaalde 
tijd onder meer van het bepaalde in het 

vierde lid van artikel 73, der lageronderwijs
wet 1920, is geschorst, doch dat de appellant 
zich hierop niet kan beroepen, nu krachtens 
artikel I, sub A 3, van de wet van 27 Juni 
1947, Staatsblad n°. H 207, de schorsing van 
het evenvermelde besluit van de Secretaris
Ge neraal van het Departement van Opvoe
ding, Wetenschap en Cultuurbescherming 
niet geldt en geacht wordt nimmer te hebben 
gegolden; 

dat op grond van het vorenstaande moet 
worden geoordeeld, dat de gemeenteraad 
terecht de gevraagde medewerking heeft 
geweigerd en Gedeputeerde Staten eveneens 
terecht het tegen het betreffende raadsbesluit 
bij hun college ingestelde beroep ongegrond 
hebben verklaard, zij het dan ook, dat mede 
gehoord de mededelingen, welke namens de 
appellant zijn gedaan in de openbare verga
dering van de Afdeling van de Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, waarin 
over deze zaak verslag is uitgebracht, niet 
de minste aanleiding bestaat om de beschul
digingen, als zou vanwege de appellant op 
onoirbare wijze getracht zijn de voorwaarden 
voor stichting van een school te scheppen, 
als juist te aanvaarden, doch dat zij daaren
tegen als ongegrond moeten worden afge
wezen; 

Gezien de lageronderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 

5 September 1947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Wet op het begraven, art. 12)/ 

Terecht is het verlof tot opgraving 
van een stoffelijk overschot geweigerd, 
daar de beoogde opgraving de grafrust 
van 18 overledenen zou stoten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. A. Musch te 's-Gravenhage, namens E. J. 
d 'H aêne te 's-Gravenhage, tegen het besluit 
van de burgemeester der gemeente 's-Gra
venhage d.d. 2 April 1947, n°. 167/25, Afde
ling B.V.B., inzake het opgraven van het 
stoffelijk overschot van wijlen Siebrig 
d'Haêne-Rijkens; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord advies van 
13 Augustus 1947, n°. 1448: 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 25 Augustus 1947, 
n°. 29817, Afdeling Binnenlands Bestuur 
Bureau Bestuurszaken; 

0. dat bij voormeld besluit geweigerd is 
het door E. J. d 'Haêne, te 's-Gravenhage 
gevraagd verlof tot het doen opgraven van 
het stoffelijk overschot van Siebrig d'Haêne
Rijkens, begraven in een algemeen graf op de 
Rooms-Katholieke begraafplaats aan de 
Binckhorstlaan, ten einde opnieuw begraving 
te doen plaats hebben in een eigen graf op 
dezelfde begraafplaats; 

dat dit besluit steunt op de overweging, 
dat bij opgraving de grafrust van een groot 
aantal overledenen zou moeten worden ver
stoord en het belang der openbare gezondheid 
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zich tegen het verlenen van het gevraagde 
verlof verzet; 

dat de appellant van dit besluit bij Ons 
in beroep is gekomen, daarbij er op aandrin
gende, dat alsnog zijn verzoek zal worden 
ingewilligd; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken de 
door de appellant beoogde opgraving de· 
grafrust van 18 overledenen zou storen; 

dat reeds hierom moet worden geoordeeld, 
dat de burgemeester het gevraagde verlof 
terecht heeft geweigerd; 

Gezien de wet van 10 April 1896, Staats-
blad n°. 65; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken 

is belast, enz. 
(A.B.) 

.5 September 1947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920, 
art. 38). 

T en onrechte stelt de gemeenteraad 
van X dat betrokkene, door na het 
haar door die raad ongevraagd verleend 
ontslag als tijdelijk onderwijzeres in 
dienst te treden van een andere ge
meente v66rdat Ged. Staten uitspraak 
hadden gedaan op het door haar tegen 
het ontslag ingesteld beroep, dit ontslag 
zou hebben erkend en aanvaard, daar 
zij door het aannemen van deze tijde
lijke betrekking haar recht van beroep 
niet heeft verwerkt. 

Betrokkene is door de officier-fiscaal 
voorwaardelijk buiten vervolging gesteld 
met ontzetting uit het recht ambten te 
bekleden, en heeft tegen deze beschik
king verzet gedaan. Ter zake van deze 
uitspraak had de raad haar geen ont
slag mogen verlenen v66rdat deze ont
zetting onherroepelijk is geworden. 
Evenmin kan als grond voor ontslag 
gelden de omstandigheid dat betrok
kene meer dan een jaar anders dan 
door ziekte of ongeval haar functie 
niet vervuld heeft, aangezien zij zo niet 
buiten haar schuld dan toch zonder 
haar wil (door internering) afwezig was 
en haar afwezigheid, gelet op de oor
.zaak daarvan, slechts had mogen leiden 
tot een, c.q. door ontslag gevolgde, sta
king of schorsing op grond van het 
Zuiveringsbesluit 1945. 

Nu aan betrokkene op grond van het 
Zuiveringsbesluit 1945 een ernstige be
risping is toegediend met openbaarma
king in de Ned. Staatscourant, stond 
het de raad niet vrij zijn erzijds enige, 
kennelijk als zuivering bedoelde, maat
regel tegen de betrokken onderwijzeres 
te nemen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de raad der gemeente X tegen het besluit 
van Ged eputeerde Staten van Drenthe van 
.23 October 19 46. n°. 87, 4J afdeling, houdende 
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vernietiging van het besluit van die raad van 
:i:8 Juni 1946, waarbij aan Mej. IJ, onder
wijzeres aan de openbare lagere school te z" 
met ingang van 10 April 1945, ontslag is 
verleend; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Juli 1947, n° . 1295 ; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 Augustus 1947, n°. 35.670 Afdeling Lager 
Onderwijs; 

0 .: dat bij besluit van de raad der gemeen
te X van 28 Juni 1946, op grond van artikel 
38 der Lagér-Onderwijswet 1920, met ingang 
van 10 April 1945 aan Mej. IJ, geboren 13 
October 1917, ontslag is verleend uit haar 
functie van onderwijzeres aan de openbare 
lagere school te Z.; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat Mej. IJ sedert xo April 1945 wegens 
vijandelijke gezindheid haar functie van 
onderwijzeres aan de openbare lagere school 
te Z. niet meer kon vervullen; dat de officier
fiscaal van het district Emmen haar bij be
sluit van 28 Juni 1946 voorwaardelijk buiten 
vervolging heeft gesteld; dat deze beslissing 
de bijzondere voorwaarde inhoudt, dat zij 
voor de tijd van 10 jaren is cntzet uit het 
recht ambten te bekleden; 

dat, nadat Mej. IJ van dit besluit bij 
Gedeputeerde Staten van Drenthe in beroep 
was gekomen, dit college bij zijn besluit van 
23 October 1946 het besluit van de raad heeft 
vernietigd, zulks op de overwegingen, dat de 
appellante in haar tijdig ingediend beroep
schrift aanvoert, dat de zuiveringsprocedure, 
welke tegen haar lopende is, nog niet is 
geëindigd en dat, zolang deze nog aanhangig 
is, de gemeenteraad niet het recht heeft, 
haar op grond van vijandelijke gezindheid 
t e ont! laan; dat de beslissing van de officier
fiscaal ten tijde van het nemen van de 
gewraakt e beslissing nog niet in kracht van 
gewijsde was gegaan, omdat de appellante 
van het haar toekomende recht om van de 
voorwaardelijke buiten-vervolgingstelling in 
verzet te gaan, tijdig gebruik heeft gemaakt; 
dat een ontslag voorts niet is gerechtvaardigd 
op grond van haar houding tijdens de bezet
ting en dat het haar bekend is, dat ten 
aanzien van anderen meer gematigde beslis
singen zijn genomen; dat het door de appel
lante in de eerste plaats aangevoerde bezwaar 
a ls vervallen kan worden beschouwd, omdat 
de zuiveringsuitspraak inmiddels bekend is 
geworden , welke uitspraak inhoudt het toe
d ienen van een ernstige berisping, met open
baarmaking daarvan in de Nederlandse 
Staatscourant; dat de bewering van de appel
lante, dat de gemeenteraad niet het recht 
heeft haar op grond van vijandelijke gezind
heid te ontslaan, juist is, omdat een ontslag 
op die grond nis een zuiveringsu itspraak zou 
m oeten worden aangemerkt, waart oe de raad 
krachtens de bepalingen van Ons besluit van 
10 October 19,(5 (Staatsblad 'Jf. no. :z:1:1), jO. 
het Zuiverincsbesluit 194 5 , n iet bevoegd is, 
doch dat het ontslag niet op deze grond , 
doch uitsluitend op de beslial:ng vanwege de 
officier-fiscaal tot voorwaardelijke buit en
verv olgingstelling is geba seerd; dat dan ook, 
rtaar de meniftg van zijn college, a lleen de 

16 
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vraaic overblijft, of de gemeenteraad met 
het nemen van zijn beslissing niet had moeten 
wachten, totdat beslist zou zijn op het door 
appellante krachtens artikel 25 van het 
Besluit Politieke delinquenten 1945 gedane 
verzet, waaromtrent een beslissing zal moeten 
worden genomen of door een tribunaal of 
bijzonder gerechtshof, of door een president 
van een bijzonder gerechtshof; dat, naar het 
oordeel van zijn college, deze vraag bevesti
gend dient te worden beantwoord; dat toch 
de gemeenteraad rekening heeft te houden 
met de mogelijkheid, dat de ontzettinic van 
rechten wordt vernietigd; in welk geval de 
gemeenteraad Mej. IJ opnieuw zou moeten 
aanstellen, een gang van zaken, die als zeer 
ongewenst moet worden aangemerkt; dat , 
naar het oordeel van zijn college, de gemeen
teraad van X zich, hangende het verzet 
tegen de ontzetting van het recht om ambten 
te bekleden had moeten beperken tot het 
nemen van een besluit tot schorsing van 
Mej . IJ voornoemd ; 

dat de appellant van het besluit van Gede
puteerde Staten bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat Mej. IJ in 1942 onder drang 
van de N. S. B.-inspecteur van het lager 
onderwijs als onderwijzeres is benoemd ; dat 
zij gedurende de bezettingstijd blijk gegeven 
heeft van een nationaal-socialistische gezind
heid, getuige haar vrijwillig lidmaatschap 
van de Nederlandse Volksdienst en het 
Opvoedersgilde en haar omgang uitsluitend 
met N. S. B.-ers; dat Mej. IJ direct na de 
bevrijding gearresteerd en geïnterneerd is; 
dat zij in November 1945 uit de internering 
is ontslagen onder oplegging van huisarrest 
door de militaire Commissaris voor inbewa
ringstelling en vrijlating in het district Em
men; dat zij dientengevolge sedert I o April 
1945, de dag der bevrijding, geen onderwijs 
meer heeft gegeven; dat de officier-fiscaal 
in het district Emmen Mej. IJ met ingang 
van 28 Juni 1946 voorwaardelijk buiten 
vervolging heeft gesteld onder oplegging van 
een aantal voorwaarden; dat het feit, dat 
tegen deze beslissing beroep mogelijk is, er 
niet aan af doet, dat, blijkens deze beslissing, 
het daaraan voorafgaande onderzoek d e 
nationaal-socialistische (-vijandelijke) gezind
heid van Mej. IJ onomstotelijk heeft aange
toond; dat Mej. IJ tengevolge van voren
staande feiten het vertrouwen der bevolking, 
hetwelk toch in iemand, die belast is met de 
opvoeding der jeugd, gesteld wordt, volledig 
heeft verloren; dat naar aarJeiding van het
geen hierboven is vermeld de raad heeft ovec
wogen, dat Mej. IJ sedert 10 April '45 tenge
volge van haar vijandelijke gezindheid in feite 
(door internering gevolgd door huisarrest) 
haar functie niet meer kon uitoefenen; dat de 
aan Mej. IJ toegeschreven vijandelijke gezind
heid ook werd aangenomen door de in de eer
ste plaats tot oordelen bevoegde instantie 
(officier-fiscaal) , en wel dusdanig ernstig werd 
beoordeeld, dat haar voor de tijd van tien ja
ren het recht om ambten te bekleden werd 
ontnomen; dat deze overwegingen leidden 
tot het verlenen van ontslag aan Mej. IJ 
met ingang van 10 April 1945; dat in tegen
stelling tot het oordeel van Gedeputeerde 
Staten der provincie Drenthe de raad van 
menin g is, dat hij zich daarbij niet heeft 

begeven op het terrein der zuivering- of 
tribunaa lrechtspraak, maar met toepassing 
van artikel 38, tweede lid, der Lager-Onder
wijswet 1920, op gefundeerde gronden een 
ontslag heeft verleend aan iemand, die de 
facto reeds meer dan een jaar, anders dan 
door ziekte of ongeval, haar functie niet had 
vervuld en niet voor een eervol ontslag in 
aanmerking kwam; dat tenslotte de raad 
nog opmerkt, dat Mej. IJ. ondanks haar 
beroep bij Gedeputeerde Staten van Drenthe 
tegen het haar verleende ontslag en alvorens 
dit college terzake uitspraak had gedaan, 
gehandeld heeft als ware zij ontslagen door 
de gemeente X, door op IS October 1946 als 
tijdelijk onderwijzeres in dienst te treden 
van de gemeente W.; dat, aldus handelende, 
Mej. IJ het haar verleende ontslag heeft 
erkend en aanvaard; 

0.: dat de raad der gemeente X stelt, dat 
Mej. IJ. door op 15 October 1946 als tijdelijke 
onderwijzeres in dienst te treden van de 
gemeente W., vóórdat Gedeputeerde Staten 
van Drenthe uitspraak hadden gedaan op 
het door haar ingesteld beroep tegen het haar 
door het gemeentebestuur van X verleende 
ontslag, dit ontslag zou hebben erkend en 
aanvaard, doch dat dit niet opgaat, aangezien 
Mej. IJ door het aannemen van de evenbe
doelde tijdelijke betrekking haar recht van 
beroep niet heeft verwerkt; 

0.: dat, wat de hoofdzaak betreft, Mej,IJ 
blijkens de overgelegde stukken door de 
officier-fiscaal bij het bijzonder gerechtshof 
te Leeuwarden voorwaardelijk buiten ver
volging is gesteld en zij bij deze beschikking 
o.m. is ontzet uit het recht ambten te bekle
den· 

d~t eveneens is gebleken, dat de betrokke
ne tegen deze beschikking verzet heeft 
gedaan; 

dat in verband hiermede met Gedepu
teerde Staten moet worden geoordeeld, dat 
ter zake van de voormelde uitspraak de raad 
der gemeente X aan meergenoemde onder
wijzeres geen ontslag had mogen verlenen, 
daar voor een zodanig ontslag eerst grond 
aanwezig is, nadat de ontzetting uit het recht 
om ambten te bekleden onherroepelijk is 
geworden; 

dat als een grond voor ontslag evenmin 
kan worden aangemerkt de omstandigheid, 
dat de genoemde onderwijzeres meer dan een 
jaar anders dan door ziekte of ongeval haar 
functie niet vervuld heeft, aangezien zij, zo 
niet buiten haar schuld dan toch zonder haar 
wil, afwezig was en haar afwezigheid, gelet 
op de oorzaak daarvan, slechts had mogen 
leiden tot een - c.q. door ontslag gevolgde -
staking of schorsing op grond van het Zuive
ringsbesluit I 945; 

dat voorts, gelet op artikel 2, lid 2, van 
het Zuiveringsbesluit 1945, aan Mej. IJ een 
ernstige berisping is toegediend met open
baarmaking in de Nederlandse Staatscourant 
en het de gemeenteraad niet vrijstond zijner
zijds enige, kennelijk als zuivering bedoelde 
maatregel tegen de betrokken onderwijzeres 
te nemen; 

dat mitsdien het bestreden besluit moet 
worden cehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
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het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en W etenschappen is belast, enz. 
(A. B.) 

12 September 1947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 39). 

Nu is komen vast te staan, dat ten 
aanzien van patiente geen deskundige 
verklaring, als bedoeld in art. 39 lid 4 
is afgegeven, en dus het tijdstip, dat 
i.c. beslissend is voor de vraag, waar de 
woonplaats is, ontbreekt, is er voor een 
beslissing der Kroon over die vraag 
geen plaats en is hier dus niet aanwezig 
een geschil , dat door de Kroon kan 
worden beslist. 

Wij WILHELMINA, enz.: 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige Aafje van 
Leeuwen-Spits; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 21 
Augustus 1947, n°. 1460; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 4 September 1947, 
n°. 8417, Afdeling Armwezen; 

0. dat de armlastige A. van Leeuwen-Spits, 
geboren 3 October 1862, op 19 Juni 1943 uit 
Velsen geëvacueerd is naar Haarlem ; 

dat zij op 25 Maart 1946, voorlopig voor 
rekening der gemeente Haarlem, werd opge
nomen in het aangewezen gedeelte van het 
provinciale Ziekenhuis nabij Santpoort; 

dat het gemeente bestuur van Haarlem op 
het standpunt staat, dat de kosten van de 
verpleging voor rekening van de gemeente 
Velsen komen ; 

dat het gemeentebestuur van Velsen daar
tegenover stelt, dat de echtgenoot van bo
vengenoemde armlastige in deze gemeente 
geen woning meer ter beschikking heeft en 
aldaar evenmin in het arbeidsproces is op
genomen; dat mitsdien de band tussen de 
armlastige en de gemeente Velsen is verbro
ken en deze armlastige op 25 Maart 1946 in 
Velsen geen woonplaats in de zin van het 
Burgerlijk Wetboek had; dat op grond hier
van de gemeente Velsen niet aansprakelijk 
is voor de kosten van het vervoer van de 
patiente naar en van haar verpleging in de 
voormelde inrichting; dat de circulaire van 
de Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandse Zaken van I September 
1942, n°. U. 19803, Afdeling B. B. B. A.B. 
en die van Onze Ministers van Binnenlandse 
Zaken en van Financiën van 12 April 1945, 
n°. 2769 Afdeling K. B./E. XXIII, niet ter 
zake doen, aangezien wettelijke bepalingen 
niet door een circulaire kunnen worden ter
zijde geschoven; 

0. dat op grond van de stukken en mede
delingen, namens burgemeester en wethou
ders van Haarlem gedaan in de openbare 
vergadering der Afdeling van de Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur, waar
in over deze zaak verslag is uitgebracht, is 
komen vast te staan, dat ten aanzien van A. 
van Leeuwen-Spits geen deskundigeverkla
ring, als bedoeld in artikel 39, lid 4, der Ar
menwet, is afgegeven; 

dat dus het tijdstip, in evengenoemde 
wetsbepaling aangewezen als beslissing voor 
de vraag, waar de woonplaats is, ont
breekt, zodat voor een beslissing, gelijk
burgemeester en wethouders van Haarlem 
wensen, geen plaats is; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren, dat hier niet aanwezig is een 
geschil, dat door Ons, de Raad van State, 
Afdeling voor de Geschillen van Bestuur, 
gehoord, kan worden beslist. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

13 September 1947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920, art. 
97). 

Op grond van het besluit van de 
S.-G. van het voorm. Dep. van 0., W. 
en C. van 15 Dec. 1942 no. 347 (Ned. 
Stct. 1942 no. 246) moet als diensttijd 
in de zin van art. 3 van hfd. V par. I 
van Bijl. C. van het Bez. besl. B. R. A. 
1934 mede worden aangemerkt de tijd, 
gedurende welke de bezitter der akte 
na 31 Dec. 1933 als zelfstandig kweke
ling met akte is werkzaam geweest, mits 
en voor zolang de zelfstandige werk
zaamheid zich heeft uitgestrekt over 
alle lesuren, bestemd voor de leerlin
gen, waaraan door hem onderwijs is ge
geven. Daar het i. c. betreft de vast
stelling van een vergoeding over 1944, 
moet, ondanks art. 15 van het Besluit 
Bezettingsmaatregelen (S. E 93) -de 
toepasselijkheid van dit besluit worden 
aangenomen. Derhalve zijn de bepalin
gen van het Bez. besl. B. R. A. 1934, 
welke op de diensttijd betrekking heb
ben, van overeenkomstige toepassing op 
de in bovengenoemd besluit van de 
S.-G. vermelde tijd. 

In art. 10 lid 6 van het Bez. besl. 
B. R. A. 1Q34, zoals dit is aangevuld 
door het besluit van de S.-G. van Bin
n enlandse Zaken van 19 Maart 1943 
(Ned. Stct. 1943 no. 56) wordt met 
"jaarwedde" bedoeld de jaarwedde als 
ongehuwde. 

Wij WILHELMINA, en: 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Rooms-Katholieke school 
,,St. Lambertus" te Helden, tegen de beslis
sing van Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen van 21 Januari 1947, 
n°. B . 131, Afdeling Lager Onderwijs, tot 
vaststelling van de Rijksvergoeding, bedoeld 
in artikel 97 der Lager-Onderwijswet 1920, 
over het jaar 1944 ten behoeve van de bij
zondere lagere school, Rochusplein 9, aldaar; 

Gezien het advies van de Onderwijsraad 
(Afdeling voor het algemeen vormend Ja
ger onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
van 20 Mei 1947, n°. 6020; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 Augustus 1947, n°. 1410; 
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Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
6 September 1947, n° . 10973, Afdeling Lager 
onderwijs; 

0 . d at bij voormelde beslissing voor ge
noemd bestuur ten behoeve van zijn bijzon
dere lagere school de Rijksvergoeding voor 
1944 is vastgesteld op f 17.188,64; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
ten onrechte de periodieke verhoging wegens 
3 dienstjaren van de onderwijzer der school 
F. H. Evers geacht wordt te zijn ingegaan 
op I Augustus 1944; dat immers de genoemde 
onderwijzer vam 10 October 1938 tot 8 April 
1939 als zelfstandig kwekeling met acte ver
bonden was aan de St. Vincentiusschool te 
Roermond, van I September 1939 tot 25 Mei 
1940 tijdelijk onderwijzer aan de bijzondere 
lagere school, A. 551 te Swalmen, van I Mei 
1942 tot I Januari 1943 tijdelijk onderwijzer 
aan de Rooms-Katholieke school "St. Lam
bertus" t e Helden en van I Januari 1943 tot 
1 Januari 1944 vast onderwijzer aan de bij
zondere lagere school, Raadhuisstraat 90 te 
Obbicht; dat de genoemde verhoging derhalve 
op I J uni 1944 ingaa t; dat de onderwijzer 
F . H. Evers op 20 Juni 1944 is gehuwd; dat 
zijn jaarwedde op de dag vóór het huwelijk, 
derhalve op 19 Juni 1944, niet bedroeg 
f. 1371.-; dat zelfs, indien hij niet in de 
maand Juni 1944 gehuwd ware geweest, zijn 
jaarwedde op 19 Juni 1944 in ieder geval 
f. 1459.- zou hebben bedragen; dat door 
zijn huwelijk deze jaarwedde echter op 19 
Juni 1944 f. 1686.- plus f. 92.- tijdelijke 
toelage bedroeg en derhalve de terugbeta
ling van de ongehuwden-aftrek ten onrechte 
naar f. 1371.- plaats vond ; 

0. d a t op grond van het besluit van de 
Secretaris-Generaal van het voormali&:e De
partement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming van 15 December 1942 , 
n• . 347 0. W. K. (Ned. Siert . 1942, n• . 246) 
als diensttijd in de zin van artikel 3 van hoofd
stuk V, paragraaf I , van Bijlage C van het 
Bezoldigina;sbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934, mede wordt aana;emerkt de tijd, 
gedurende welke de bezitter van de a k te van 
bekwaamheid als onderwijzer na 31 December 
1933 als zelfstandig kwekeling met akt e is 
werkzaam geweest, mits en voor zolang de 
zelfstandige werkzaamheid zich heeft uitge
strekt over alle lesuren, aangegeven op de 
rooster van lesuren, bestemd voor de leerlin
gen, waaraan door hem onderwijs is gegeven ; 

dat in het onderhavige geval de toepasse
lijkhe id van dit besluit, ondanks het bepaalde 
in artikel 15 van het Besluit bezettingsmaat
regelen (Staatsblad E 93) moet worden aan
genomen, aangezien het hier betreft de vast
stelling van een vergoeding over het jaar 
1944 ; 

dat derhalve de bepalingen van het Bezol
digingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1934, welke op d e diensttijd betrekking heb
ben , van overeenkomstige toepassing zijn 
op de in het evenbedoeld besluit vermelde 
tijd; 

dat blijkens de overgelegde gewaarmerkte 
verklaring, als bedoeld in dit besluit, de on
derwijzer F. H. Evers van 10 October 1938 
tot 8 April 1939 kwe keling met akte als bo
venbedoeld is geweest; 

dat deze tijd, ingevolge artikel 1, lid 4, van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1934, voor een vierde deel, af
gerond naar boven tot een volle maand, zijn
de een tijdvak van 2 maanden, voor het toe
kennen van periodoeke verhogingen meetelt ; 

dat derhalve de onderwijzer F. H . Evers 
op I Juni 1944 een voor periodieke verhoging 
geldige diensttijd van 3 jaar had; 

dat ingevolge artikel 10, lid 6, van het Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1934, zoals dit is aangevuld door het be
sluit van de Secretaris-Generaal van het De
partement van Binnenlandse Zaken van 
19 Maart 1943 (Ned. Siert. 1943, n• . 56) de 
daarin bedoelde uitkering van 3% wordt be
rekend van de jaarwedde, die op de dag, 
voorafgaande aan het huwelijk, wordt geno
ten, met inbegrip van de ambtstoelage, voor
zo~ .?el nodig verminderd met de standplaats
aftrek en met de aftrek, bedoeld in dit arti
kel; 

dat uit de slotwoorden v an evengenoemd 
artikel blijkt, dat met jaarwedde hier be
doeld wordt de jaarwedde als ongehuwde; 

dat derhalve de F. H. Evers ingevolge a r
tikel 10, lid 6, van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, toeko
mende uitkering berekend dient te worden 
van het salaris, dat hij laatstelijk a ls onge
huwde genoot, zijnde dit, met inachtneming 
van het tijdvak, gedurende welke hij als 
zelfstandig kwekeling met akte werzaam is 
f. 1459.-. 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan. 
met wijziging van de beschikking van On

ze Minister van Onderwijs, Kunsten en We
t enschappen van 21 Januari 1947, n°. B . 13 1, 
Afdeling Lager Onderwijs, het bedrag der 
R ijksvergoeding over 1944 voor de boven
genoemde school vast te stellen op f.17.188,64 
plus f.24,17 zijnde in totaal f. 17.212,81. 

Onze Minister van Onderwijs, K unsten en 
W et enschappen is belast enz. 

(A.B.) 

13 September 1947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Besluit 10 Oct. 1945, S . F 221, 
art. 1). 

Hoewel appellant, die zich had be
last met het organiseren en leiden van 
de Opbouwdienst en daa rna van de Ned. 
Arbeidsdienst. uit de ontwikkeling van 
het Nat.-Socialisme in Duitsland kon 
weten, welk hoogst ongewenst gebruik 
de Duitsers konden maken van een or
ganisatie a ls de Arbeidsdienst, moet 
aangenomen worden, dat hij de organi
satie en le iding van genoemde diensten 
met goede bedoelingen en in nauw over
leg met betrouwbare Nederlanders op 
zich heeft genomen en daarbij veel goeds 
in het bela ng van de Ned. Militairen 
hee ft ve rricht. Evenwe l heeft hij in die 
functies ontoelaatbare, de verzetsgeest 
remmende , uitlatingen gedaan of voor 
zijn rekening genomen e n wordt dit on
t oelaatbare slechts zeer ten dele weg
genomen door hetgeen te z ijner verde-
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diging is aangevoerd. Daar hij zich in 
vele opzichten overigens goed heeft ge
dragen, is er voor toepassing van het 
Zuiveringsbesluit 1945 geen aanleiding, 
doch zijn er wel termen tot eervol ont
slag krachtens F 221. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende .op het beroep, ingesteld door 

J . N. Breunese te 's-Gravenhage, tegen het 
besluit viln Onze Minister van Ocrlog van 
7 Maart 1947, Geheim Litt. F . 48, waarbij 
aan hem ongevraagd eervol ontslag is ver
leend uit de Militaire dienst; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Augustus 1947, n°. 1444; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 9 September 1947, Geheim Litt. 
M . 154; 

0 . dat bij voormeld besluit aan appellant 
met in~ang van 16 Maart 1947, in afwijlcing 
van het advies van de Commissie van Advies, 
bedoeld in artikel 5, lid 4, van het Zuiverings
besluit 1945, ongevraagd eervol ontslag uit 
de militaire dienst is verleend, zulks met 
toepassing van het bepaalde in artikel 1, 
s ub a, van het Koninklijk Besluit van 10 
October 1945, (Staatsblad n°. F. 221); 

dat dit besluit steunt op de overweging, 
dat de houding van J. N. Breunese, hoofd
officier der Koninklijke Landmacht, in ver
band met de bezetting zodanig is geweest, 
dat hij als officier niet kan worden gehand
haafd; 

Dat de Militaire Commissie van Advies 
Zuiveringsbesluit 1945, onder aantekening, 
dat een der leden zich met haar advies en de 
daaraan voorafgaande conclusie niet kan 
verenigen, heeft geadviseerd de appellant 
als officier te handhaven, welk advies steunt 
op de conclusie, dat hoewel door betrokkene 
zonder twijfel fouten zijn gemaakt, de goede 
bedoelingen van deze officier onvoorwaarde
lijk aangenomen moeten worden, waarbij kan 
worden geconstateerd, dat deze officier in het 
algemeen zeer veel heeft bijgedragen in de 
periode, gedurende welke hij in functie is 
geweest, om onder meer de Nederlandse 
soldaten en officieren te behoeden voor te
werkstelling in Duitsland of voor andere 
door de Duitsers beoogde maatregelen, terwijl 
niet is gebleken, dat door de houding en 
gedragingen van betrokkene andere Neder
landers meer moeilijkheden van de bezettende 
overheid hebben ondervonden dan zij zouden 
hebben ondervonden, wanneer betrokkene 
zijn functie niet had bekleed, en op grond 
hiervan de houding en gedragingen van deze 
officier geen aanleiding geven maatregelen 
tegen hem voor te stellen op grond van het 
Zuiveringsbesluit 1945 of van het Koninklijk 
Besluit van 10 October 1945; 

dat de appellant van voormeld besluit bij 
Ons in beroep is gekomen daarbij, onder 
verwijzing naar het advies der vorengenoem
de commissie van advies, verzoekende het 
bestreden besluit in hoofdzaak op de gronden 
in dit advies vermeld, te vernietigen en t e 
besluiten, dat hij als officier wordt gehand
haafd; 

0 . dat uit de overgelegde stukken aller
eerst blijkt, dat de appellant zich heeft 

belast met het organiseren en leiden van de 
Opbouwdienst en vervolgens van de Neder
landse Arbeidsdienst; 

dat, hoewel de appellant uit de ontwikkeling 
van het Nationaal-Socialisme in Duitsla nd 
kon weten welk hoogst ongewenst gebruik 
de Duitsers konden maken van een organisa
tie zoals die van de Arbeidsdienst, aangeno -
men moet worden, dat hij de organisatie en 
leiding van genoemde diensten met goede 
bedoelingen en in nauw overleg met vooraan
staande betrouwbare Nederlanders op zich 
heeft genomen; 

dat op grond van de stukken vaststaat, 
dat appellant, bij bedoelde werkzaamheden 
veel goeds in het belang van de Nederlandse 
Militairen heeft verricht; 

dat hij evenwel in de hoedanigheid van 
organisator en leider van genoemde instellin
gen bij onderscheidene gelegenheden in woord 
en geschrift u itlatingen heeft gedaan , waar
van hij wist. althans kon vermoeden, dat 
zij aan de geleidelijke Du;tse penetratie voet 
gaven en het warm houden en ontwikk elen 
van de Vaderlandse geest van verzet tegen de 
bezetter belemmerden, dan wel dergelijke 
uitlatingen, voorkomende in officiële stukken 
van de Arbeidsdienst, als Commandant heeft 
toegelaten en gedekt; 

dat weliswaar moet worden geoordeeld, 
dat de appellant persoonlijk van goede ge
zindheid is geweest en hij veelal door de nood 
der omstandigheden zich gedwongen achtte 
uitlatingen als evenbedoeld te doen dan wel 
voor zijn rekening te nemen, doch dat dit 
het ontoelaatbare van deze, de verzetsgeest 
remmende uitlatingen niet opheft en dit 
ontoelaatbare slechts zeer ten dele wordt 
weggenomen door hetgeen door of namens de 
apoellant ter verdedig;ng is aangevoerd; 

dat overigens rekening moet worden gehou
den met de omstandigheid, dat die uitlatin
gen vallen binnen het tijdvak van ruim een 
jaar na de capitulatie, alsmede met het feit, 
dat de appella nt in Juli 1941 ontslag heeft 
gevraagd, omdat bepaalde eisen van de 
bezetter door hem vergaand en daarom 
onaanvaardbaar werden geacht, terwijl bo
vendien ten voordele van de appellant pleit, 
dat hij in vele opzichten zich goed heeft 
gedragen; 

dat het voorgaande leidt tot het oordeel, 
dat op de appellant niet van toepassing is 
het Zuiveringsbesluit 1945, doch dat niette
min zijn houding in verband met de bezetting 
zodanig is geweest , dat hij in zijn betrekking 
niet kan worden gehandhaafd, en deswege 
termen aanwezig zijn aan hem, zij het dan 
ook eervol, ontslag te verlenen; 

dat mitsdien het bestreden besluit moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien Ons besluit van 10 October 1945, 
(Staatsblad no. F. 221); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Oorlog is belast, enz. 

(A.B.) 

j 
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z5 September z947. KONINKLIJK BE 
S LUIT. (Drankwet S. 1931 no. 476, art. 
76 j 0

• art. 13). 
Art. 76 beoogt dezelfde vergunningen 

na afloop van de daar bepaalde termijn 
te laten vervallen, als reeds op grond 
van art. 66 der Drankwet van 1881 
dienden te vervallen, terwijl dit art. 66 
betrekking had op alle aan niet natuur
lijke personen door B. en W. ener p,e
meente verleende vergunningen, zodat 
de uitzonderingsbepaling in lid 2, onder 
2 ° van art. 76 slechts betrekking kan 
hebben op de sociëteitsvergunningen, 
welke immers niet door B. en W. maar 
door Ged. Staten dienen te worden ver
leend. 

Derhalve zijn Ged. Staten terecht er 
van uitgegaan, dat de aan de sociëteit 
in 1882 verleende vergunning krachtens 
art. 76 op 1 Mei 1934 is vervallen, ter
wijl zij eveneens terecht op grond van 
het 2e lid onder 1 ° van art. 13 j 0 het 
1e lid onder 1° van art. 12 hebben be
slist, dat op grond van het feit, dat het 
maximum aantal vergunningen in de 
gemeente• is bereikt, thans geen nieuwe 
sociëteitsvergunning kan worden ver
leend. 

Wij WILHELMINA, enz.: 
Beschikkende op het beroep. ingesteld door 

de directie der Sociëteit "De Harmonie" te 
Doesburg, tegen het besluit van Gedeputeer
de Staten van Gelderland van I8 Maart I947, 
n°. 237, waarbij aan die vereniging een socië
teitsvergunning werd geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2I Augustus I947, n°. x258; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Sociale Zaken van 8 September I947, n°. 
II0I G, afdeling volksgezondheid; 

0. dat Gedeputeerde Staten bij hun voren
bedoeld besluit de door de directie der vereni
ging Sociëteit "De Harmonie" te Doesburg 
gevraagde sociëteitsvergunning hebben ge
weigerd; op grond van het bepaalde in arti
kel I.3, tweede lid, I0 en 40 der Drankwet 
I93I , Staatsblad n°. 476; 

dat Gedeputeerde Staten hierbij hebben 
overwogen, dat het maximum aantal vergun
ningen in de gemeente Doesburg is bereikt, 
zodat reeds uit dien hoofde de gevraagde 
vergunning zal dienen te worden geweigerd; 
dat voorts is gebleken, dat de statuten en het 
reglement van voornoemde vereniging niet 
voldoen aan het bepaalde fn artikel 13. twee
de lid, 40, van de Drankwet; dat derhalve de 
gevraagde vergunning mede op deze grond 
niet zal kunnen worden verleend; 

dat tegen de beslissing van Gedeputeerde 
Staten de directie der Sociëteit "De Harmo
nie" bij Ons in beroep is gekomen, aanvoeren
de, dat bij besluit van burgemeester en wet
houders van Doesburg van Ij Januari x882, 
ter uitvoering van de Drankwet x88x. een 
vergunning werd verleend voor de verkoop 
van sterke drank in het klein voor de gang 
en de grote zaal beneden en twee zalen en 
portalen boven van het perceel Roggestraat 
Wijk D., n°. I95 en wel aan de Sociëteit 

"De H armonie"; dat t er u itvoering van de 
wijziging der Drankwet I 904 door de toe
malige directie der sociët eit is verzocht aan 
Gedeputeerde Staten om op het afschrift 
harer vergunning te plaatsen de aantekening, 
als bedoeld in artikel ÓI, 2e lid, der Drankwet; 
dat zulks door dit college is geweigerd en aan 
burgemeester en wethouders is verzocht met 
deze vergunning te handelen, a ls bedoeld in 
artikel 59 der Drankwet I904, hetwelk is ge
schied; dat hierdoor dus de toestand ont 
stond, dat de sociëteit een volledige ver
gunning behield en hierin opnieuw beves
tigd werd, terwijl zij gesteld was ten name 
van de sociëteit "De Harmonie"; dat op I2 Jan 
nuari I943 de bovengenoemde vereniging 
door de commissaris voor niet-commerciële
vereniging en stichtingen, benoemd op grond 
van artikel I van de rijkscommissaris van 
het bezette Nederlandse gebied van 28 Febru
ari I94I, onder beheer is gesteld, met benoe
ming van G. Th. Verwayen, wonende te Velp, 
als beheerder-liquidateur; dat door de ge
noemde beheerder van de ten name van de 
genoemde vereniginl!{ staande vergunning af
stand is gedaan, ten behoeve van de Weduwe 
B. G. J. Janssen-Boekhorst te Doesburg, 
Gasthuisstraat 22, voor de som van f 400.-, 
op grond van welke afstandsverklaring door 
de burgemeester van Doesburg, ter waarne
ming van de taak van burgemeester en wet 
houders, met ingang van 2 December I943 
de vergunning is ingetrokken, terwijl aan de 
genoemde Weduwe Janssen-Boekhorst inge
volge de desbetreffende bepalingen der Drank
wet een nieuwe vergunning is uitgereikt; dat 
zij, appellante, op grond van de bepalingen 
Besluit Herstel Rechtsverkeer de door Ver
wayen gedane afstand en diensgevolgens 
ook de door de burgemeester van Doesburg 
gedane intrekking als nietig beschouwde; 
dat zij daarom bij verzoek van I2 Maart I 94Ó 
aan de raad voor het rechtsherstel heeft ge
vraagd de sociëteit in haar vergunningsrecht
ten te herstellen; dat waarschijnlijk a ls ge
volg van dit verzoek door burgemeester en 
wethouders van Doesburg bij hun besluit van 
30 Juli x946 het eerdergemelde besluit van 
2 December I943, strekkende tot intrekking 
van de aan de sociëteit verleende vergunning, 
is ingetrokken, terwijl tevens en in verband 
daarmede de aan de Weduwe B. G. J. Janssen 
Boekhorst verleende vergunning werd inge
trokken; dat door laatstgenoemde tegen 
dit besluit beroep werd ingesteld bij Gedepu
teerde Staten van Gelderland; dat in ver
band daarmede door haar, appellante, aan 
Gedeputeerde Staten bij haar verzoek van 
September I94Ó, zulks ter vermijding van 
administratief rechtelijke moeilijkheden, is 
verzocht de sociëteit in haar vergunnings
rechten te herstellen door verlening van een 
sociëteitsvergunning; dat dit college bij het 
besluit van I8 Maart I947, n°. 237, waarvan 
een afschrift haar op 22 Maart I947 is uitge
reikt door de burgemeester van Doesburg, de 
gevraagde vergunning heeft geweigerd op 
grond van de navolgende overwegingen: 
a. dat het maximum aantal vergunningen in 
de gemeente Doesburg is bereikt en b. dat de 
statuten en het reglement van de veren i
ging niet voldoen aan het bepaalde in arti
kel I3, 2e lid, 40 der Drankwet I9JI; dat zij 
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appellante, de aangevoerde gronden voor de 
weigering onjuist acht en wel om de navol
gende redenen; dat de grond aangevoerd on
der a. niet steekhoudend is, omdat de socië
teit, tengevolge van de onrechtmatig gedane 
afstand en de d aarop steunende intrekking, 
geacht moet worden steeds in het bezit te zijn 
geweest van een rechtsgeldige vergunning, 
zodat, wanneer aan de sociëteit een sociëteits
vergunning zou zijn verleend, eventueel on
der intrekking van de te haren name staande 
volledige vergunning, het aantal vergunningen 
in de gemeente Doesburg niet zou worden 
verhoogd en mitsdien het maximum niet 
overschreden; dat zij ook met de weigerings
grond sub b. niet accoord kan gaan, aange
zien statuten en reglement naar hare mening 
wel voldoen aan het bepaalde in artikel 13, 2e 
lid, sub 4, nu in artikel II van het huishoude
lijk reglement is bepaald, dat de introductie 
niet anders kan geschieden dan met inacht
neming van de beperkingen en voorschriften 
der Drankwet 1931, Staatsblad 476; 

0. dat Ons uit de nader op verzoek van de 
Afdeling van de Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, overgelegde stukken 
en het nader door burgemeester en wethou
ders der gemeente Doesburg overgelegde ad
vies is gebleken, dat, daargelaten de vraag 
of d oor Gedeputeerde Staten van de Provin
cie Gelderland in 1905 een verzuim is ge
pleegd, doordat zij het bestuur der sociëteit 
" De Harmonie" er niet van in kennis hebben 
gesteld, dat in tegenstelling tot het geen door 
dit bestuur was verzocht, in de akte van ver
gunning en het afschrift ervan niet de wij
ziging bedoeld in artikel 61 van de Drankwet 
van 1881, doch die bedoeld in artikel 59 was 
aangebracht, in ieder geval is komen vast te 
staan, dat dit bestuur geweten heeft, dat een 
andere vergunning was verleend dan de ge
vraagde sociëteitsvergunning; 

dat het derhalve uitsluitend aan de nala
tigheid van het bestuur dezer sociëteit is te 
wijten, dat in 1934 door hetzelve niet het in
gevolge het 4e lid van artikel 76 der Drank
wet 1931 vereiste verzoek tot overschrij
ving van de bestaande vergunning op een 
natuurlijke persoon tot burgemeester en 
wethouders van Doesburg is gericht, ten 
gevolge waarvan deze vergunning op 1 Mei 
1934 is vervallen: 

dat de appellant in verband hiermede 
weliswaar aanvoert, dat de vergunning op 
grond van het 2e lid, sub 2e, van genoemd 
artikel 76 niet is vervallen, daar deze staat 
ten name van een sociëteit, doch dat uit de 
geschiedenis der totstandkoming van arti
kel 76 der Drankwet 1931 blijkt, dat dit ar
tikel beoogt dezelfde vergunningen na afloop 
van de daar bepaalde termijn te laten verval
len als reeds op grond van artikel 66 der 
Drankwet van 1881 dienden te vervallen, 
terwijl dit artikel 66 betrekking had op alle 
aan niet natuurlijke personen door burge
meester en wethouders ener gemeente verleende 
vergunningen, zodat de uitzonderingsbepa
ling in lid 2, onder 2e, van artikel 76 der 
Drankwet 1931, slechts betrekking kan 
hebben op de Sociëteitsvergunningen, welke 
immers niet door burgemeester en wethou
ders der betrokken gemeente maar door Ge
deputeerde Staten van de provincie waar-

1 

binnen de sociëteit is gelegen dienen te wor
den verleend; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
er derhalve terecht bij hun bestreden besluit 

' van zijn uitgegaan, dat de aan de sociëteit 
,.De H armonie" te Doesburg in 1882 verleen
de vergunning op grond van het bepaalde in 
artikel 76 der Drankwet 1931 op I Mei 1934 
is vervallen, terwijl zij eveneens op grond van 
het bepaalde in het 2e lid onder 1° van arti
kel 13 der Drankwet 1931, jo. het Ie lid on
der 1° van artikel 12 dier wet terecht hebben 
beslist. dat op grond van het feit, dat het 
maximum aantal vergunningen in de ge
meente Doesburg is bereikt thans geen 
nieuwe sociteitsvergunnjng voor deze sociëteit 
kan worden verleend; 

dat het beroep zodoende ongegrond is; 
Gezien de Drankwet van 1881 en de 

Drankwet 1931 Staatsblad n°. 476; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is be

last enz. 
(A.B.) 

17 September 1947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 248 j 0

• art. 
100). 

Geen wettelijk voorschrift verzet zich 
tegen een raadsbesluit tot toekenning 
van een vergoeding aan een wethouder 
van de kosten, verbonden aan de ver
vanging van zijn tijdens een dienstbe
spreking gestolen rijwiel. Als zodanig is 
bepaaldelijk niet aan te merken het 3e 
lid van art. 100, aangezien het hier niet 
gaat over enige vorm van inkomen, 
doch over een vergoeding van werkelijk 
geleden schade. 

Ten onrechte zijn Ged. Staten ook ge
treden in de beoordeling van de vraag 
of de vergoeding op billijkheidsgronden 
zou moeten worden toegekend, daar zij 
hun goedkeuring slechts hadden mogen 
onthouden, indien het raadsbesluit in 
strijd zou zijn met het algemeen finan
cieel belang der gemeente. 

Wij WILHELMINA, enz.: 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de raad der gemeente Maartensdijk tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
van 26 November 1946 n°. 4554/3526, Je Af
deling, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan het besluit van de raad van voormelde 
gemeente van 9 Augustus 1946, tot wijziging 
van de begroting dier gemeente voor 1946; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
2 Mei 1947, n°. 842 en 6 Augustus 1947; n°. 
842/244; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 10 September 1947, 
n°. 10463, n°. 10463, Afdeling Binnenlands 
Bestuur, Bureau Financiën; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Utrecht 
bij hun voormeld besluit goedkeuring hebben 
onthouden aan het besluit van de tijdelijke 
raad der gemeente Maartensdijk van 9 Augus
tus 1946, tot wijziging van de gemeente-
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beatroting v oor het jaar 1946, zulks op de over 
wegingen, dat onder volgnummer 264a van 
deze wijziging aan de begroting voor het 
jaar 1946 een p ost toegevoegd wordt, luiden
de: .,Vergoeding kosten gestolen rijwiel aan 
Mr. J. Boor, wethouder dezer geneente 
f. 157,30" , met de bedoeling - blijkens de 
memorie van toelichting, behorende bij voor
melde begrotingswijziging - aan de wet
houder van onderwijs, Mr. J. Boor, de kosten, 
verbonden aan de vergadering van zijn tijdens 
een dienstbespreking met de Inspecteur van 
het Lager Onderwijs gestolen rijwiel, te v er
goeden; dat geen voorschrift is aan te wijzen , 
op grond waarvan de wethouder aanspraak 
kan maken op vergoeding van de door hem 
bij deze diefstal geleden schade; dat veeleer 
artikel 100, derde lid, der gemeentewet een 
beletsel oplevert voor de toekenning van een 
dergelijke vergoeding; dat evenmin uit bil
lijkheidsoverwegingen aanspraak op deze ver
goeding kan worden gemaakt, daar het risico, 
dat de wethouder heeft gelopen door zijn rij
wiel onbeheerd te laten staan, zich in feite 
niet van dat van de particulier onderscheidt; 
dat hij zich bovendien tegen dit risico had 
kunnen verzekeren ; dat daarom tegen deze 
uitgaaf bezwaar moet worden gemaakt; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Maartensd ijk bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat de gemeenteraad zich una
niem met het voorstel van het college van 
burgemeester en wethouders heeft verenigd, 
tot vergoeding van het gestolen rijwiel; dat 
's raads standpunt een zeer incidenteel karak
ter heeft en dat niet aan een algemeen stand
punt gedacht moet worden; dat niet kan 
worden toegegeven, dat in dit geval geen 
billijkheidsgronden aanwezig zouden zijn; 
dat in een gemeente als Maartendijk van een 
wethouder niet mag en niet kan worden ver
wacht, dat hij zich een groot deel van de dag 
beschikbaar stelt voor de behartiging van de 
zaken, welke hem in het bijzonder zijn toe
vertrouwd ; dat in het onderhavige geval 
sprake was van een plotselinge conferentie 
met de Inspecteur van het Lager Onderwijs 
in de inspectie Breukelen te Utrecht, waar
voor de wethouder spoedshalve en deels ook 
t e eigen gerieve zijn rijwiel, dat hij zich juist 
de vorige dag had aangeschaft, gebruikte; 
dat de diefstal van het rijwiel plaats vond 
op een moment, dat de wethouder van On
derwijs, Mr. J. Boor, zijn wethoudersfunctie 
uitoefende en niet terloops, maar in een plot
seling opgekomen dringende aangelegenheid; 
dat de gemeenteraad het met het college van 
burgemeester en wethouders alleszins billijk 
achtte, dat de gemeente de geleden schade 
vergoedt; dat er geen sprake is van andere 
inkomsten, bedoeld in artikel 100, 3e lid der 
gemeentewet; dat d<! niet-verzekering van het 
rijwiel tegen diefstal niet inhoudt, dat zij het op 
billijkheidsgronden - geen aanspraak kan 
worden gemaakt op vergoeding door de ge
meente; dat de billijkheid schuilt in de hoge 
prijs van rijwielen op het moment van de 
diefstal ; dat wethouder Mr. J. Boor door het 
op slot zetten van zijn rijwiel alle5 heeft gedaan 
wat hij ter bescherming van zijn rijwiel kon 
doen; 

0. dat Wij met Gedeputeerde Staten van 
oordeel zijn, dat geen wettelijk voorschrift is 

aan te wijzen , waarop de verp lichting t ot 
vergoeding van de kosten , verbonden aan de 
vervanging van het tijdens een dienst be
spreking gest olen rijwiel van de wethouder 
kan worden gegrond; 

dat echter evenmin een wettelijk voor
schrift bestaat, dat zich tegen een zodanige 
vergoeding verzet; 

dat als zodanig bepaaldelijk niet is aan te 
merken het derde Jid van artikel 100 der ge
meentewet, aangezien het hier niet gaat over 
enige vorm van inkomen, doch over een ver
goeding wegens blijkens de st ukken werke
lijk geleden schade; 

dat dan ook de raad der gemeente Maar
tensdijk zich gesteld zag voor de vraag, of de 
bovenbedoelde vergoeding op billijkheids
gronden zou moeten worden toegekend ; 

dat ten onrechte Gedeputeerde Staten ook 
in de beoordeling van deze vraag zijn getre
den, en zij hun goedkeuring slechts hadden 
mogen onthouden, indien het besluit van de 
gemeenteraad in strijd zou zijn met het alge
meen financieel belang der gemeente, hetgeen 
echter niet is gebleken; 

dat mitsdien het besluit van Gedeputeerde 
Staten niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be

sluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
van 26 November 1946, n°. 4554/3526, Je af
deling, alsnog goedkeuring te verlenen aan 
het besluit van de raad der voormelde ge
meente van 9 Augustus 1946, tot wijzigingvan 
de begroting dier gemeente voor 1946. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast enz. ' 

(A.B.) 

19 September 1947. UITSPRAAK van het 
Ambtenarengerecht te Groningen. (Tri
bunaalbesluit art. 10, 5e lid). 

Deze bepaling derogeert aan de Amb
tenarenwet 1929 en houdt niet anders 
in, aldus verstaat het ambtenarenge
r€'cht. dan dat het dienstverband o.m. 
van een adjunct-secretaris van het Tri
bunaal slechts door opzegging - tegen 
ei>n later tijdstip - kan worden beëin
digd. E<'n on tslagbesluit, gedateerd 21 
Mei 1917, dat o ntslag m. 1. v . 10 J\Iei 1917 
verleent. moet daarom nietig worden 
verklaard. 

Uitspraak in zake: 
Mr. J., wonende te L., k lager, 

tegen: 
de President ,·an het Tribunaal voor het 
Arrondissement Leeuwarden, verweerder. 

H et Ambtenarengerecht, enz.; 
11·at aa11uaat de feiten 1:an het t«,istuedi110: 
0. dat verweerder bij besluit, dd. 21 Mei 

1V 17, klager met ingang van 10 Mei 1947 
uit zijn functie van adjunct-secretaris van 
het Tribunaal voor het Arrondissement 
Leeuwarden heeft ontslagen, gelet op art. 
10, lid 6, juncto art. 12 van het Tribun=l
besluit en na overweging, dat hem, ver-
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weet·der, gebleken is, dat klager stukken 
uit een hem in zijn functie toevertrouwd 
dossier heeft afgegeven aan een derde, die 
niet tot het Tribunaal behoorde, en clat bij 
onderzoekingen, die hem waren opgedra
gen, heeft verricht tezamen m et die derde 
en getuigen h eeft gehoord op een wijze als 
hem nadrukkelijk was verboden; 

0. dat klager tijd!~ bij dit Gerecht in 
beroep is gekomen tegPn voormeld besluit, 
en op bij klaagschrift aangevoerde gron
den hee(t verzocht het vorenbedoeld be
sluit van verweerder te vernietigen; 

O. dat verweerdet· bij contra-memorie 
heeft geconcludeerd tot bevestiging van 
het bestreden besluit ; 

0. dat de zaa.k vervolgens is behandeld 
ter openbare terechtzitting van dit Ge
recht. op 19 September 1947 te Leeuwarden 
gehouden; 

In ,·echte: 
0. dat klager bij besluit van de Presi

dent van het Tribunaal voor het Arrondis
sement Lee uwarde n, dd. 1 Juli 1946, is be
noemd m et ingang van de datum van in
diensttreding tot adjunct-secretaris bij dat 
Tribunaal; 

0. dat klager daarmede krachtens art. 
10, lid 5, van het Tribunaa lbesluit als zo
danig was benoemd "tot wederopzeggens 
toe"; 

0. dat dit Gerecht vorenbedoeld art. 10, 
lid 5, waarmee gederogeerd wordt aan de 
Ambtenarenwet 1929, niet anders vermag 
te lezen dan dat daaruit volgt, dat ener
zijds het dienstverband van secretarissen, 
adjunct-secretarissen en waarnemende se
cretarissen van Tribunalen ten a llen tijde 
kan worden beëindigd door een simpele op
zegging, maar anderzijds ook dat dienst
verband niet anders kan worden beëindigd 
dan door opzegging; 

0. nu, dat niet kan worden gezegd, dat 
verweerder, klager op 21 Mei 1947 als ad
junct-secretaris ontslaande met ingang van 
10 ?.Iel 1947, dat dienstverband heeft opge
zegd, daar opzegging van een dienst,·er
band op enig tijdstip slechts kan plaats 
vinden tegen een later tijdstip; 

0. dat verweerder derhalve, welke goede 
gronden hij ook moge hebben gehad om 
tot ontslagverlening over te gaan, op 21 
Mei 1947 niet kon ontslaan met ingang van 
10 :uei 1947, en het bestreden besluit der
halve nietig moet worden verklaard; 

Rechtdocnde: 
Verklaart nietig het besluit van de Pre

sident van het Tribunaal voor het .\rron
dis,,.cment Leeuwarden, dd. 21 Mei 1947, 
,vaarva.n berof\p, 

Geen hoger beroep ingest eld. 
(A.B.) 

z9 September z947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Wegenwet art. 4). 

Uit de omstandigheid, dat de onder
havige weg leidt naar een pontveer dat 
niet meer wordt geëxploiteerd en de 
weg dus zijn doel heeft verloren, valt 

het niet meer openbaar zijn van de weg 
nog niet af te leiden. 

De bewering, dat de weg niet meer 
door het publiek wordt gebruikt wordt 
weerlegd door de omstandigheid, dat de 
weg voor toegang tot de aangrenzende 
percelen wordt gebezigd en de eigena
ren dier percelen veel belang hebben bij 
de openbaarheid van de weg. 

Een tweetal rijwielpaden en een voet
pad make n deel uit van een Rijksweg 
en zijn dus geen afzonderlijke wegen. 
In verband hiermede behoren de in de 
kolommen 1, II en 111 vermelde aan
duidingen betreffend deze paden te ver
vallen en moet ook kolom IV te dien 
aanzien oningevuld blijven, terwijl de 
aanwezigheid van deze paden bij de 
Rijksweg in kolom XI behoort te wor
den vermeld. 

W ij W ILHELMINA, enz: 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door: re. J. Stoel Jzn. te Kampereiland, 
2e. de Hoofdingenieur-Directeur van de Rijks
wa terstaat in de directie Overijssel en Dren
the tegen het besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Overijssel van 15 October 1946, 3e 
afdeling, n° . 7167, tot vaststelling van de we
genlegger der gemeente IJsselmuiden; 

De Raad van State Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
6 Augustus 1947, n°. 1406 A en 1406 B; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 13 September 
1947, n°. 712, Afdeling Waterstaatsrecht; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Overijssel 
bij hun evenvermeld besluit de wegenlegger, 
gewijzigd als door hun college bij besluit van 
20 Augustus 1946, 3e afdeling, n°. 7289/5648 
is aangegevan, hebben vastgesteld; 

dat het genoemde besluit, wat aangaat de 
door J. Stoel Jzn. betreffende het op de leg
ger brengen van de Veerweg onder Veecaten 
als we& n°. 43 ingebrachte bezwaren, steunt 
op de overwegingen, dat de bedoelde Veerweg 
onder no. 12 voorkomt op de bestaande in 
1905 vastgestelde ligger van openbare wegen 
der voormalige gemeente Zalk en Veecaten 
en sinds genoemd jaar steeds ongehinderd 
voor het openbaar verkeer heeft opengestaan; 
dat uit een en ander mag worden afgeleid, dat 
de rechthebbende op die weg daaraan inder
tijd de bestemming van openbare weg heeft 
gegeven; dat de bedoelde weg mitsdien in
gevolge het bepaalde in artikel 4, lid 1, sub 
111, der Wegenwet als een openbare weg 
moet worden aangemerkt en derhalve te
recht op de legger is geplaatst; 

dat deze beslissing J. Stoel Jzn. te Kamper
eiland, en de H oofdingenieur-Directeur van 
de Rijkswaterstaat in de directie Overijssel 
en Drenthe bij Ons in beroep zijn gekomen; 

dat J. Stoel Jzn, aanvoert dat over hem in 
eigendom toebehorende percelen kadastraal 
bekend gemeente Zalk, Sectie A. nos. 302, 
en 532 een weg liep d ie als openbare weg werd 
gebruikt ten behoeve van het toen ter plaatse 
van oudsher bestaande pontveer; dat echter 
dit pontveer sedert ongeveer tien jaar niet 
meer bestaat; dat d aarmede de bestemming 
a ls Veerweg geheel is komen te vervallen en 
de handhaving als openbare weg geen rede-
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lijke grond meer heeft; dat de weg geen an
d er openbaar doel dient en niet meer door het 
publiek gebruikt wordt, daar hij van de dijk 
tot aan de rivier de IJssel doodloopt; dat 
indien Gedeputeerde Staten met deze aan 
hen voorgelegde en bekende feiten rekening 
hadden gehouden, zij tot de conclcsie hadden 
moeten komen, da t deze weg reeds lang niet 
meer op de legger behoort voor te komen en 
hem derhalve geschrapt zouden hebben van 
het ontwerp; 

dat de Hoofdingenieur-Directeur van de 
Rijkswaterstaat aanvoert, dat de rijwielpa
den, vermeld in de bedoelde legger onder de 
nos. 34 I en 34 Il, en het voetpad, vermeld 
onder n°. 34 III , niet beschouwd moeten wor
den als afzonderlijke wegen, doch als beho
rende tot de Rijksweg in zijn geheel; dat met 
het oog daarop vermelding in de kolommen 
I , II en III van de legger niet gewenst is en 
ook kolom IV te dien aanzien oningevuld 
moet blijven; dat derhalve in de kolommen 
I, II, III en I V alles, wa t daarin met betrek
king tot de rijwielpaden en het voetpad is 
ingevuld, moet vervallen en in kolom XI op 
gelijke hoogte van de beschrijving dezer paden 
in de kolommen Va, Vb en Vc moet worden 
vermeld hetgeen in kolom JIJ omtrent de rij
wielpaden en het. voetpad is aangegeven; dat, 
indien de rijwielpaden zijn aangeduid door 
borden, in die kolom aan de omschrijving 
van deze paden het woord "rijwielpad" kan 
worden toegevoegd; . 

0. ten aanzien van het door J. Stoel Jzn. 
ingestelde beroep; 

dat blijkens de overgelegde stukken de on
der n° . 43 in de onderwerpelijke legger opge
nomen weg reeds op de wegenlegger van 1861 
der voormalige gemeente Zalk en Veecaten 
voorkwam onder n°. 10 en sindsdien voor een 
ieder toegankelijk is geweest terwijl, nim
mer ter plaatse is kenbaar gemaakt, dat de 
weg slechts ter bede voor een ieder toeganke
lijk was; 

dat hieraan niet afdoet de omstandigheid, 
dat zich op de weg een draaihek bevindt, 
aangezien dit hek dient als veekering en door 
de appellant ook niet wordt aangevoerd, dat 
het hek tevens moet dienen om te doen uit
komen. dat de weg niet open baar is; 

dat de appellant nog aanvoert. dat de weg 
zijn doel heeft verioren nu het pontveer, 
waarheen de weg leidt, niet meer wordt geëx
ploiteerd en de weg niet meer door het pu
bliek wordt gebruikt; 

dat echter uit de eerste omstandigheid het 
niet meer openbaar z~n van de weg nog niet 
valt af te leiden, terwijl uit de stukken blijkt, 
dat de weg voor toegang tot de aangrenzen
de percelen wordt gebezigd en de eigenaren 
dier percelen veel belang hebben bij de open
baarheid van de weg; 

dat derhalve deze weg krachtens het be
paalde in artikel 4, eerste lid onder I der We
genwet openbaar is en mitsdien in de legger 
behoort te worden gehandhaafd; 

0 , ten aanzie,-, van het door de Hoofdinge
nieur-Directeur van de Rijkswaterstaat in de 
directie Overijssel en Drenthe ingestelde be
roep; 

dat de rijwielpaden, vermeld onder de nos. 
34 J en 34 Il, en het voetpad , vermeld ond er 
n•. 34 III. geen afzonderlijke wegen zijn, doch 

deel uitmaken van de onder n°. 34 vermelde 
Rijksweg; 

dat in verband hiermede de in de kolom
m en I , II en III vermelde aanduidingen be
treffende de bedoelde paden behoren te ver
vallen, en ook kolom IV te dien aanzien 
oningevuld moet blij ven; 

dat de aanwezigheid van deze paden bij de 
weg n°. 34 in kolom XI behoort te worden 
vermeld ter hoogte van de beschrijving dezer 
paden in de kolommen Va, Vb en Vc; 

Gezien de Wegenwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan; 
1. het beroep van J. Stoel Jzn. ongegrond 

te verklaren; 
2. met gegrondverklaring van het door de 

Hoofdingenieur-Directeur van de R ijkswater
staat in de directie Overijzssel en Drenthe 
ingestelde beroep, te beslissen, dat de wegen
legger van de gemeente IJsselmuiden, zoals 
deze door de Gedepureerde Staten van Over
ijssel bij hun besluit van 15 October 1946. 3e 
afdeling. n°. 7167, is vastgest eld, behoort te 
worden gewijzigd in dier voege, dat de nos. 
34 I, 34 II en 34 III komen te vervallen en 
dat hetgeen ten aanzien van de met deze 
nummers aangeduide paden is ingevuld in de 
kolommen Il en III wordt vermeld in kolom 
XI van de weg n°. 34 op gelijke hoogte van 
de op de bedoelde paden betrekking hebbende 
vermeldingen in kolom V. 

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
is belast enz. 

(A.B.) 

20 September 1947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
17 j 0

• artt. 22 en 75). 
De laatste datum van de beroepster

mijn van 30 vrije dagen, bedoeld in 
artikel 1 7 lid 2, viel op een Zondag, 
in verband waarmede het op de vorige 
dag verzonden beroepschrift geacht moet 
worden tijdig te zijn ingediend. 

De Raad heeft de oprichting van een 
openbare school voor u. 1. o. geweigerd, 
hoewel de ouders van 66 leerlingen dit 
onderwijs voor hun kinderen verlangen, 
en gelijktijdig medewerking tot stich
ting van een bijzondere school voor 
u. 1. o. , hoewel dit onderwijs slechts voor 
32 leerlingen verlangd wordt, verleend. 
Met het oog hierop en in verband met 
de omstandigheid, dat de dichtstbijzijn
de openbare school voor u. 1. o. zich op 
een afstand van 22 K .M. bevindt, moet 
het besluit tot weigering der oprichting 
van een openbare school voor u. 1. o. in 
strijd worden geacht met de strekking 
van art. 75 lid 3, volgens welke de over
heid het openbaar onderwijs niet bij het 
bijzondere mag achterstellen, en hebben 
dus Ged. Staten terecht de oprichting 
bevolen. 

Wij WILHELMINA, enz.: 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de raad der gemeente Vollenhove tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Over
ijssel van 3 December 1946, n°. 9935/8699, 
2e afdeling, waarbij , met vernietiging van het 
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b esluit van de raad van 15 April 1946, on der 
meer vermeerdering van het aant al scholen 
in de gemeente Vollenhove is bevolen, door 
stichting van een school voor uitgebreid la 
ger onderwijs, als bedoeld in het v ierde lid 
van artikel 3 van de Lager-Onderwijswet 
1920; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Augustus 1947, n°. 1470; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 September 1947, n°. 38.372, afdeling La
ger Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Vollenhove 
bij zijn besluit van 15 April 1946 afwijzend 
heeft beschikt op een verzoek van J . Muller 
en anderen, allen ouders van kinderen, die 
voor deze kinderen uitgebreid lager onder
wijs onmisbaar achten, om de destijds hier 
ter plaatse bestaan hebbende school voor 
uitgebreid lager onderwijs, welke school we
gens onvoldoende aantal leerlingen tijdelijk 
gesloten is, weder te openen 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat is ingekome n een verzoek van het be
stuur der bijzondere lagere school in deze 
gemeente, om medewerking overeenkomstig 
artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920, tot 
stichting van een bijzondere school voor 
uitgebreid lager onderwijs; dat dit verzoek 
voldoet aan de bij de wet gestelde vereisten, 
zodat daarop niet anders dan een gunstige 
b eschikking kan worden genomen; dat dus, 
indien op eerstgemeld verzoek werd ingegaan, 
dit tot gevolg zou hebben, dat in deze be
trekkelijk kleine gemeente twee scholen voor 
uitgebreid lager onderwijs zouden komen; 
dat naar zijn mening de aanwezigheid van 
twee scholen voor uitgebreid lager onderwijs 
een grote financiële last voor de gemeente 
zou betekenen, hetgeen niet verantwoord 
moet worden geacht; 

dat bij afzonderlijk besluit van dezelfde 
datum de raad ingewilligd heeft het verzoek 
van het bestuur der vereniging tot stichting 
en instandhouding van scholen met de Bijbel 
te Vollenhove van 1 Maart 1946 om de voor 
de stichting van een bijzondere school voor 
uitgebreid lager onderwijs, overeenkomstig 
artikel 74 der Lager-Onderwijswet 1920, be
nodigde gelden uit de gemeentekas te ver
strekken; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
aan de in artikel 73 der Lager-Onderwijswet 
1920 omschreven vereisten voldaan is; dat 
zich niet voordoet een der gevallen, bedoeld 
in artikel 75, derde en vierde lid dier wet ; 

dat nadat een aantal ingezetenen der ge
meente Vollenhove van voormelde besluiten 
bij Gedeputeerde Staten der provincie Over
ijssel in beroep waren gekomen, dit college bij 
hun besluit van 3 December 1946, 2e afdeling 
n°. 9935/8699 heeft besloten, 1°. de beroepen 
van appellanten, voorzover gericht tegen het 
besluit van de raad der gemeente Vollenhove 
van 15 April tot net verlenen van medewer
king aan het verzoek van het bestuur der 
vereniging tot stichting en instandhouding 
van scholen met de Bijbel tot stichting van 
een bijzondere school voor uitgebreid lager 
onderwijs ongegrond te verklaren; 
2°. met vernietiging van het bestreden be-

sluit van I S April 1946, waarbij besloten is 
niet over te gaan tot stichting van een open
bare school voor u itgebreid lager onderwijs 
de tegen d it besluit ingediende beroepen ge
grond te verklaren; 
3°. te bevelen, dat het aantal scholen in de 
gemeente Vollenhove met één worde ver
meerderd door stichting van een school voor 
uitgebreid lager onderwijs, als bedoeld in 
het vierde lid van artikel 3 van de Lager
Onderwijswet 1920; 

dat dit besluit steunt op de overweging, 
dat vermeerdering van het aantal scholen in 
een gemeente alleen dan behoort te worden 
gelast, wanneer vasrstaat, dat in de behoefte 
aan openbaar lager onderwijs zonder ver
meerdering van het aantal scholen niet naar 
behoren kan worden voorzien; dat derhalve 
in het onderhavige geval moet worden nage
gaan, of een openbare school voor uitgebreid 
lager onderwijs inderdaad noodzakelijk moet 
worden geacht in verband met de behoefte 
aan dit soort onderwijs van die richting in de 
gemeente Vollenhove; dat, wat deze vraag 
aangaat, uit een tot de gemeenteraad van 
Vollenhove gericht adres blijkt, dat door 53 
ouders voor in totaal 66 kinderen openbaar 
uitgebreid lager onderwijs in de gemeente 
Vollenhove wordt verlangd; dat, ook al zou 
de bij het gemeentebestuur bestaande ver
wachting, dat in verband met de werkkring 
van een aantal ondertekenaars van het adres 
in de Noordoostpolder bij de stichting van 
een school van dezelfde soort en van dezelfde 
richting in dat gebied het aantal kinderen, 
voor wie thans plaatsruimte op een school 
voor uitgebreid lager onderwijs in de gemeen
te Vollehove wordt verlangd, zal dalen, wor
den bewaarheid, naar de mening van hun col
lege het grensgetal van 24, waarbij volgens 
artikel 57 der Lager Onderwijswet 1920 aan
spraak op Rijksvergoeding blijft bestaan, als
dan nog in meer of minder belangrijke mate 
zal worden overschreden, ongeacht nog de 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, 
dat ingezetenen van andere gemeenten de 
plaats van de naar de Noordoostpolder ver
trekkende ouders zullen innemen; dat de 
voorstanders van het openbaar onderwijs in 
de gemeente Vollenhove zich thans genood
zaakt zien hun kinderen het door hen gewen
ste onderwijs te laten ontvangen op de daar
toe bestemde scholen in de gemeente Meppel 
en Zwolle, waaraan grote bezwaren zijn ver
bonden, zowel wegens de afstand, te weten res
pectievelijk 22 kilometer en 30 kilometer, als 
wegens de kosten van vervoer, welke, voor 
wat de afstand Vollenhove - Zwolle aangaat 
ongeveer f 25.- bij maandabonnement be
dragen; dat voorts de belangstelling voor het 
uitgebreid lager onderwijs allerwegen toe
neemt en derhalve in de gemeente Vollenhove 
eveneens met stijging van de behoefte aan 
openbaar uitgebreid lager onderwijs in de 
naaste toekomst mag worden gerekend; dat, 
daar bovendien de gemeenteraad verplicht 
is aan de stichting van een bijzondere school 
voor uitgebreid lager onderwijs medewerking 
te verlenen, wanneer behoudens naleving 
van enkele andere in artikel 73 van de Lager
Onderwijswet 1920 omschreven vereisten 
plaatsruimte wordt begeerd voor ten minste 
24 leerlin gen, mitsdien het bestreden raads-
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besluit geacht moet worden in strijd te zijn 
met de geest van de wet, volgens welke het 
openbaar en bijzonder onderwijs door de 
overheid zoveel mogelijk gelijkelijk behoort 
te worden verzorgd; dat, hoewel aan het ge
meentebestuur van Vollenhove kan worden 
toege-;even, dat uit de stichting van twee 
scholen voor uitgebreid lager onderwijs niet 
onbelangrijke financiële lasten voor de ge
meente zullen voortvloeien, aan dit bezwaar 
gedeeltelijk kan worden tegemoetgekomen, 
wanneer op de principiële bereidverklaring 
van de Landdrost van het Openbaar Lichaam 
de Noordoostpolder tot het aangaan van een 
gemeenschappelijke regeling tot toelating 
van kinderen uit dit gebied op de openbare 
school voor uitgebreid lager onderwijs in de 
gemeente Vollenhove, waarbij voor elk kind 
een vergoeding zal worden betaald berekend 
op overeenkomstige wijze, als de vergoeding, 
verschuldigd voor buitenleerlingen, die een 
bijzondere school in een andere gemeente 
bezoeken,wordtingegaan; 

dat de raad der gemeente Vollenhove van 
dit besluit bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat hij blijft bij zijn mening, dat 
voor twee scholen voor uitgebreid lager onder
wijs in een gemeente van nog geen 5000 zie
len, geen plaats is, terwijl de aanwezigheid 
daarvan aan de gemeente niet verantwoorde 
lasten zal opleggen; dat weliswaar het ver
zoek tot heropening der openbare school voor 
uitgebreid lager onderwijs door 53 ouders is 
getekend, die voor in totaal 66 kinderen 
openbaar uitgebreid lager onderwijs verzoe
ken, doch dat hij vrij zeker meent te kunnen 
aannemen, dat bij de opening der school dit 
getal belangrijk zal blijken te zijn vermin
derd; dat bovendien in dit geval van 66 
leerlingen 25 zijn begrepen van ouders, die 
zich in deze gemeente hebben gevestigd in 
verband met de werken aan de Noord-oost
polder en 23 van ouders, die niet in deze ge
meente woonachtig zijn; dat te verwachten is, 
dat bij verdere voortgang van de werken in 
gemelde polder, een groot gedeelte van eerst 
gemelde ouders zich in de polder zullen versti
gen en dan waarschijnlijk van de openbare 
school voor uitgebreid lager onderwijs in de 
gemeente Vollenhove geen gebruik meer 
zullen maken; dat Gedeputeerde Staten wel 
overwegen, dat, ook al zou deze verwachting 
bewaarheid worden, het grenstal vaa 24, 
waarbij volgens artikel 57 van de Lager-On
derwijswet 1920 aanspraak op Rijksvergoe
ding blijft bestaan, alsdan nog in meer of min
der belangrijke mate zal worden overschreden, 
ongeacht nog de waarschijnlijkheid, d at in
gezetenen van andere gemeenten de plaats 
van de naar de Noordoostpolder vertrekken
de ouders zullen innemen, doch dat een en 
ander naar zijn mening nog lang niet vast
staat, en de gemeente bevreesd is grote kos
ten te maken voor een school, die later mis
schoen zal blijken geen levensvatbaarheid 
meer te bezitten, althans niet in die mate als 
gewenst en noodzakelijk moet worden geacht, 
namelijk een in alle drie leerjaren goed be
zette school voor uitgebreid lager onderwijs; 
dat misschien de behoefte aan uitgebreid 
lager onderwijs in deze gemeente momenteel 
nog al groot is, doch dat die naar zijn mening 
voornamelijk wordt veroorzaakt door de om-

standigheid, dat de ingezetenen in belangrij
ke mate profiteren van de werken in de Noord
oostpolder, waar alle arbeiders werk kunnen 
vinden.terwijl ook diverse ambachtslieden enz. 
daarvan profiteren, met gevolg, dat zij allen 
behoorlijke inkomsten hebben en dus thans 
meer dan voorheen aan uitgebreid lager on
derwijs behoefte hebben; dat hij echter be
vreesd is, dat deze welvaart zal afnemen, om
dat de Noordoostpolder naar gelang deze 
verder gereed komt en dichter bevolkt wordt, 
minder behoefte zal krijgen aan arbeids
krachten en leveranciers uit de randgemeen
ten, gelijk ook is gebleken na het gereed ko
men van de Wieringermeer; dat, indien dit 
feit zich voltrekt, de behoefte aan uitgebreid 
lager onderwijs waarschijnlijk belangrijk zal 
dalen; dat het daarom naar zijn menig niet 
verantwoord is te achten thans grote kosten 
te maken voor stichting van een school, die 
in de toekomst misschien zal blijken geen 
voldoende reden van bestaan meer te hebben; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van de appellant in zijn beroep: dat het be
streden besluit op 13 December 1946 aan de 
appellant is toegezonden en dus de termijn 
van 30 vrije dagen, volgens artikel 17, lid 2, 
der Lager- Onderwijswet 1920 voor beroep 
gegund, op 14 December daaraanvolgende is 
aangevangen en eindigde op 12 Januari 1947; 

dat echter deze datum op een Zondag viel, 
in verband waarmede het op II Januari 
1947 verzonden beroepschrift geacht moet 
worden tijdig te zijn ingediend; 

dat derhalve de appellant in zijn beroep 
ontvankelijk is; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak: 
dat blijkens de overgelegde stukken de 

ouders van 66 leerlingen openbaar uitge
breid lager onderwijs voor hun kinderen ver
langen, terwijl bijzonder uitgebreid lager on
derwijs slechts voor 32 leerlingen wordt ver
langd; 

dat met het oog hierop en in verband met 
de omstandigheid, dat de dichtstbijzijnde 
openbare school voor uitgebreid lager onder
wijs zich op een afstand van 22 kilometer be
vindt, met Gedeputeerde Staten moet wor
den geoordeeld, dat het besluit van de ge
meenteraad in strijd is met de strekking van 
artikel 75, lid 3, der lager-Onderwijswet 1920, 
volgens welke de overheid het openbare on
derwijs niet bij het bijzondere mag achter
stellen; 

dat Wij ons ook overigens verenigen met 
de gronden, waarop Gedeputeerde Staten hun 
besluit doen steunen, en dit besluit mitsdien 
moet worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

20 September 1947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
38 j 0

• art. 23). 
In de onderhavige beroepsprocedure 

betreffende het in verband met de op
heffing der school aan het schoolhoofd 
verleend eervol ontslag zijn Ged. Staten 
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terecht niet getreden in een beoorde
ling van de juistheid van het (door hen 
reeds goedgekeurd) raadsbesluit tot op
heffing der school, daar hier slechts aan 
de orde was de vraag of de raad, beslo
ten hebbend tot opheffing der school, 
ten onrechte de appellant ontsloeg met 
ingang van de datum, waarop het be
sluit tot opheffing onherroepelijk zou 
zijn goedgekeurd. Deze vraag moet ont
kennend worden beantwoord, daar het 
v erleend ontslag het normaal gevolg 
was van het besluit tot opheffing der 
school. De niet-goedkeuring van dit be
sluit in hoogste instantie doet overigens 
het aan appellant verleend ontslag ver
vallen. 

Wij WILHELMINA, enz.: 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

R. van de Sande te Deurne, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Bra
bant van II Maart 1947, G. n°. 480, IVe af
deling, tot ongegrondverklaring van zijn ge
roep, tegen het besluit van de raad der ge
meente Deurne van 3 September 1946, C. n°. 
1 u21/26, waarbij hem eervol ontslag is ver
leend als hoofd van de openbare lagere school 
te Deurne(kom). met ingang van de datum 
waarop het besluit tot opheffing dier school 
onherroepelijk zal zijn goedgekeurd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Augustus 1947, n°. 1467; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, · Kunsten en Wetenschappen van 
15 September 1947, n°. 38.374, afdeling la
.ger onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Deurne in 
zijn vergadering van 3 September 1946 heeft 
besloten met intrekking van zijn besluit van 
19 Augustus 1946, waarbij R. van de Sande 
als h oofd der openbare lagere school te Deurne 
(kom) met ingang van 1 Septemper 1946 eer
vol ontslag werd verleend, aan R. van de Sande 
eervol ontslag te verlenen met ingang van de 
dag, waarop het besluit van de raad tot op
heffing der genoemde school onherroepelijk 
zal zijn goedgekeurd; 

dat, nadat R. van de Sande van dit raads
besluit bij Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant in beroep was gekomen, deze, ge
hoord de Onderwijsraad(Afdeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het be
waarschoolonderwijs), zomede de hoofdin
specteur van het lager onderwijs in de inspec
tie H elmond te Helmond, bij besluit van II 
Maart 1947 het beroep ongegrond hebben 
verklaard, daarbij overwegende dat R. van 
de Sande in beroep aanvoert, dat de ophef
fing der openbare lagere school in de kom 
der gemeente Deurne, waartoe door de ge
meenteraad bij zijn besluiten van 19 Augus
tus 1946 en 3 September 1946 werd overge
gaan, in strijd is met artikel 19 der Lager 
Onderwijswet 1920; 

dat zij, Gedeputeerde Staten, echter van oor
deel zijn dat het inst ellen van beroep tegen de 
ontslagbesluiten niet de weg is om bezwaren 
te opperen tegen de opheffing dier openbare 
lagere school, vermits bij dit beroep niet be
hoort te worden getreden in een beoordeling 
van de juistheid van de door de gemeente-

raad nodig geoordeelde opheffing dier school; 
-dat het raadsbesluit van 3 September 1946 
tot opheffing der betrokken school door hun 
college is goedgekeurd bij besluit van 19 No
vember 1946, G. n°. 418 en tegen dit goedkeu
ringsbesluit voor iedere belanghebbende be
roep open staat op de Kroon; dat in de on
derhavige beroepsprocedure moet worde_n 
uitgegaan van de juistheid van het besluit 
tot opheffing der school, welke opheffing on
vermijdelijk ontslag van het daaraan verbon
den onderwijzend personeel tengevolge heeft; 
dat uit dien hoofde het ontslag gehandhaafd 
behoort te worden en appellants bezwaren 
ongegrond zijn t e achten; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Sta
ten R. van de Sande bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat de opheffing van de 
openbare lagere school in de kom van de ge
meente Deurne, waartoe door de gemeente
raad bij zijn besluiten van 19 Augustus 1946 
en 3 September 1946 werd overgegaan, vol
gens hem, appellant, in strijd is met artikel 19 
der Lager- Onderwijswet 1920; 

0. dat Gedeputeerde Staten terecht niet 
z ijn getreden in een beoordeling van de juist
heid van het besluit van de raad der gemeente 
Deurne tot opheffing van de openbare lagere 
school aldaar, waarvan het ontslag van de 
appellant een gevolg was; 

dat immers in de onderhavige beroeps-pro
cedure niet aan de orde is de vraag of het 
raadsbesluit tot opheffing der school juist 
was, maar de vraag of de raad. besloten heb
ben tot opheffing der school, ten onrechte de 
appellant ontsloeg met ingang van de datum, 
waarop het besluit tot opheffing onherroepe
lijk zou zijn goedgekeurd; 

dat de laatste vraag ontkennend beant
woord moet worden, daar het aldus verleende 
ontslag een normaal gevolg was van het be
sluit van de gemeenteraad tot opheffing der 
school; 

dat overigens de niet -goedkeuring van dit 
besluit in hoogste instantie 1) het aan de ap
pellant verleende ontslag doet vervallen; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister V'ln Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

25 Septe-niber 1941. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
101). 

Terecht is de Raad bij de vaststelling 
der vergoeding, bedoeld in art. 101, uit
gegaan van een aantal leerlingen vol
gens de maatstaf van art. 28 lid 7, daar 
tengevolge van evacuatie en beschadi
ging de onderhavige bijzondere school 
in 1945 heeft stilgestaan tot October en 
dientengevolge toepassing van art. 28 
lid 6 ai.et mogelijk was. Echter bestond 
geen aanleiding om van de wet in zo
verre af te wijken, dat de vergoeding 
niet voor het volle, doch slechts voor 
een half jruu:: werd toegekend, zulks te 
minder omdat door art. 103 lid 4 wordt 
voorkomen, dat het schoolbe111tuur uit
eindelijk meer vergoeding ontvangt da.n 
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het bedrag van de voor vergoeding In 
aanmerking komende uitgaven. 

De omstandigheid, dat de aanvrage 
eerst na de in art. 101 lid 1 genoemde 
termijn is ingediend, doet niet ter zake, 
omdat niet slechts de Raad bij zijn be
sluit me t deze overschrijding van de 
t ermijn genoegen h eeft genom e n, doch 
ook deze overschrijding voor een be
langrijk deel te wijten is aan de h ou
ding van een a mbtenaar ter secretarie. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Kesteren, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Gelderland 
van 11 Februari 1947, No. 319, waarbij met 
gedeeltelijke vernietiging van het besluit 
van appellant van 4 November 1946, No. 
VII, h et bedrag der in art. 101 der L ager
Onderwijswet 1920 bedoelde vergoeding 
waarop de K erkeraad der Nederduits H er
vormde gem eente te Opheusden als bestuur 
der bijzondere sch ool voor gewoon lager 
onde rwijs aan de Hamsestraa t 0. 437 al
daar, over he t jaar 1945 aanspraak h eeft, 
is vastgesteld op 256 X f 8.25 of f 2112; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 Augustus 1947, no. 1474; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 
20 September 1947, No. 39,000, Afdeling 
Lager Onderwijs; 

0. dat de raad de r gemeente K esteren bij 
zijn besluit van 4 November 1946 het be
drag der v ergoeding, bedoeld in art. 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920 ten behoeve van 
de twee bijzondere scholen voor gewoon la
ger onderwijs in die gem eente over 1945 
h eeft vastgesteld op r espectievelijk f 701.25 
e n f 1025; 

dat dit besluit steunt op de overwegin
gen, dat de ve rgoeding over h et jaar 1945 
moet worde n berekend over het gemiddeld 
aantal leerlingen van de desbetreffende 
scholen in dat jaar en naar h et bedrag per 
lee rli ng als bedoeld in art. 55bis of art. 101, 
5e lid, de r Lager-Onderwijswet 1920; dat 
be rekening van het aanta l leerlingen naar 
de maatstaf van art. 28, 6e lid, der Lager
Onderwijswet 1920 voor h et jaar 1945 niet 
mogelijk is, omdat op de teldata in v e rband 
met evacuatie e n beschadiging der school
gebouwen geen school gegeven ,verd e n d u s 
de op die data ingeschreven leerlingen niet 
als werkelijk schoolgaand kunnen worden 
b eschouwd ; dat berekening van he t aantal 
leerlingen de rhalve op een ,andere wijze 
dient te geschieden e n wel naar analogie 
van h et in art. 28, 7e lid, bepaalde ten op
zichte van in de loop van het jaar opge
richte scholen; dat de bijzondere scholen in 
October 1945 weder zijn aangevange n en 
de rhalve op g r ond van het bepaalde In art. 
28, 7e lid der Lager-Onde rwijswet 1920 
geldt h et aantal leerlingen, dat op de laat
ste dag de r maand November 1945 als wer
k elijk schoolgaand bek end stond; dat n iet 
tijdig een besluit tot vaststelling van h et 
bedrag pe r leerling ingevolge art. 55bis der 

Lager-Onderwijswet 1920 is genomen, zodat 
het bij besluit van de Commissaris de r 
provinc ie van 14 April 1943, No. CB 2, voor 
1943 vastgestelde bedrag ad f 8.26 geacht 
worrlt. ook voor het jaar 1945 te gelden; 
dat in verband m et de opening der bijzon 
der e scholen In October 1945 deze scholen 
s lechts aanspraak zouden kunnen maken 
op ¼ gedeelte van de hen over het jaar 
1945 toek om ende vergoeding ingevolge art. 
101 der Lager-Onderwijswet 1920, ware het 
niet dat verschillende uitgaven ten laste 
der scholen komen, die zich over het gehele 
jaar uitstrekken, zoals daar zijn kosten van 
schoonhouden, vergoeding voor diploma's, 
kosten van administratie, kosten van 
brandverzekering, contributie Scholenbond 
en dergelijke ; dat de openbare lagere sch ool 
in deze gemeente in 1945 gedurende een 
half jaar geopend is geweest ; dat de uit
gaven voor de scholen vrijwel in overee n
s temming zijn met de toe t e kennen ver
goed ing, a ls wordt aangen ome n, dat de door 
h en over 1945 gedane uitgaven worden ge
rekend t e zijn de uitgaven over een half 
jaar; dat in verband m et bovenstaande 
over wegingen de billijkste oplossing is, dat 
de vergoeding wordt berekend over een 
tijdvak van een half jaar en overigens naar 
de daarvoor bij de wet gestelde normen; 

dat, nada t de K erkeraad de r Nederduits 
H e rvormde gemeente te Opheu sden, die de 
school aan de Hamsestraat No. 0 437 al
daar in stan d houdt, voor welke school de 
vergoeding was gesteld op f 1025, van dit 
besluit bij Gedeputeerde Staten van Gel
derland in beroep was gekom en, dit college 
bij zijn voormeld besluit m et ve rnietiging 
in zoverre van h et aangevallen Raadsbe
s luit h et bedrag de r in artikel 101 der La
ger-Onde rwijswet 1920 bedoelde vergoeding, 
waarop voornoemd schoolbestuur over 1945 
aanspraak h eeft, h eeft vastgesteld op 
256 X f 8.25 of f 2112; 

dat het besluit van Gedeputeerde Staten 
steunt op de overwegingen, dat 's Raads 
gevoelen naar hun oordee l kan worden ge
deeld voor wat betreft h et voor 1945 per 
leerling geldend berag bedoeld in artikel 
55bis, lid 1, der Lager-Onde rwijswet 1920 
(f 8.25) en de be rekening van h et aantal 
leerlingen de r onderwerpelijke school naar 
analogie van artikel 28, lid 7, dier wet; dat 
echter uit het toepassen van laatstbedoelde 
wetsbepaling niet zoals het gemeentebe
stuur doet, de gevolgtrekking mag worden 
gemaakt, dat de exploitatievergoeding over 
1945 nu ook slechts voor h et tijdvak gedu
rende h etwelk de school in dat jaar ge
opend is geweest zou zijn verschuldigd; dat 
zulks in het algemeen ten aanzien van 
in de loop van h et jaar opgerichte scholen 
de gebruikelijke gang van zaken moge zijn, 
doch in casu - waar het een bestaande 
sch ool betreft, welke in 1945, zoals de raad 
zelf erkent, t en dele dezelfde uitgaven h eeft 
gvorderd als bij een niet onde rbroken ge
bruik het geval zou zijn geweest - in elk 
geval het wette lijk systeem, dat immers 
n e rgens r ek ening houdt m et de mogelijk
heid dat de exploitatievergoeding in bepaal-
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de gevallen slechts over een gedeelte van 
een jaar verschuldigd zou zijn, in volle om
vang zal moeten gelden; dat een geval als 
het onderhavige, zo al door de wet niet 
voorzien, dan toch in haar systeem wel is 
te passen, vermits de vijfjaarlijkse afreke
ning bedoeld in artikel 103, lid 3, der wet, 
in verband met het bepaalde in het vierde 
lid van dat artikel te zijner tijd corrigerend 
zal kunnen werken. 

dat de raad der gemeente Kesteren van 
het besluit van Gedeputeerde Staten bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende dat 
Gedeputeerde Staten dus van oordeel zijn, 
dat berekening van het aantal leerlingen 
naar de maatstaf van artikel 28, 6e lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 voor het jaar 
1945 niet mogelijk is, omdat op de teldata 
in verband met de evacuatie en beschadi
ging der schoolgebouwen geen school w erd 
gegeven en de op die data ingeschreven 
leerlingen niet als werkelijk schoolgaand 
kunnen worden beschouwd; dat ook de be
rekening van het aantal leerlingen naar 
analogie van artikel 28, lid 7, dier wet de 
instemming van genoemd college beeft; dat 
Gedeputeerde Staten echter ten onrechte 
concluderen, dat uit het toepassen van 
laatstbedoelde wetsbepaling niet de gevolg
trekking mag worden gemaakt, dat de ex
ploitatievergoeding over 1945 nu ook slechts 
voor het tijdvak, gedurende hetwelk de 
school in dat jaar geopend is geweest, zou 
zijn verschuldigd; dat immers erkend 
wordt, dat zulks in het a lgem een ten aan
zien van in de loop van het jaar opgerichte 
scholen de gebruikelijke gang van zaken is; 
dat de berekening van het gemiddeld aan
tal leerlingen, dat als werkelijk school
gaand kan worden beschouwd moeilijk op 
een andere wijze kan plaats vinden, omdat 
anders rekening wordt gehouden met leer
lingen die weliswaar stonden ingeschreven, 
doch in feite niet de school bezochten van 
1 Januari 1945 tot October 1945; dat inder
daad - zoals in het raadsbesluit is over
wogen - verschillende uitgaven ten laste 
van het schoolbestuur zijn gekomen, die 
zich over h e t gehele jaar uitstrekten; dat 
deze uitgaven blijkens de door het school
bestur overgelegde bescheiden bij de aan
vrage om vergoeding a ls volgt kunnen wor
den berekend; 

bezoldiging en sociale lasten 
schoolschoon maakster 

vergoeding voor diploma's 
administratiekosten 
verzekeringskosten 
schoolraad-contributie 
contributie Hervormde Raad 

f 
f 
f 
f 
f 

f voor "Kerk en school" 
contributie borgstelligsorganl-

satie f 

394.70 
75.-

101.20 
18.44 
22.85 

31.75 

0.65 

Totaal f 644.59 
of over het tijdvak van 1 Januari tot Oc
tober 1945 9/12 X f 644.59 = f 483.44; dat 
dat bedrag echt er geheel kan worden be
streden uit de vergoeding over het tijdvak 
1 Juli tot October 1945 ad f 528 (f 1056 : 2) , 
waarop naar hun mening het schoolbestuur 

formeel geen aanspraak kan doen gelden; 
dat ook het argument van Gedeputeerde 
Staten, dat de vijfjaarlijkesche afrekening, 
bedoeld in artikel 103, lid 3, der wet in ver
band met het bepaalde, in het vierde lid 
van dat artikel, te zijner tijd corrigerend 
zal kunnen werken, in het onderhavige ge
val niet opgaat, omdat het totaalbedrag 
van de voor vergoeding in aanmerking ko
mende uitgaven over de jaren 1943 t ot en 
met 1945 reeds f 593.12 meer beeft bedra
gen dan het totaal bedrag van de beschik
baar gestelde vergoedingen over die jaren 
(hie rbij is de vergoeding over 1945 gesteld 
op f 1056); dat h et ook overigens voor het 
schoolbestuur vrij eenvoudig is om zorg te 
dragen dat het totaal bedrag der vergoe
dingen nie t hoger is dan dat van de uit
gaven; dat blijkens de door het schoolbe
stuur overgelegde bescheiden in het bedrag 
van de voor vergoeding in aanmerking ko
mende uitgaven over 1945 van f 1313.29 zijn 
begrepen uitgaven over 1944 tot een be
drag van f 292.48 en over 1946 f 113.39 sa
men f 405.87, zodat over 1945 in werkelijk
h eid is uitgegev en f 1313.29-f 405.87 = 
f 907.42 welke bedrag f 48.48 lager is dan 
h et bedrag van de door de gemeenteraad 
vastgestelde vergoeding (f 1056); dat zo
wel de werkelijke uitgaven over 1945 der 
openbare lagere school te Kesteren als van 
de Gereform eerde school te Opheusden, 
be ide in gelijke omstandigheden verkeren
de, beneden het beschikbaar gestelde be
drag zijn gebleven (openbare lagere school 
Keste ren: beschik)?aar gesteld f 1023 wer
k elijke uitgaven f 801.77 ; Gereformeerde 
school t e Opheusden: toegekende vergoe
ding f 701.25, werkelijke uitgaven f 662.84); 
dat overigens bij een strikte toepassing der 
wet aan het schoolbestuur over 1945 geen 
vergoeding had mogen worden toegekend 
omdat de aanvrage om vergoeding ingevolge 
artikel 103 der wet eerst in October 1946 
en dus na de in het lste lid van genoemd 
artikel voorgeschreven datum van 1 April 
is ingediend; dat hieraan niets afdoet de 
omstandigheid dat aan h et hoofd der Ne
derlands H ervormde school bij monde van 
één der secretarie-ambtenaren eind Febru
ari 1946 is m edegedeeld dat in verband met 
de wanorde waarin de administratie t en
gevolge van de a lhier plaats gehad heb
bende oorlogshandelingen was komen te 
verkeren aan de naleving der bij de wet 
gestelde termijnen niet al te streng de band 
zou kunnen worden gehouden, welke mede
deling werd gedaan in de verwachting dat 
terzake wettelijke voorzieningen zouden 
worden getroffen, welke echter zijn uitge
bleven; dat deze buitengewone omstandig
heden een dergelijke overschrijding van de 
voorgeschreven datum allerminst wettigen; 
dat niettemin de aan vrage in behandeling 
is genomen en vergoeding is toegekend om
dat anders het onderwijs de terugslag zou 
ondervinden van een nalatigheid van het 
schoolbestuur; 

0. dat de raad der gemeénte Kesteren bij 
de vaststelling van de vergoeding, bedoeld 
in artik el 101 der Lager-Onderwijswet 1920 
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terecht is u itgegaan van een aantal leer
lingen volgens de maatstaf van artikel 28, 
lid 7, dezer wet, daar tengevolge van eva
cuatie en beschadiging de onderhavige bij
zondere school in 1945 heeft stilgestaan tot 
in de loop van de maand October en dien
tengevolge toepassing van artikel 28, lid 6, 
der wet niet mogelijk was; 

dat echter met Gedeputeerde Staten en 
het Rijksschooltoezicht moet worden geoor 
deeld, dat geen aanleiding bestond om van 
de Lager-Onderwijswet 1920 in zoverre af 
te wijken, dat de vergoeding niet voor h et 
volle jaar, doch slechts voor een half jaar 
werd toegekend; 

dat voor een zodanige afwijking te min
der re<len bestaat, omdat - zoals ook Ge
deputeerde State n reeds in het bestreden 
besluit overwegen - door het voorschrift 
van artikel 103, lid 4, der meergenoemde 
wet wordt voorkomen, dat het schoolbe
stuur uiteindelijk meer vergoeding ont
vangt dan het door de gemeenteraad vast 
te stellen bedrag van de voor vergoeding 
in aanmerking komende uitgaven; 

dat de appellant tenslotte nog aanvoer t, 
dat bij een strikte toepassing der wet het 
schoolbestuur geen aanspraak op vergoe
ding zou hebben, omdat de aanvrage eerst 
na de in artikel 101, lid 1, genoemde ter
mijn is ingediend.doch dat dit niet terzake 
doet, reeds omdat blijkens de overgelegde 
stukken niet slechts de appellant bij zljn 
besluit met dEY.te overschrijding van de ter
mijn genoegen heeft genomen, doch ook 
deze overschrijding voor een belangrijk deel 
te wijten is aan de houding van een amb
tenaar ter secretarie; 

dat op grond van het voorgaande het be-
streden besluit moet worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast enz. 
(A. :B.) 

25 Septem,ber 1941. KO INKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
55 quate.-) . 

Nu B. en W. bij hun verzoek om toe
passing van art. 55 quater :;;ijn opge
treden teir u,tvoering van een raa.dsbe
s lui t, strekkend tot het indienen van 
het betreffend verzoek, waren zij in 
hun ve.-:;;oek ontvankenjk. 

Op grond van art. 1 lid A onder 12 
dei· wet va.u 21 Juni 1947 Stbl. H 207 
geldt de. voorlopige schorsing, bedoeld 
in a,i,t. 15 le lid va.n het Besluit bezet
t ingsmaatregelen n iet en wordt geacht 
n immer te hebben gegolden, ten aan
z.ien van. de werking van het besluit 
va.o de Secs.-Gen. van het Dep. van 0., 
W. en C. van &Mei l.944- ~Stcet. 1944 no. 
93). Derhalve heeft de Mi.nistu terecht 
het feit, dat. de enige o. 1.. school door 
een g,erigg e.n voortdu rend a.al:lta.1 leei,
ltngen, wowd.t: bellOCht, a.angeme:rk.t als 

een bijzondere omstan digheid, welke 
toepassing van art. 55 quater wenselijk 
maakt. 

Wij "WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der vereniging tot stich
ting en instandhouding van een school met 
de Bijbel te Gauw 69, gemeente Wijmbrit
seradeel tegen de beschikking van Onze 
Minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappe n van 12 November 1946, no. 
36352, afdelin6 L.O., waarbij het verzoek 
van de raad der gemeente Wijmbritsera
deel om toepassing van art. 55quater der 
Lager-Onderwijswet 1920 ten aanzien van 
de enige openbare lagere sch ool in deze 
gemeente over het jaar 1947 is ingewilligd; 

De Ra.ad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 13 Augustus 1947. no. 885; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 20 September 1947 No. 37368, Afdeling 
Lager Onderwijs ; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
\Vijmbritseradeel bij schrijven van 29 April 
1946, namens de tijdelijke raad dier ge
meente, Onze Minister van Onderwijs, 
Kunsten e n '\Vetenschappen verzocht heb 
ben, te willen bepalen, dat voor deze ge
meente het bepaalde in art. 55bis der La
ger-Onderwijswet 1920, ten aanzien van de 
enige openbare lagere school te Ysbrech
tum, buiten toepassing blijft, voor het jaar 
1947, aanvoerende onder meer, dat tenge
volge van het lager leerlingental van be
doelde school, het "kostencijfer per leer
ling" over de voor.c;aande jaren aanzien
lijk afwijkt Yan het bedrag, dat voor een 
in normale omstandigheden verkerende 
plattelandsschool redelijk is te achten; dat 
voor 1946 h e t gevaamde kostencijfer per 
leerling ruim f 18 bedraagt, terwijl aange
nomen kan worden, dat het r ekeningcijfer 
nog beduidend hoger zal zijn; dat, wan
neer dit kostencijfer wordt vergeleken met 
overeenkomstige cijfers over de jaren 1938 
tot en met 1943, respectievelijk bedragende 
f 11.42, t 11.26, f 11.55, t 12.96, f 13.07 en 
f 12.95. het duidelijk is, dat de gemeente 
W ijmbritseradcel a ls noodlijdende gemeen
t e - voor welke gemeenten, zonder hogere 
goedkeuring, het kostencijfer op n i~t ho
ger dan ! 8 per leerling mag worden ge
stekl - wordt geplaatst voor abno, maal 
hoge uitgaven; dat het kostencijfer pe r 
leerling voor het komende jaar zek-ir l ,,ven 
de f 20 zal komen te liggen; dat de tijde
lijke raad dan ook van mening is, <1-Lt de 
kleine openbare lagere school te Ysbrech
tum met haar gering aantal leerlingen 
niet mag worden gehandhaafd als basis 
voor de aan de 22 bijzondere scholen met 
ruim 1800 leei·lingen uit te keren exploita
tie-vel'goeding; dat een redelijke verhou
ding hier ten enenmale zoek is~ 

dat On.ze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Weten.seh.a.ppen, bij, zijn vorenver
melde beschikki.ng, de Onderwijsraad ge-
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b oord, heeft bepaald, dat art. 55quater der 
L ager -Onderwijswet 1920 ten aanz ien van 
de enige openbare lagere sch ool in de ge
meente Wijmbritseradeel over het jaar 1947 
wordt toegepast; 

dat Onze Minister hierbij overwogen 
h eeft , dat, bl ijkens de stukken, het bedrag 
der in a rtikel 55bis, eerste lid, der Lager 
Onderwijswet 1920 bedoelde kosten voor 
deze school over het jaar 1947 is geraamd 
op ruim f 18 per leerling; dat dit bedrag, 
tengevolge van de bijzondere omstandig
heden, waarin deze school verkeer t, te we
ten het gering en voortdure nd dalend aan
tal leerlingen, aanzienlijk afwijkt van een 
redelijk exploitatiecijfer; dat op grond van 
het vorenstaande inderdaad aanleidin g be
staat voo1· de toepassing van art. 55 quater 
der Lager-Onderwijswet 1920; 

dat tegen deze beschikking het bestuur 
der vereniging tot stichting en instand
houding van een school met de Bijbel te 
Gauw bij Ons in beroep gekomen is, aan
voerende, dat blijkens de b< woordingen 
der bestreden beschik king Onze Minister 
z ijn beslu it heeft genomen op een adres 
van de bu rgemeester der gemeen te W ijm
britseradeel van 29 Apr il 1946, no. 1660 ; 
dat evenwel blijkens het eerste lid van art. 
55 quater Onze Minister een beschikking 
als bierbedoeld slechts kan nemen op een 
door de gemeenteraad ingediend verzoek; 
dat, indien de bewoordingen der bestr~d-3n 
besch ikking juist en v olledig zijn, een ver 
zoek van de gemeenteraad ·niet is inge
diend, zodat reeds deswege Onze Minister 
een beschikking, a ls boven bedoeld, n ie t 
had kunnen nemen, daar de burgemeester 
der gemeente in een verzoek van deze 
strek king n iet on tvankelijk is; dat blijkens 
de besch ikking Onze Minister bijzondere 
omstandigh eden, a ls bedoeld in art. 55qua
t er, eerste lid, der L ager-Onderwijswet 1920, 
t en aanzien van de voormelde openbare 
lagere school over het jaar 1947 aanwezig 
acht wegens "het gering en voortdur end 
dalend aantal leerlin gen"; dat evenwel 
blijkens de jurisprudentie terzake van het 
onderhavige artikel het aantal h•erlingen 
der betrokken openbare school op zichz-.?1f 
n iet kan worden aangemerkt a ls een bij
zonder e omstandigheid in de zin van d it 
artikel; dat m itsdien de door Onze M inister 
voor zijn beschikking aangevoerde gron d 
wetteiijk niet toereikend is om de genomen 
beslissing te schrag·en; dat de geraamde 
koste n van de exploitatie der onderhavige 
openbau:, i.chool over het jaar 1947 f 18 
pe r leerling bedragen; dat dit bedrag ech
ter, m ede gelet op de buitengewone stij
ging van de materiële onkosten ook van 
het onderwijs, zeer beslist n iet geacht kan 
worden aanzienlijk ai te wijken van het 
bedrag, dat voor een school a ls de onder-' 
havige als redelijk is te beschou wen; dat 
ook hierom voor toepassing van art. 55qua
ter ten aanzien van de in het geding zijnde 
openbaré school geen genoegzame grond 
aanwezig is ; 

0 . m et betr ekk ing t ot de vraag, of bur-

L. xg47 

gemeester en wethouders van Wijm britse
r a.deel - niet de burgemeeste r, zoals t en 
on rechte in het best reden beslu it vermeld 
is - ontvankelijk waren in hun voormeld 
aan Onze Minis t er gericht verzoek, dat dit 
college h ier bij is opgetr eden ter u itvoering 
van een besluit van de tijdelijke raad der 
gem eente, strekkende tot het ind ienen van 
het betreffen de verzoek; 

dat burgemeester en wethouders derhal
ve in hu n verzoek ontvankelijk waren; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat op 
grond van het bepaalde in art. l, lid A, 
onder 12, van de wet van 27 J uni 1947 
(Staatsblad no. H 207), h oudende vaststel
ling van nader e regelen omtrent de verbin
dende k racht van gedurende de bezettings
tijd genom e n maatregelen op h et gebied 
van het lager onderwijs en van enige an
dere maatregelen op dat gebied, de voor 
lopige schorsing bedoeld in art. 15, eerste 
lid, van het Besluit bezettingsmaatregelen 
n iet .:;eldt en wordt geacht nimmer te heb
ben g"egolden ten aanzien van de werking 
van h et Besluit van de Secretaris-G en e
raal van het Departement van O pvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbesch erming van 5 
Mei 1944 (Staatscourant 1944, n o. 93), tot 
wijziging en aanvulling van enige bepa
lingen der Lager-Onderwijswet 1920; · 

dat a r t. III van het genoemde Besluit 
van 5 Mei 1944 bepaalt, dat de eerste vol
zin van het eerste lid van a r t. 55quater 
dei· L ager-On derwijswet 1920 wordt gt'.le
zen: I ndien voor een openbar e lagere 
school in een gemeente ten gevolge van 
h aar gering aantal leerlingen of van andere 
bijzondere omstandigheden het bedrag der 
in het eerst e lid van art. 55bis bedoelde 
kosten per leerling aanzienlijk afwijkt van 
het bedrag, dat voor een in normale om
standigheden ver kerende school in d ie ge
meente redelijk is te achten, kan het hoofiJ 
van het D epartement, de Ondenvljsra:.1,,l 
geh oord, op een vóór 1 Mei van h et jaar , 
voorafgaande aan dat, waarvoor de in dat 
lid bedoelde begroting moet gelden, door 
de burgemee<;ter ingediend verzoek bepa
len, dat het bedrag wordt vastgesteld vol
gens de tweede volzin van het eerst e lid 
van art. 55bis, dan wel in het geval, be
doeld in de derde volzin van dat lid, dat 
het bepaalde in art. 55bis buiti,n toepas
sing blijft; 

dat derhalve thans moet worden geoor
deeld, dat in de bestreden beslissing On:-:e 
Minister van Onderwijs, Kunsten en W,)
tenschappen terecht het feit, dat de enige 
openbare Iag·ere school te Wljmbri tseradeel 
door een gering en voortdu rend dalend 
aantal leerlingen wordt bezoch t, in ver
band waarmede, naar uit de stukken is 
gebleken, de kosten, per leerling berekend, 
een hoger bedrag aanwijzen dan bij een 
normaal aantal leerlingen het geval zou 
zijn , heeft aangemerkt als een bijzondere 
omstandigheid, welke in dit geval de toe
passing van art. 55quater der Lager-On
derw ijswet 1920 wenselijk maakt; 

dat verder weliswaar in de bestred en be -

17 
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slissing niet is verm<>ld, dat het bepaalde 
in art. 55bis der Lager-Onderwijswet 1920 
in dit geval buiten toepassing blijft, h et
geen in verband met het fe it, dat de beslis
sing genomen werd ten aanzien van de 
enige openbare lagere school in deze ge
meente op grond van het thans t e deze 
geldende wetsvoorschrift, had behoren te 
geschieden, doch dat, daar Onze Minister 
wel uitdrukkelijk heeft besloten het ver
zoek van burgemeester en wethouders 
voornoemd in te willigen en dit verzoek 
juist s trekt tot het buiten toepassing ver
klaren van genoemd art. 55bis, de hier
genoemde bepaling, aangezien twijfel hier
omtrent uitgesloten is, geacht mag worden 
in de beslissing opgesloten te liggen; 

dat het beroep van het bestuur der ver
eniging tot stichting en instandhouding 
van een school met de Bijbel te Gauw 69, 
gemeente Wijmbritseradeel derhalve onge
grond is; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920, de 
voormelde wet van 27 Juni 1947, Staats
blad no. H 207, en het besluit van de Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultum·
bescherming van 5 l\Ie i 1944 (Staatscou
rant 1944, no. 93); 

H eb bel'\ goedgevonden en vt rstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

1!5 September 1947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
23. 

Ged. Staten h ebben terecht goedkeu
ring onthouden aan een raadsbesluit tot 
het aanbrengen van een warmwater
verwarming in een openbare school voor 
u.l.o., daar m et de aanwezige kachels, 
mits enkele worden vervangen en enige 
reparaties worden verricht, het school
gebouw des winters zonder overwegend 
bezwaar verwarmd kan worden en de 
jaarlijkse kosten voor kachelverwar
mlng, inbegrepen die voor vernieuwing 
en herstelling, lager zijn dan die van 
warmwaterverwarming. 

WIJ WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente ,(,aandijk tegen 
een 1:>esluit van Ged. Staten van Noord
holland van 23 April 1947, afdeling 4, no. 
251, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
het hesluit van de appellant van 12 Maart 
1947, tot het aanbrengen van een warm
waterverwarming in de openbare school 
voor uitgebreid lager onderwijs aldaar; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 27 Augustus 1947, No. 1503; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 Septemher 1947, No. 39.010, Afdeling 
Lager Onderwijs; 

0. dat de raa.d der gemeente Zaandijk 
op 12 Maart , 947 h eeft besloten I. tot het 
aanbrengen .an een warmv. aterverwar
ming- in de oi:enbare school voor uitgebreid 
lager onder wijs in die gemeente; II. bur
gemtester e r. wethouders dc:.::er gemeente 
voor de werkzaamheden, bedoeld onder I 
een crediet te verlenen tot een maximum 
bedrair van f H,000 en te bepa len, dat deze 
lrnpitaals uit.gavcn zullen worden afgeschre
ven In 20 jarP.n, aan te vangen in 1947; 
III. burgemeester en wethouders te mach
tigen de aanleg van de centrale verwar
mini, ondershands op te Jragen aan de 
Naamloze Vennootschap Elect1otechnische 
en Industriële Maatschappij Groeneveld en 
Co. te Amsterdam, voor een bedrag van 
f 9610; IV. b\Jrgemeester en "ethouders te 
machtigen de bijkomende werkzaamheden 
uit te voeren in eigen beheer, daarbij over
wegende, dat het belang van het onderwijs 
met een centrale verwarming zeer is ge
diend; dat de ingekomen aanbieding van 
de ?-<aamloze Vennoot:ichap Groeneveld en 
Co. te Amsterdam, blijkens E-en Ingesteld 
deskundig onderzoek billijk is te achten en 
van een openbare Inschrijving zeker geen 
gunstiger resultaten kunnen worden ver
wacht; dat in deze gemeente geen bijzon
dere school voor uitgebreid lager onderwijs 
gevestigd is; 

dat Ged. Staten van Noordholland, ge
hoord de Hoofdinspecteur van het lager 
onderwijs in de tweede Hoordinspectie, bij 
hun besluit van 23 April 19.;7 goedkeuring 
hebben onthouden aan het evenvermelde 
besluit van de raad der gemeente Zaan
dijk; 

da1: zij daarbij h ebben o,·erwogen, dat uit 
het door de Hoofdinspecteur overgelegde 
advies van de bouwkundig ini,pecteur van 
het lager onderwijs is gebleken: dat een 
kaehelverwarming in een groot schoolge
bou¼ weliswaar bezwaren oplevert, doch 
dat die bezwaren niet van die aard zijn, dat 
de ... ~.nteg van een centrale vei warming in 
<tit geval noodzakelijk moet worden ge. 
ach1 ; dat de huidige materiaalschaarste 
niet toelaat materialen te gebruiken voor 
werken, waarvan de uitvoering niet als 
noodzakelijk kan worden aa.ngemerkt; dat 
een bedrag van f 9610 voor <lc aanlegkos
ten en een bedrag van f 4390, voor bijko
mende werken, niet t e hoog' zijn geraamd; 
dat niet aanvaardbaar kan worden geacht 
de exploitatieberekening, volgens welke de 
jaarlijkse uitgaven voor de verwarming 
van h et schoolgebouw na de aanleg van de 
centrale verwarming slechts f 77 hoger 
zouden zijn, daar, indien de kapitaalsuit
gaven in 20 jaar worden a fgeschreven, met 
eenzelfde termijn van afschrijving rekening 
gehouden moet worden bij de exploitatie
berekening en derhalve het jaarlijkse be
drag voor rente en afschrijving op t en
minste 8 % van f 14,000 of f 112,) moet wor
den aangehouden, terwijl voorts de jaar
lijkse kosten voor onderhoud van k achels 
met f 400 te hoog zijn geschat en voor deze 
k osten niet meer berekend behoeft te wor-



259 25 SE P TEMBER 1947 

den dan f 250 zodat bij het in aanmerking 
brer,gen van deze verschillen de jaarlijkse 
exploitatiekosten met ruim f 500 zullen 
stijgen; dat het in de bedoeling schijnt te 
liggen het onderhavige schooJg·ebouw bin
nen afzienbare tijd door een nieuw te ver
vangen, terwijl het blijkens het raadsbe
sluit de opzet is de aanlegkosten de r nieuw 
aan t e leggen centrale verwarming in 20 
jaar af te schrijven; 

d·lt van dit besluit van Ged. Staten de 
raad der gemeente Zaandijk bij Ons in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat in h et 
jaar 1946 ter gelegenheid van een bezoek 
van de bouwkundig Inspecteur van het 
lager onderwijs we1·d medegedeeld, dat van 
het bouwen van een nieuwe l.'.L.O. school 
de eerste tien jaar geen sprake kon zijn, 
wegens gebrek aan materiaal en de hoge 
bouwkosten; dat bij genoemd onderhoud 
daarom is gesproken van het aanbrengen 
van verbeteringen aan de U.L.0. sc])ool en 
daarbij naar voren is gekomen, dat deze 
verbeteringen niet a lle tegelijk kunnen 
worden aangebracht, maar zo,~eel mogelijk 
bij gedeelten zouden moeten geschieden; 
dat tegen de in het a lgemeen te volgen ge
dragelijn geen bezwaren werden ingebracht 
en bij dit onderhoud is uitgesproken, dat 
een goed werkende centrale verwarming 
een eerste schrede op de weg naar verbe
tering zou betekenen, aangezien de meeste 
klachten hun oorzaak vonden in de kachel 
verwarming, hetgeen kolendamp, veel stof, 
lekkage in de waterleiding, bevroren clo
sets, gedurende een groot gedeelt e van de 
schcoltijd en hoge uitgaven veroorzaakte; 
dat het toc h voor de hand ligt, wanneer 
getracht wordt tot verbetering van het 
schoolgebouw te geraken. dat begonnen 
wordt met wegneming van de h oofdoor
zaak van de klachten, te m eer, waar voor 
de aanleg van deze centrale verwarming 
gaten moeten worden gehakt, oude schoor
stenen moeten worden wegge nomen en an
dere werkzanmheden moeten worden ver
richt, welke vóór h et eventu eel aanbrengen 
van andere verbeteringen, moeten tot 
stand zijn gekomen; clat de bezwaren mede 
hun oorzaak vinden in de vochtigheid der 
muren, welhe uitslaan der muren en af
brokkeling daarvan tengevolge heeft, welke 
bezwaren zich in veel mindere mate zullen 
doea gevoelen na de aanleg van een cen
trale verwarming, daar bij kachelverwar
ming cle lokalen wel overdag verwarmd 
zijn, maar gedurende de nacht koud zijn, 
terwijl bij centrale verwarming de warmte 
regelmatig invloed op de muren h eeft; dat 
uit het vorenstaande is geblPken, dat de 
aanleg van een centrale verwarming in de 
aper.bare school voor U.L.O. wel noodzake
lijk is, zodat ondanks de huidige materiaal
schaarste he\. toelaatbaar moet worden ge
acht voor die noodzakelijke aanleg de 
daa.rvoor n oodzakelijke materialen te ge
bruiken, wellce de uitvoerder van het werk 
dan ook beschikbaar heeft; dat het onder
hom: der kachels met pijpen gedurende de 
laatste jaren heeft gekost: 

1942 f 350; 
1943 ! 260 ; 
194-1 f 181.98; (geruime tijd niet gebruikt) 
194[. f 314.20; 
1946 f 489.25; zodat vaststa..'tt, dat met een 
bedrag van f 250 niet kan worde n volstaan, 
te meer nie t, waar voor het aanstaand 
stookseizoen bij kachelverwarming de vol
genàc kost.en zullen moeten worden ge
maakt: 3 dubbele schoorstenen vernieu
wen. raming kosten f 210v, daar deze 
scho<>rstenen, indertijd gebouwd volgens 
het systeem van architect P. J. H. Cuypers 
te Amsterdam, in h et geheel niet meer 
voldoen en gevaarlijk zijn wegens gevaar 
voor ontploffingen door de inwendige sa
menstelling; 1 nieuwe schoorsteen voor de 
kamer van het schoolh oofd, raming kosten 
f 500, daar voor deze kamer ~een schoor
steei: is aangebracht e n men zich h eeft 
moete n behelpen m et een kachelpijp door 
het raam t e steken, hetgeen elk jaar ver
nieuwing vergt en slechte trekking tot ge
volg heeft; 5 nieuwe kachels met toebe
horen plaatsen, raming kosten f 500, daar 
verschillende kachels noodza.kelijk ver
nieuwing behoeven; 8 kachelpijpen weder 
in orde maken, raming kosten f 500; dat 
al dc-ze kosten zullen moeten worden ge
ma.i-.kt, teneinde de verwarming met 

·1mchels weder goed te doen iunctioneren; 
dat de meerdere kosten ad f 77 per jaar 
niet te laag zijn geraamd, maar zelfs min
der zullen bedragen, wanneer rekening 
wordt gehouden met genoemde extra uit
gav en, noodzakelijk bij kachelverwarming 
en met een looptijd ,-an de lening over 20 
jaa1, hetgeen uit de volgende opzet van 
cijfers kan blijken: 

Centrale verwarming: 
Aankoop brandstoffen ( 20 ton 

brechcokes) . 
Bediening 
Rente en afschrijving installa

tie: 
annuïteit ketels 15 jaar, 9 % 

van f 2500 
annuïteit le idingen 20 jaar 

7.35 % van f 7100 
J aarlijks onderhoud: 
Annuïteit verbouw 20 jaar 

7.35 % van f 4390 

f 800.-
175.-

225.-

521.85 
100.-

322.66 

Jaarlijkse kosten f 2144.51 
harlijkse kosten kachels . . .. 1830.-

Meerdere kosten f 314.51; 
de.t rekening moet worden. ge-

houden met genoemde extra uit-
gaven voor kachelverwarming ad 

Annuïteit verbouw 20 jaar 
7.35 % van f 3600 . 264.60 

zodi>t de meerdere uitgaven dan 
bedragen 49.91; 

dat bij het tegenwoordige se;hoolgebouw, 
met haar onsolide schoorstenen en de con
strudie en opstelling der kachels het be
drag der kosten van onderhoud der kachels 
op f 400 per jaar moet worden gehand-
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baafd; dat al zal het over tien jaar komen 
tot loouw va.n een nieuwe U L .0. school het 
zeker niet in de bedoeling ligt het bestaan
de gebouw af te breken, aangezie n in d eze 
zich uitbreidende gemeente veel behoefte 
besti.!at aan dergelijke gebouwen voor an
der onderwijs, zodat het bestaande ge
bouw, mits het goed functioneert, dan wel 
een andere bestemming zat krijgen, maar 
voor deze gemeente zeker nog dienstbaar 
kan worden gemaakt; dat het gebouw, 
hetwelk dateert van 1894 en thans 9 loka
len bevat, - voor de verbouwing in 1920 
vijf - haar waarde blijft lwhouden, ook 
a l wordt een nieuwe U.L.O. school ge
bouwd over 10 à 15 ja.ren, zodat het ge
oorloofd moet worde n geacht de kosten 
van de aanleg der centrale verwarming in 
20 jaren af te schrijven, aangezien als 
vaststaand kan worden aangenomen, dat 
de gem eente gedurende die ja.ren van deze 
aanleg profijt zal trekken; dat het gebouw 
der openbare school voor 1..'.L.O. na de 
bouw van een nieuwe U.L.O. se-hooi niet 
zal verdwijnen, maar nog ge durende tien
tallen van ja.ren dienst kan doen, wanneer 
althans voor een behoorlijke onderhoud 
wordt zorg g·edragen, waartoe de aanleg 
van een centrale ven,·a.rming onontbeer
lijk is; dat de geraamde extra. uitga.ven 
voor kachelverwa.rming ad f 3GOO bij de 
aanleg van een centrale verwarming niJt 
behc,even te worden gemaakt; 

0. dat op grond van de s t ukl,en moet 
worden aangenomen, dat, a.l mug-en aan c:e 
vervanging van kachelverw:1.rming door 
warmwaterverwarming in -:lit geval voor
delen zijn verbonden, deze vervanging 
geenszins a.ts een noodzakelijke eis kan 
worden beschouwd; 

da.t immers uit de overgelegde ambts
berichten blijkt, dat met de aanwezige 
kachels, mits enkele worden vervangen en 
enige r eparaties worden verricht, het ge
bouw der schoot des winters >onder over
w egend be~waar ver w&rmd k'.tn worden; 

dat voorts op grond van die a.mbtsbe
rich ten moet worden geoordeC'ld, dat, in
dien de kapitaalsuitgaven in 20 jaar wor
den afgeschreven, de jaarlijkse kosten voor 
kachclverwa1·ming, inbegrepen de uitgaven 
voor vernieuwing en :i.erstettingen, lager 
zijn dan de jaarlijkse kosten, w elke de 
aanleg en het gebrulk van een warm
warer-verwarming zouaen m('cbrengen; 

dat derhalve mecle in ve1 band met de 
huidige financiële om,tandigheden en de 
h eE>1 sende materiaalsc:haarste. temeer nu 
h et blijkens d e mededalingen van de ap
pellant in zijn bedoeling ligt het onder
havige schoolgebouw, zodra. de omstandig
h eden het toelaten, doo,· een ni{-UW te ver
van~en, Geu. Staten te1E;chi hun goedkeu
ring van h et onderwerpelijke raadsbesluit 
h ebben onthouden; 

C,{,zien de Lager Onderwijswet 1920; 
Eebben goedgevonden en Vt'rstaan: 
het. beroep ongegrond te vE>rklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en \-Vetenscha.ppen is belast em,. 
(A. B.) 

29 September 19,/1. KONINKL IJK BE
SLUIT. (Woningwet art. 38 j 0 art. 37) . 

App., die heeft verzu imd bij het ge
m eentebestuur bezwaren tegen het u it
breidingsplan in te dienen, kan in zijn 
beroep tegen de goedkeuring van dat 
plan niet worden ontvangen. Zijn ver
weer, dat dit verzuim moet worden ge
weten aan de omstandigheid, dat de in 
het 4e lid van art. 37 voorgeschreven 
k ennisgeving is geschied in een door 
hem niet gelezen dagblad en dat de in 
1943 heersende oorlogsomstandigheden 
deze zaak aan zijn aandacht hebben 
onttrokken, gaat niet op, daar de t er 
inzage-legging overeenkomstig de wet 
is bekend gemaakt e n de in 1943 hee r
sende omstandigheden niet van die 
aard waren, dat zij het gepleegde ver 
zuim kunnen doen verontschuldigen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
J'.eschikkende op het bero,,p, ingesteld 

door J. Mijs Jzn. te D~m B <.,n:mel tegen 
het besluit van de Commissa.t'iil der pro
vineie Zuid-Holland van 17 )<ov. 1943, Res. 
No. 224, houdende goedkeuring van een 
uitbreidingsplan c.a. van Den Bommel; 

D e R aad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, geh c-.:>rd, advies 
van 27 Aug. 1947, No. 1487, 

Or de voordracht van Onze Minister van 
W E;deropbouw en Volkshuisvesting van 23 
Sept. 1947 no. 22805 MJP.B.R Af•Jeling J ur. 
Za.Ken. 

0. dat Je Commissaris ·Ier provincie 
Zuid-Holland, waarnemende uc taak van 
Geo. Staten dier provincie hij zijn besluit 
van 17 Nov. 1943, Res. No. 224, goedkeu
ring- heeft verleend aan het besluit van de 
burgemeester van Den Bom,aet van 12 
April 1943 tot vaststelling van c en uitbrei
dingsplan in hoofdzaak en in c,nderdele n 
met bebouwingsvoorschriften van die ge
meente; 

d?.t, nadat de in art. 37, liu q, der Wo
ningwet voorgeschreven o n verwijld(/ ken
nis6eving, in het daarvoor aangewezen 
dagblad, van het voormelde ber,luit van de 
Corr•missaris der provincie :,.uid-Holtand 
van 17 Nov. 1943 en de gebr•1ikelijke be
kendmaking ervan aan de ingezf.tenen van 
Den Bommel omstre<!ks 29 J an. 1946 had 
plaats gevonden, J. Mijs Jzn. t egen de on
derwerpelijke goedkeuring b~i Ons in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat blijkens 
eer. advertentie van de burg·emeester van 
De:1 Bommel van 28 Jan. 1946, -..·oorkomen
de in het Jagbla.d "Trouw" -..an 29 Jan. 
1946 belanghebbenden, die bez"'aren tegen 
het pian van uitbreiding of d" t,ebouwings
voorscbriften bij de burgemeester hebben 
ingediend, binnen één maand b•:roep kun
nei, instellen; dat hij, a.ppellan:, nimmer 
bezwaren h eeft ingediend, omd,l~ hem het 
pl:1.n niet bekend was; dat t,e rn bij o nder
ZO..}k is geblek en, dat de burgemeester van 
Den Bommel op 19 F ebr. en ,5 April 1943 
ad vE;rtenties heeft laten opnemen in het 
dagblad "Het Rotterdamsch Nituwsblad", 
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wa.'lrln melding werd gemaakt Yan bedoeld 
plan, doch hij, appellant noen c<>n ander 
uit zijn kring daarmede tot nu toe bekend 
wa.s : dat het Rotterdam,wt1 1'icuwsblad 
vrQE,ger te Den Bommel uitsluitend in ar
bfü<!E.rs- en iachlpperskringen g,..lt"zen werd 
en de uitgave van dit blad na de oorlog' is 
vcrbt)den; dat de turstanden in het jaar 
19~3 ook niet zodanig waren, dat belang
hcbhenden aandacht ><chonken aan uitbrei
dlr!E;Splann;,n en de toestanden in Den 
Bommel zich zeker daarvoor nit·t leenden; 
dat hij, aprellant, •Je volgen<tc, bezwaren 
heeft: a. dat de door de wet gevorde rde 
termijnen niet In aehr zijn ::;-<'nomen; b. dat 
hij van mening is, dat het uitbreidingsplan 
vee l te groots Is opgezet en de draagkracht 
van de gemeente, die ongevcm· 2000 in
woners telt, ver te boven gaat; dat dit be
zwaar vooral in de huidige tijJ weegt, nu 
de kosten voor het bouwen \'an nieuwe 
woningen zeer hoog zijn en he t herstellen 
van hetgeen gedurende de ool'log is be
sel.u.dlgd, wegens gebrek aan materialen 
voo1T11 ng heeft; dat up gron,J hiervan een 
meer bescheiden plan dan het uitbreidings
plan van Den Bommel bE>oogt, verkieslij k 
is; e. dat zijn per soonlijk belang door het 
uitb1eidingsplan wordt getroffen, omdat hij 
in het naja.ar van 1938, aangrenzende aan 
zijn boerderij met h et doel deze uit te hrei
den, heeft gekocht het perr.eel ka<ln.strnal 
beken".! Den Bommel Sectie B. Nummer 
2057, hosch en tuin groot 19 aren en 50 
centiaren; nat van dit perceel t11jkens het 
uitbre idingsplan h et grootste dee l wordt 
onteigend, zodat aan hem, appellant, de 
mogelijkhei:l wordt ontnomen bij zijn boer
derij nieuwP schuren en andere getimmer
ten te bouwen, waardoor hem v•ordt belet 
de hoerderiJ op meer economische wijze te 
eploiteren; uat hij zijn boerderij vooral wil 
vergroten ten behoeve van zijn pleegzoon, 
die in het landbouwbedrijf wordt opgeleid 
en hij daarom de hem toebehorende lan
derijen bij zijn boerderij wil trekken , welke 
op dit ogenblik bij anderen in pacht zijn; 

0. dat krachtens art. 38, le lid, der Wo
ningwet slechts belanghebbenden, die be
zwaren tegen het plan bij h et te dezen 
aanzien bevoegd gemeentebestuur hebben 
ingediend, tegen het verle nen van de goed
keuring beroep vermogen in te stellen; 

dat b lijkens de stukken vaststaat, dat de 
appellant zulks h eett verzuimd, zodat hij 
in zijn beroep niet kan worden ontvangen; 

dat de appellant in verband hiermede 
weliswaar opmerkt, dat het vermelde ver
zuim moet worden geweten aan de om
s ta.ndlgheld, dat de in het 4e lid van art. 37 
der Woningwet voorgeschreven kennisge
ving van de nederlegging ter inzage ter 
gemeentesecretarie van Den Bommel is ge
schied in een door hem niet gelezen dag
blad en dat bovendien de in 1943 heersende 
oorlogsomstandigheden deze zaak aan zijn 
aandacht hebben onttrokken, doch dat dit 
verweer niet opgaat, daar het hoofd van 
h e t gemeentebestuur de ter inzage legging 
van h et ontwerp uitbrel<lingsplan overeen-

komstig de wet heeft bekend gemaakt, ter
wijl de voormelde in 19 13 heersend,~ om
standigheden niet van die aard waren, dat 
zij het gepleegde verzuim kunne n doen 
verontschuldigen; 

dat de appellant dan ook niet in zijn be
roep kan worden ontvangen; 

Gezien de Woningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

J. Mljs Jzn. niet ontvankelijk te verkla
ren in zUn beroep. 

Onze Minister van ,vederopbouw en 
Volkshuisvesting Is belast enz. 

(A. B.) 

2 October 1941. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet op he t begraven art. 16). 

Het is de bedoeling der wet, dat de 
medewerking voor het aanleggen en 
uitbreiden van een begraafplaats alleen 
wordt geweigerd op gronden, aan de 
wet of het belang der volksgezondheid 
ontleend. Een vergunning tot uitbrei
ding kan derhalve niet worden gewei
gerd op g rond van de nabijheid van 
enkele op zichzelf staande gebouwen, 
vrij ver van een bebouwde k om ver
wijderd. 

De wet kent geen onderzoek omtrent 
de hinder of schade, die de eigenaren 
van de aangrenz~nde percelen door h et 
aanleggen of u itbreiden van een be
graafplaats zouden kunnen ondervin
den. Waardevermindering van eigen
dommen kan derhalve geen aanleid ing 
zijn tot weigering van de gevraagde 
uitbreiding, e n h et stellen van een 
voorwaarde tot het betalen van een 
schadevergoeding wegens zodanige 
waardevermindering is niet toegelaten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door 1° . de N.V. Westlandse Suikerhandel 
voorheen G. Th. van den Bos, te 's-Gra
venhage, en 2°. de N.V. Begraafplaats 
Nieuw Eljk en Duinen te 's-Gravenhage te
gen h et besluit van Gedeputeerde Staten 
der provincie Zuidholland van 31 Maart/10 
April 1947, B. No. 9706/60, (2e afdeling ) 
Gedeputeerde Staten No. 384, inzake de uit
br eid ing van de aan laatstgenoemde naam
loze vennootschap toebehorende begraaf
plaats; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 September 1947, No. 1473; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 25 September 1947, 
No. 28474, afdeling Binnenlands Bestuur 
Bureau Bestuurszaken; 

0. dat Gedeputeerde Staten bij hun voor
meld besluit, gehoord de gen eeskundig in
specteur van de volksgezondheid, aan de 
N.V. Begraafplaats Nieuw Eyk en Duinen 
te 's-Gravenhage toegestaan hebben, in a!
wijklng van artikel 16, eerste lid, der wet 
van 10 April 1869, Staatsblad No. 65, zoals 
c\eze sedert is gewijzigd, aan hare bestaande 
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begraafplaats toe te voegen het terrein, 
door rode omlijning aangeduid op de aan 
dit besluit gehechte tekening en zulks on
der voorwaarde: le. dat van het aan de be
graafplaats toe te voegen terrein een 
strook van 10 meter van de kant der sloot, 
gemeten ter hoogte van de waterlijn, niet 
voor h et maken van graven wordt ge
bruikt, zulks m et uitzondering van het ge
deelte, dat blijkens de evenbedoelde tekening 
door ophoging reeds voor h et begraven van 
lijken geschikt is gemaakt, ten aanzien van 
welk laatste gedeelte de toegelaten afstand 
tot de sloot wordt bepaald In overeenstem
ming m et de bestaande toestand, zoals de 
m eergenoemde tekening deze aangeeft; 2e. 
dat zij zorg draagt, dat de sloot, gelegen 
langs het aan de begraafplaats toe te voe
gen terrein, tenminste een maal per half 
jaar wordt geschoond en tevens zorg 
draagt, dat de putten, welke na de uit
breiding op een afstand van minder dan 50 
meter van de begraafplaats mochten lig
gen, onbruikbaar worde n gemaakt; 

dat Gedeputeerde Staten hierbij overwo
gen h ebben, dat de N.V. Westlandse Sui
kerhandel voorheen G. Tb. van den Bos, 
erfpachtster van de percelen kadastraal 
bekend gemeente Loosduinen, sectie I, 
nummers 791, 793, 795 e n 797, welke na de 
uitbreiding binnen de afstand van 50 meter 
van de begraafplaats zullen liggen, bezwa
ren tegen de gevraagde afwijking b eeft In
gebracht; dat genoemde N.V. van mening 
is, dat de percelen, ten aanzien waarvan 
zij het recht van erfpacht beeft, alsmede de 
daarop geplaatste gebouwen, door de uit 
breiding van de begraafplaats in waarde 
zullen verminderen en dat zij door die uit
breiding bovendien schade zal lijden in 
haar bedrijf; dat zij voorts aanvoert, dat de 
gewenste uitbreiding van de begraafplaats, 
voor zover betreft het gedeelte, dat grenst 
aan de bij baar In erfpacht zijnde percelen, 
reeds h eeft plaats gehad e n dat ter plaatse 
ook reeds lijken zijn begraven; dat zij van 
oordeel is, dat de gevraagde toestemming, 
voor zover dit gedeelte betreft, niet zou 
worden verleend, zo niet het bedoelde fait 
accompli aanwezig ware; dat, indien be
doeld voldongen feit er toe mocht lelden, 
dat de toestemming wèl wordt verleend, 
naar de mening van reclamante van aan
vraagster behoort te worden gevergd, dat 
zij reclamante schadeloos stelt; dat zij in 
verband daarmede verzoekt aan het toe
staan van de gevraagde afwijking een 
voorwaarde te verbinden betreffende een 
door aanvraagster te betalen schadeloos
stelling; dat h et blijkens de geschiedenis 
van de onderhavige wet haar bedoeling Is, 
dat de m edewerking voor h et aanleggen -
en, In verband daarmede, ook voor het uit
breiden - van een begraafplaats alleen 
wordt geweigerd op gronden, aan de wet 
of aan het belang van de volksgezondheid 
ontleend; dat - wat overigens zij van het 
betoog van reclamante - mede blijkens de 
geschiedenis der wet de waardeverminde
r ing van aangren zende eigendommen geen 
aanleiding kan zijn tot het niet toestaan 

van de gevraagde afwijking, en het stellen 
van een voorwaarde tot h et beta len van 
schadevergoeding wegens zodanige waarde
verminde ring niet Is toegelaten; dat zich 
blijkens de terzake uitge brachte rapoort en 
van de geneeskundige Inspecteur van de 
volksgezondheid voor Zuid-Holland geen 
bezwaren, ontleend aan vrees voor de 
volksgezondheid, tegen de uitbreiding van 
de begraafplaats verzetten, mits zekere 
voorwaarden In acht worden genom en; dat 
uit een desbetreffend ambtsbericht van 
burgemeester e n wethouders van 's-Gra
ven hage ook niet blijkt van overwegende 
bezwaren, welke tegen de gewenste ult
breldlng zouden bestaan; dat aanvraagster 
bij schrijven van 21 Maart 1947 een nade re 
situatietekening heeft overgelegd, b lijkens 
welke de strook grond, g renzend aan de 
percelen, kadastraal bekend gemeente Loos
duinen, Sectie I, nummers 787 en 789, als
nog van de aan de begraafplaats toe te 
voegen oppervlakte is uitgezonderd; 

dat van dit besluit de N.V. Westlandse 
Suikerhandel, voorhee n G. Th. van den 
Bos, en de N.V. Begraafplaats N ieuw Eijk 
en Duinen te 's-Gravenhage bij Ons In be
roep zijn gekomen ; 

dat de N.V. Westlandse Suikerhandel, 
voorheen G. Th. van den Bos, aanvoert, 
dat bij besluit van 23 Februari 1891 door 
de gemeente 's-Gravenhage vergunning 
werd gegeven tot h et aanleggen van een 
begraafplaats op dat gedeelte van de te
genwoordige buitenplaats Eijk en Duinen, 
dat niet gelegen is binnen een afstand van 
50 m eter van de in de buurtschap gelegen 
openbare school der gemeente Loosduinen; 
dat van den Bos eigenaar is van de per
celen Haagweg Nos. 791n, en erfpachter 
van de grond (tot het jaar 2005), waarvan 
h et vorenbedoelde schoolgebouw nog steeds 
- gedeeltelijk - deel uitmaakt; dat In de 
zomer van het jaar 1945 de begraafplaats, 
denkende noch aan hare stichtingsvergun
ning, noch aan het bepaalde in artikel 16 
der Begraafwet, een strook grond In ex
plo itatie heeft genomen, die onmiddellijk 
grenst aan de scheidlngssloo t tussen het 
terrein van de begraafplaats en de tuin van 
de percelen van Van den Bos; dat deze 
strook grond opgehoogd werd (± 2 meter 
boven de aanvankelijke hoogte) en dat ter
stond daarin lijken begraven zijn ; dat de 
afstand van deze graven tot de achterzijde 
van de gebouwen van Van den Bos niet 
m eer dan ± 10 meter bedraagt; dat de be
graafplaats dit alles beeft gedaan, zonder 
voorafgaand vergunning ex artikel 16, lid 
3, der Begraatwet verkregen te hebben; 
dat, toen zij haar verzoek om uitbreiding 
van haar begraafplaats indie nde, zij ter 
voormelde plaatse reeds een 150-tal lijken 
begraven bad; dat zij de Overheid derhalve 
voor een voldongen feit stelde; dat, wan
neer de begraafplaats vooraf vergunning 
aangevraagd had, deze geweig~rd zou zijn; 
dat haar in ieder geval geweigerd zou zijn 
te begraven op 10 meter afstaad van de 
gebouwen van Van den Bos, vlak tegen de 
scheldlngssloot aan; dat dit bevestigd wordt 
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door het besluit van Gedeputeerde Staten 
van 31 Maart 1947, nu daarin a ls voor
waarde gesteld wordt, .,dat van het aan de 
begraafplaats toe te voègen terrein een 
strook van 10 m eter van de kant der sloot 
...... niet voor het maken van graven wordt 
gebruikt"; dat het merkwaardig is, dat de 
uitzondering, die op deze voorwaarde wordt 
gemaakt, juist betrekking heeft op dat ge
deelte van de aan de begraafplaats loe te 
voegen strook grond, dat het dichtste. bij 
de gebouwen van Van den Bos is gel<'gen; 
dat de uitzondering dan ook om geE:n an
dere reden gemaakt is dan om de reden 
van het voldongen feit; dat uit de rap
porten van de Geneeskundig I nspecteur 
van de Volksgezondheid te 's-Gravenhage 
en uit het ambtsbericht van burgemeester 
en wethouders blijkt, dat deze autoriteiten, 
zo zij niet voor een voldongen feit waren 
gesteld, eenstemmig afwijzend zouden heb
ben geadviseerd; dat zij dan ook de meest 
scherpe voorwaarden aan de vergunning 
willen verbinden; dat het uit het besluit 
van Gedei)uteerde Staten duidelijk is, dat er 
wel degelijk bezwaren zijn van hygiënische 
aard; dat als voorwaarden opgelegd wor
den een halfjaarlijkse schoning van de 
scheisloot, en een onbruikbaarmaking van 
putten, die op minder dan 60 m eter van de 
begraafplaats komen te liggen; dat er dus 
wel degelijk sprake is van een verontreini
ging van de scheisloot en van de onder
grond; dat de nakoming van deze voor
waarden echter de voortdurende verontrei
niging niet· kan voorkomen, doch dat bij 
de sloot ten hoogste kan worden bereikt, 
dat deze verontreiniging van tijd tot tijd 
wordt opgeruimd, terwijl door het dempen 
van de putten slechts bereikt wordt, dat de 
verontreiniging van de ondergrond niet 
aan de oppervlakte komt, a l blijft de ver
ontreiniging dan toch ondergronds, dat 
door de onmiddellijke nabijheid van de gra
ven, vlak tegen de sch eisloot aan gelegen, 
op een talud, dat ± 2 m eter boven de be
gane grond uitsteekt, de percelen van Van 
den Bos in waarde dalen; dat het genot, 
dat hij van zijn woning heeft, in e rnstige 
mate verstoord wordt; dat een gezond ge
bruik van woning en tuin uitgesloten is ; 
dat in deze percelen Van den Bos de groot
handel in suiker en andere koloniale waren 
uitoefent; dat ook schade in dit bedrijf te 
vrezen is; dat deze schaden aan Van den 
Bos niet zouden zijn toegebracht, a ls de 
begraafplaats zich volgens de wet gedragen 
had; dat zonder het fait accompli haar 
nimmer vergund wu zijn v lak tegen de 
scheisloot haar graven te leggen, doch stel
lig zou zijn voorgeschreven, dat zij tussen 
scheisloot en graven ook hier ter plaatse 
een afstand van 10 meter, zo niet meer, in 
ach t zou moeten n emen; dat, indien de ge
vraagde vergunning zonder meer zou wor
den verleend, de overheid het aan de ge
laedeerde burger onmogelijk zou maken de 
begraafplaats in rechte te betrekken ter 
zake van vergoeding van schade tengevolge 
van haar onregelmatige daad, aangezien 
deze door de alsnog verleende vergunning 

tot een rech t matige daad zou zijn gemaakt; 
dat weigering der vergunning de enige op
lossing ware; dat dan een ongewenste toe
stand en de schade, die aan een particulier 
in h et bijzonder is toegebracht, beide on ge
daan gemaakt zou den zijn ; dat het echter 
niet wel doenlijk schijnt om het voldongen 
feit ongedaan te maken; dat namelijk het 
roeren de r ± 150 verse graven bezwaarlijk 
sch ijnt; dat het dan ook uitsluiten d om de
ze r eden is, dat Gedeputeerde Staten de 
vergunning alsnog verleend h ebben , maar 
dat h et om dezelfde reden Is, dat 
Van den Bos verlangd h eeft, dat 
aan deze vergunning de voorwaarde 
wordt verbonden; dat de begraafplaats hem 
schadeloos stelt; dat niet Is in te zien, 
waarom pe bevoegdheid tot het stellen van 
de voorwaarde, dat de schade van een par
ticulier wordt vergoed, in dit geval zou ont 
brek en, daargelaten hoe In het a lgemeen 
daarover moet worden gedacht; dat het in 
dit geval immers gaat om een vergunnin g, 
welke niet zou zijn verleend, a ls de begraaf
plaats zich wettig gedragen had, en welke 
vergunning zelve a lzo niet op de wet be
rust; dat de adviserende autoriteiten strin
genter voorwaarden aan verdere exploita
tie van de begraafplaats ter plaatse heb
ben gesteld dan Gedeputeerde Staten In 
hun besluit doen ; dat zij, appellante, ver
zoekt het besluit van Gedeputeerde Staten 
te vernietigen en , opnieuw beslissende, 

1. h et verzoek van de N.V. Begraaf
plaats Nieuw Eijk en Duinen tot vergun
ning voor h et uitbreiden van haar begraaf
plaats van de hand te wijzen; 

2. althans haar slechts te vergunnen 
aan haar begraafplaats toe te voegen een 
strook op een nadere te bepalen afstand 
van de kant der sloot, gelegen ten zuid
oosten van haar terrein, met bevel om het
geen zij bereids hierbuiten mocht h ebben 
verricht ongedaan t e maken en dit terrein 
in de oude toestand terug te brengen; 

3. a lthans haar de gewenste vergunning te 
verschaffen onder de voorwaarden: a. het 
geregeld, tenminste eenmaal per halfjaar, 
schonen van de scheisloot; b. het dempen 
der putten ; c. geen meerdere graven aan te 
brengen, die dichter dan 10 m eter bij de 
scheisloot liggen; d. de plaats, waar reeds 
graven liggen, te ommuren, althans te om
heinen met "evergreen"; aan haar, ap
pellante, de schade te vergoeden, die het 
gevolg is van h et leggen van g raven op 
een plaats, voor welke een vergunning niet 
zou zijn gegeven, als die graven niet reeds 
aldaar waren gelegd; 

dat de N.V. Begraafplaats Nieuw Eljk en 
Duinen aanvoert, dat haar directie, in de 
overtuiging verkerende, dat zij de bij de 
wet vereiste toestemmin g voor haar gehele 
terrein had, het zuidelijk gedeelte van dit 
terrein is gaan ophogen door het daarop 
doen aanbrengen van zand; dat niemand 
daaraan aanstoo t nam; dat, nadat daarin 
ongeveer 160 lijken waren begraven, zij van 
de N.V. W estlandse Suikerhandel voorheen 
Van den Bos een schrijven ontving, waarin 
bezwaren werden gemaakt tegen de uit-
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breidlng; dat de oorspronkelijke beschik
king in h e t archief der begraafplaats niet 
meer te vinden was, maar wel een plan 
van een vroeger directeur, waarin deze ook 
het bewuste gedeelte der begraafplaats In 
de exploitatie betrok, zodat inderdaad de 
tegenwoordige directie te goeder trouw had 
kunnen n em en, dat de zaak in orde was, 
hetgeen nog bevestigd wordt door h et feit, 
dat j uist op het hier bedoelde terrein se
dert lange tijden, lang voor het in functie 
treden der tegenwoordige directie, een bord 
stond, aankondigende, dat dit gedeelte be
stemd was voor uitbreiding - blijkbaar op 
t e vatten in technische, niet in juridische 
zin - der begraafplaats Nieuw EJJk en 
Duinen: dat ook Van den Bos niet beweert, 
dat h et v eroor.Gak en van het voldongen feit 
opzettelijk zou gedaan zijn; dat onmiddel
lijk na de ontdekking van het "voldongen 
feit" appeJlante maatregelen genomen heeft 
om dit te legaliseren op de wijze als Is aan
gegeven in het derde lid van artikel 16 der 
Eegraafwet; dat trouwens ook zonder dat 
voldongen feit vroeg of laat - en veeleer 
vroeg dan laat, omdat de rest der begraaf
plaats vol begint te geraken - het bestuur 
tot een analoge maatregel zou zijn overge
gaan; dat de reactie van Van den Bos op 
het "voldongen feit" invloed heeft u itge
oefend op het advies van burgemeester en 
wethouders van 's-Gravenhage en h et be
sluit van Gedeputeerde Staten; dat Immers 
bij dit besluit wel de gevraagde uitbreiding 
wordt toegestaan , doch met een dubbele 
beperking; dat zij tegen de tweede beper
king geen bezwaar heeft, maar wel tegen 
de eerste opgelegde beperking; dat de be
graafplaats langs de sloot aan de zijde v an 
de openbare weg een frontbreedte h eeft van 
on geveer 170 meter, waan·an ongeveer 40 
meter op het gedeelte, waar voor nu uit
breiding der begraafplaats gevraagd Is ; dat 
langs de s loot aan de zijde van de Kamper
foeliestraat een voetpad van ongeveer een 
m et er uitgespaard is, ten einde de reiniging 
dier sloot te kunnen verzorgen, waarop h et 
talud van de ophoging volgt; dat zich bo
venop een ligusterhaag en wederom een 
voetpad bevindt, waarna de graven vol
gen; dat de ervaring leert, dat hiermede 
volkomen aan de eisen van de volksgezond
heid voldaan is, evenals aan die der aesth e
tica ; dat ditzelfde dus te zijner tijd aan de 
zijde van de Haagweg zou kunnen worden 
gedaan; dat het echter In de bedoeling ligt, 
daar het bier een drukke verkeersweg be
treft, de breedte van de slootkant tot aan 
de voet van het talud te brengen op on
geveer 3.30 meter en daarop een beplan
t ing aan te brengen t e r verfraaiing van 
h et aanzicht; dat, wanneer nu vastgehou
den wordt aan de door Gedeputeerde Staten 
gestelde els, er in de afwerking langs die 
verkeersweg voor bijna ¼ gedeelte van het 
front een knik zou moeten worden aange
bracht, welke geen ander nut heeft dan de 
nieuwsgierigheid van de voorbijgangers op 
t e wekken, t erwijl het lnacbtnemen van een 
afstand van tien m et er aan de zijde van de 
buurman in h et geheel niet n odig is; dat 

aan alle e isen van a lgem een belang, In het 
bijzonder de r h ygië ne, door het plan der 
directie voldaan Is, terwijl de wind, door de 
nabijheid der zee zeer frequent, vrij spel 
blijft behouden, h et geen een belang rijke 
factor is; dat b lijkens een door appeJlante 
Ingewonn en m edisch advies van Dr. van 
Hoogenhuyze tegen het begraven op de 
nieuwe ophoging geen h ygiënisch e bezwa
ren bestaan; dat Ged. Staten van Zuid
B olland reeds bij hun besluit van 23 Febr. 
1891, waarbij verlof werd gegeven to t het 
aanleggen van de onderwerpelijke begraaf
plaats. onder meer hebben overwogen dat 
de Begraafwet geen onderzoek kent om
trent de hinder of schade, die de e igenaren 
van aangrenzende percelen door het aan
leggen van een begraafplaats zouden kun
n en ondervinden, zodat daaruit dadelijk 
volgt, dat de vrees van aangrenzende eige
naren voor waardevermindering hunner 
eigendommen geen aanle iding kan zijn tot 
weigerin g van het verlof; dat in art. 14 de r 
wet de vrijheid to t h et aanleggen van een 
bijzondere begraafplaats op de voorgrond 
staat, en dientengevolge het verlof volgens 
de wet alleen geweigerd kan worden, Indien 
de wet of het algemeen belang zich daar
tegen verzet; dat, afgezien hiervan, de aan
gevoerde gronden niet voldoende blijken; 
dat een eerste argument gezocht wordt In 
vervulling van de sloot en van de onder 
grond ; dat dergelijke vervuiling a lle rlei 
oorzaken kan hebben, bijvoorbeeld h et In
waaien van straatvuil; dat niet is aange
toond, dat speciaal de nabijheid va n een 
begraafplaats op de vervulling een ongun
stige invloed zou hebben ; dat het t egen
deel blijkt uit de overgelegde verklaring van 
Dr. H oogenhuyze, In h et bijzonder, wan
neer de grond, waarin begraven wordt, uit 
zand bestaat; dat op de begraafplaats al
leen begraven wordt In de daartoe aange
brachte verhoging, en dat deze uitsluitend 
uit duinzand bestaat; dat een ander argu
ment wordt gezocht in de waardeverminde
ring der percelen van Van den Bos; dat 
niet aannemelijk is, dat de bewuste per
celen in waarde zouden z ijn gedaald; dat 
die daling dan veroorzaakt zou moeten zijn 
door het uitzicht op het nabij gekomen 
kerkhof; dat hij om dit t e accentu eren zijn 
eigen e r f een " tuin" noemt; dat dit echte r 
allerminst een tuin Is, daar er geen enkele 
plant, dan wellicht hier of daar wat on 
kruid groeit; dat het een slecht verzorgde 
achterplaats is; dat het uitzicht op een 
goed verzorgde, met opgaand hout aange
legde begraafplaats, met graven, welke door 
de piëteit der nabestaanden van bloemen 
worden voorzien, gunstig afsteekt bij h et 
uitzicht op de "tuin"; dat Van den Bos ten 
slotte zegt, dat nadeel t e vrezen is in zijn 
bedrijf; dat hij niet zegt, waarop die vrees 
gegrond is; dat het du idelijk Is dat Van 
den Bos hoopte uit de tijdelijke moeilijk
h eden van appellante enige bate te mogen 
putten; dat hij daarbij een procedure wil 
volgen, waarbij aan de Kroon een rol is 
toebedacht, welke volgens art. 160 der 
Grondwet bij uitsluiting aan de R echter-
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Iijke Macht opgedragen is; dat appellante 
verzoekt de beschikking van Ged. Staten 
van Zuid-bolland te bekrachtigen met uit
zondering van de onder 1 gestelde voor
waarde; 

0 . ten aanzien van het door de N. V. 
Westlandse Suikerhandel voorheen G. Th. 
van den Bos ingestelde beroep: 

dat het blijkens de geschiedenis van de 
onderhavige wet haar bedoeling is, dat de 
medewerking voor h et a.anleg:;cn - en, in 
verband daarmede, ook voor het uitbreiden 
- van een begraafplaats alleen wordt ge
weigerd op gronden aan de wet of h et be
lang de r volksgezondheid ontleend; 

dat het doel der bepaling van art. 16 der 
bovenbedoelde wet is te voorko:nen, dat de 
In het belang der openbare gezondheid bij 
een begraafplaats nodig geachte doorstro
ming van verse lucht wordt belemmerd 
door tot een kom bijeengebouwde wonin
gen ; 

dat een vergunning tot uitbreiding van 
een begraafplaats derhalve niet kan wor
den geweigerd op grond van de nabijheid 
van enkele op zich zelf staande gebouwen, 
vrij ver van een bebouwde kom, als boven 
wordt bedoeld, verwijderd; 

dat dan ook mede op grond van de inge
wonnen ambtsberichten en h et terzake door 
een deskundige uitgebrachte advies moet 
worden aangenomen, dat tegen de onder
havige uitbreiding uit het oogpunt van 
volksgezondheid geen overwegende bezwa
ren bestaan, mits aan de in h et bestreden 
besluit van Ged. Staten opgelegde voor
"'aarden wordt voldaan; 

dat de onderhavige wet geen on~lcrzoek 
k ent omtrent de hinder of schade, die de 
eigenaren van aangrenzende per.::·,kn door 
het aanleggen of uitbreiden van <.eu be
graafplaats zouden kunnen ondervinden; 
dat op grond hiervan en mede blijkens de 
geschiedenis der wet de door de appellante 
beweerde waardevermindering van haar 
eigendommen geen aanleiding kan zijn tot 
het weigeren van de gevraagde uitbreiding 
en he t stellen van een voorwaarde tot het 
betalen van een schadevergoe-.ting wegens 
zodanige waardevermindering niet is toe
gelaten; 

dat derhalve het beroep , .l.n dr, N. V. 
Westlandse Suikerhandel voorhçe:n G. Th. 
van den Bos ongegrond moet worden ge
acht; 

0. ten aanzien van het cloor. de N.V. Be
graafplaats Nieuw Eijk en Duinen inge
steld beroep; dat op grond van de ambts
berichten van de geneeskundig Inspecteur 
van de volksgezondheid moet worden aan
genomen dat het verbod om op het aan de 
begraafplaats toe te voegen t errein lijken 
te begraven binnen een strook ter breedte 
van 10 meter van de kant der sloot, geme
t en ter hoogte van de waterlijn, zulks met 
uitzondering van het gedeelte, dat blijkens 
de bij het besluit van Ged. Staten toege
voegde tekening door ophoging reeds voor 
het begraven van lijken gesch1lct is ge
maakt, vereist is in het b ?,lang van de 
volksgezondheid, zodat aan de tegen dit 

verbod door de appellante aangevoerde be
zwaren, welke in hoofdzaak op schoon
heidsoverwegingen berusten, niet kan wor
den tegemoetgekomen ; 

dat op grond van h et voorgaande het be
streden besluit van Ged. Staten moet wor
den gehandhaafd; 

Gezien de wet van 10 April 1869, Staat
blad No. 65; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

2 October 1941. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Drankwet S. 1931 no. 476 art. 32 
l e lid 5°). 

Terecht zijn Ged. Staten tot intrek
king der societeitsvergunning overge
gaan, daar ook reeds vóór de oorlog de 
lokaliteit, welke door appellante ge
bruikt wordt, ni et a ls sociëteit in ge
bruik is geweest, doch veeleer op de 
wijze. alsof er een volledige vergunning 
verleend ware geweest. Met name is 
door appellante geregeld gehandeld in 
strijd met de bepalingen van de statu
ten en het reglement, voorzoover deze 
stukken ter voldoening aan art. 13 
tweede lid 4°. Derhalve kan deze socië
teit niet te goeder trouw sociëteit wor
den geacht. 

Wij WILHELMINA, e nz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de Vereniging Sociëteit ,.De Vrijheid", 
gevestigd te Middelharnis tegen het be
sluit van Gcd. Sta.ten van Zuid-Holland 
van 16/24 October 1946, B. N0. 25927 (2e 
Afdeling) G.S. no. 251, waarlJij een socië-
teitsvergunning werd ingetrokken; · 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 16 Juli 1947, No. 1298 en 3 September 
1947, No. 12~8/265; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Sociale Zaken van 23 September 1947, No. 
1136 G., Afdeling Volksgezondheid; 

0. dat nadat de burgemeester van Mid
delharnis bij zijn schrijven vnn 26 Augus
tus 1946, no. 1936, m e t betrekking tot de 
sociëteitsvergunning, staande ten name 
van de Vereniging Sociëteit ,.De Vrijheid" 
te Middelharnis, de aanwijzing bedoeld in 
art. 33, le lid, der Drankwet had gedaan 
Ged. Staten van Zuid-Hollan,J de bij hun 
beslissing genoemde sociët eitsvergunning 
hebben ingetrokken; 

dat Ged. Staten hierbij overwogen h eb
ben, dat blijkens de stukken, met ter zijde
stelling van hetgeen in de statuten en het 
huishoudelijk reglement omtrent de toe
lating van niet-leden tot deze sociëteit is 
bepaald, het karakter van de sociëteit als 
zodanig in de loop der jarc,n is verloren 
gega.tn en e r tussen de bezoekers generlei 
sociëteitsverband m eer bestaat, zodat van 
een werkelijk sociëteitsleven geen :;1prake 
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meer is; dat de sociëteit in fäite een ge
wone kroeg is geworden, welke, zonder dat 
m en zich aan de sluitingsuren behoeft te 
houde n, dag en nacht geopeo-1 is, en door 
een niet altijd ordelievend publiek wordt 
bezocht, zorlat de politie meermalen hier
tegen hauöelend moet optreden; dat deze 
sociëteit niet te goeder t,·ouw kan worden 
geacht, zooat hier mitsdien a,,nwezig zijn 
de intrekkingsgronden, neergl'iegd in art. 
32, l e lid, 5e en art. 32, le lid 1 ° a, juncto 
art. 13, :i" lid, 5° der Drankwe t (Staats-
blad 1931, no. 476); · · 

dat teg.;,r. deze besiissing van Ged. Sta
ten de voormelde Vereniging bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoereuJ,:,, dat in de 
overwegingen, welke aan deze beslissing 
ten grondslag liggen, ten onrechte wordt 
gesteld, dat h e t karakter v.in de sociëteit 
a ls zodanig m de loop der ja.ren is verloren 
gegaan en er t u ssen de bezoel<ers generlei 
sociëteitsverband meer bestaat, zod:,t van 
een wer kelijk sociëtcitslev<>n geen i,prake 
meer is; dat hierbij over h,}t hoofd is ge
zien, dat het i.edurende de bezettingsjaren 
n iet mogelijk was h ;:,t soci,îtt,iti;verband te 
handhaven; dat namelijk zij, appellante, 
voor de oorlog· de locoliteit, ·,·aarin de so
ciëteit werJ gehouden, in huur had van 
L. Gouswaart, die echter r,~·durende de 
oorlog in de localiteit een ,\Tehrmachts
gaststätte heeft geëxploiteerd. zodat h et 
ook daarom onm ogelijk was h et sociëteits
leven voort te zetten; dat i.enoemde Gous
waart na de bevrijding door de P.O.D. is 
gearresteer d en zijn vermogen onde r be
heer is gekomen; dat zij, u 1)pellante, ge
tracht heeft genoemd pand van de beheer
der te huren, te neinde het sociëteitsver
band te doen herleven, doch dat de be
heerder verhuur aan haar heaft geweigerd 
en het pand heeft verhuurd :•an een ~c
k ere A. P. de W eerd ; dat û ch na de be
vrijding terstond niet minder ()an 243 per
soncr• wederom als lid van de sociëteit 
hebben aangemeld en van dne leden ge
middeld een 40-tal per avon,1 in hun so
ciëteit tezamen komt, zoda.: wel degaliJI< 
het sociëteitsleven is h erleef:! en daaraan 
ook wel degelijk behoefte blt;('k te bestaan; 
dat het niet aangaat om op grond van het 
feit, dat h et sociëteitsleven .,·edurende de 
oorlogsjaren niet mogelijk w;i.s, te conclu
deren, dat er generlei sociëteitsverband 
meer bestaat, dat voorts in de beslissing, 
waarvfl,n beroe p, wordt overwogen, dat de 
sociëteit in fe ite een gewone kroeg is ge
worden; dat zij, appellante, moet erken
nen, dat er tijdens het be heer van het pand 
door genoemde A. P. de ,Vecrd onregel
matigheden hebben plaats gehad, doch dat 
dit geheel buiten haar schul-1 is geweest, 
daar zij dit niu heeft kunne:,. verhinderen; 
dat zij h erhaaldelijk A. P. de Weerd er op 
b eert gewezen, dat hij zich aan de be pa
lingen van de s tatu ten van haar vereni
gin g- diende te houden, doch dat genoemde 
de W eerd hierop antwoordde, dat hij het 
pand van de beheerder had gehuurd als 
gewoon café en dat hij met haar, appel-

!ante, n ie ts te maken had; dat zij, appel
lante, vern omen h eeft, dat de beheerder 
aan genoemde de Weerd ,le huur inmid
dels h eeft opgezegd en dat dl'ze r eeds per 
15 October 1946 het pand had moeten ver
laten, zodat de beheerder e,:,rstdaags tot 
ontruiming zal overgaan; dat het in de 
rede ligt, dat genoemde L . Gouswaart, die 
e igenaar is van genoemd P!l.lld e n d ie in
gevolge vonnis van het Tribunaal te Mid
delharnis op 20 Augustus 194€ in vrijheid 
is ge:steld, na d<s ontruiming d• ,or de Weerd 
zijn pand wedHom zal betr ekken; dat dan, 
evenmin als dit vroeger on<.ler leiding van 
Gou~waart geschiedde, onregelmatigheden 
zeker niet meer zullen voorl<om en, doch 
integendeel dan een behoorlijke exploitatie 
overeenkomstig de statuten en h et huis
houdelijk reglement van haa, vereniging 
gewaarbor gc! 7~'.1,l zijn; dat h -:ot onredelijk is 
om haar, appellante, de dupe te laten 
worden van de oorlogs- e n na-oorlogsom
s tandigheden, waaraau zij 1 ·ar1 noch deel 
heeft gehad en waarop zij g,;en enkele in
vloed heeft kunnen uitoefenen. 

0. dat uit de ove1 gelegrle s tukken ge
bleken is, <lat ook r eeds vóór de oorlog de 
lokaliteit, welke door de appellante ge
bruikt wordt, niet a ls sociëtPit in gebruik 
is geweest; doc h veeleer op de wijze, alsof 
er een volledige vergunning verleend ware 
geweest; 

dat met name geregeld door de appel
Jan te is gehandeld in strijd met de bepa
lingen van de statuten e n van het regle
ment, die zijn overgelegd ingevolge a r t. 3, 
vijfde lid, van de D rankwet rn31 (Staats
bla<l No. 476), voorzover deza bepalingen 
strekke n ter voldoening aan het bepaalde 
in art. 13, tweede lid, 40, J e,,er wet; 

dat deze sociëteit aerhalve 11iet te goeder 
trouw sociëte it kan worden geacht; 

dat Ged. Staten zodoende terecht bij hun 
bestreden besiuit tot intrekking van de 
onderwerpeliJkc sociëteitsvcrgunning zijn 
overgegaan; 

Gezien de Drankwet 1931 (Staatsblad 
no. 476); 

H ebbe n goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te Yerklaren. 
Onze l\linister van Socialè ;c;alrnn is be -

last enz. (A.B.) 

8 October 1941. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswe t 1920 art. 38.) 

Appellant is, na van 1932 tot 1944 
aan verschillende scholen binnen de 
gemeente verbonden te zijn geweest, 
m et ingang van 7 Januari 1946 benoemd 
als onderwijzer aan een eveneens in die 
gemeente gevestigde o . 1. school en ver
volgens op 5 Oct. 1946 wegens onge
steldheid eervol ontslagen. Na 7 J an. 
1946 is hij niet in functie geweest en 
h et oordeel omtrent zijn on geschiktheid 
is gegrond op zijn optreden vóór 1 April 
1944. Het staat niet vast, dat de om
standigheden, die h em in die tijd on-
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geschikt deden zijn voor zijn werk, in
middels niet te zijnen gunste zijn ge
wijzigd. Nu er na zijn laatste benoeming 
geen gelegenheid is geweest, zich om
trent zijn ongeschik theid a ls onder
wijzer een oordeel te vormen, kan deze 
benoeming niet door ontslag wegens 
ongeschiktheid ongedaan worden ge
maakt. Hieraan doet niet af, dat de 
Raad niet geh eel vrijwillig tot de be
noeming heeft beslot en daar de Raad, 
door in 1944 aan appellant als boven
tallige leerkracht, dus n iet wegens on
geschiktheid, ontslag te verlenen, zelf 
de omstandigheden in het leven heeft 
geroepen, waardoor hij zich thans tot 
een nieuwe benoeming van appellant 
aangewezen zag. H et ontslagbesluit 
wordt derhalve vernietigd. 

Wij ·w ILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, Ingesteld 

door P. Hiddema, onder wijzer te Noord
bergum, tegen een besluit van Gedeputeer
de Staten van Friesland van 10 Maart 1947, 
No. 178, 2e afdeling tot handhaving van het 
besluit van de raad der gem eent e Tietjerk
steradeel van 5 October 1946 waarbij aan 
h em ongevraagd eervol ontslag is ver
leend als onderwijzer aan de openbare la
gere school te Noordbergm, met dien ver
stande, dat de datum van ingang van het 
ontslag op 1 December 1946 is gest eld; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 Augustus 1947, No. 1468; 

Op de voordracht van Onze Ministe r van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
26 September 1947, No. 39032, Afdeling La
ger Onderwijs; 
O. dat de raad der gemeente Tietje rkstera
deel bij zijn besluit van 5 October 1946 met 
ingang van 1 November 1946 ongevraagd 
eervol ontslag heeft verleend aan P. H id
dema a ls onderwijzer aan de openbare la
gere school te Noordbergum; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen 
dat de heer Hiddema bewezen heeft on ge
schikt te zijn voor onderwijzer, zo a ls hoofd 
der sch ool, als in de betrekking van onder
wijzer van bijstand; dat dit gebleken is 
toen hij h oofd der school was, achtereen
volgens aan de openbare lagere school t e 
Molen end en aan die te Rijperkerk, welke 
s inds opgeheven is; dat de heer Hiddema 
het laatst als onderwijzer werkzaam is ge
weest aan de openbare lagere school te 
Noordbergum en ook hier op een wijze, dat 
de oudercommissie op 29 September 1946 
verklaart, dat de ouders ter plaatse hun 
kinderen zullen thuis houden van school 
inplaats van ze naar de h eer Hiddema ter 
sch ool te zenden; dat ook de hoofdonder
wijzer een zeer ongunstig getu igenis geeft 
omtrent de h eer Hiddema, bij wie de orde in 
zijn klas geheel zoek is en bij wie vrucht
dragend onderwijs onmogelijk geacht moet 
worden; dat het Rijksschool toezicht het 
m et dit alles geheel eens is en accoord gaat 
met ongevraagd eervol ontslag als voorge
steld; 

dat, nadat P. Hiddema van dit besluit in 
beroep was gekomen bij Gedeputeerde Sta
ten der p rovincie Friesland, dit college bij 
zijn voormeld besluit het besluit van de 
voornoemde raad van 5 October 1946 h eeft 
gehandhaafd, met wijziging In zoverre dat 
de datum van ingang van het ontslag op 1 
December 1946 is vastgesteld; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat zij, Gedeputeerde Staten, gezien h et 
door burgemeester en wethouders van 
Tietjerksteradeel overgelegd omvangrijke 
dossier betreffende Hiddema, van diens be
n oeming in 1932, af, van oordeel zijn, dat 
hij, in het belang van het onderwijs, niet 
als onderwijzer aan de openbare lagere 
school te Noordbergum kan worden ge
handhaafd; dat toch In het verleden h er
haaldelijk Is geblek en, dat H iddem a de voor 
deze functie vereiste gesch iktheid mist; 

dat niet is aan te nemen, dat in deze om 
standig h eden gedurende de jaren 1944-1946 
waarin Hiddema buiten de praktijk van het 
onderwijs stond, een verandering ten goede 
is gekomen; dat zij, in tegenstelling met de 
opvatting van de raadsman van Hiddema, 
van mening zijn, dat de Lager Onderwijs
wet 1920 zich niet verzet tegen ongevraagd 
ontslag wegens ongeschiktheid; dat het ge
m eentebestuur, zoals u it de stukken blijkt, 
door overplaatsing, door op wach tgeldstel
ling, door het verlenen van verlof en door 
het onderzoeken van de mogelijkheid van 
afkeuring door de Pensioenraad, teneinde 
hem een pensioen te doen toekennen, alles 
heeft gedaan om de voor Hiddema meest 
gu nstige oplossing te verkrijgen; dat ech
ter met genoemde raadsman kan worden 
ingestemd, dat de opzegtermijn enigszins 
ruimer had kunnen worden gesteld; 

dat de appellant van dit besluit bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat zich 
na zijn benoeming geen enkel feit heeft 
voorgedaan, waaruit zijn ongeschiktheid 
gebleken zou zijn; dat, hoewel hij met in
gang van 7 Januari 1946 was benoemd tot 
onderwijzer aan de openbare lagere school 
te Noordbergum, het hem onmogelijk is ge
maakt. zijn werkzaamh eden aldaar te be
ginnen; dat het daarom voor de raad der 
gemeente Tietjerksteradeel niet mogelijk 
was te constateren of te doen constateren , 
dat hij als onderwijzer ongeschikt was; dat 
weliswaar door het bestuu r de r gemeente 
wordt aangevoerd en door Gedeputeerde 
Staten der provincie Friesland wordt aan
vaard, dat in het verleden herhaaldelijk is 
geblek en, dat hij voor de fu nctie van onder
wijzer vereiste geschiktheid mist; dat de 
raad hem desniettegenstaande heeft be
noemd tot onderwijzer aan bovengenoemde 
school met ingang van 7 Januari 1946; dat 
het naar zijn m ening moreel n och wettelijk 
was geoorloofd. hem na zijn benoeming de 
toegang tot de school te ontzeggen; dat het 
evenmin geoorloofd was hem te benoemen 
m et het kennelijk voornemen hem onmid
dellijk voor keu ring voor te dragen, dan 
wel wegens ongeschiktheid te ontslaan; 

dat het onjuist is, hetgeen Gedeputeerde 
Staten der provincie Friesland aanvoeren 
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ten opzichte van het oordeel van het Rijks
sch ooltoezicht, wanneer zij zeggen dat het 
Rijksschooltoezicht het met dit a lles geheel 
eens is en accoord gaat met on gevraagd 
eervol ontslag als voorgesteld, zoals blijkt 
u it het advies van de Hoofdinspecteur in 
de derde hoofdinspectie in zijn schrijven 
van 24 Dec. 1946, waarin hij zegt: ,,Ik moge 
Uw college dan ook in overweging geven, 
met vernietiging van het omstreden raads
besluit der gemeente Tietjerksteradeel, van 
5 October 1946 het beroep van P. Hiddeman 
te Noordbergum gegrond te verklaren"; dat 
de Onderwijsraad, hoewel overtuigd, dat het 
belang van h et onderwijs tot het ontslag 
van h em, appellant, uit zijn onderhavige 
betrekking noopt, zich genoodzaakt ziet te 
adviseren "met handhaving van het bestre
den besluit onder verbetering van de gron
den daarvan het beroep ongegrond te ver
k laren", waaruit de conclu sie getrokken 
mag worden, dat ook deze instantie de 
gronden, door h et gemeentebestuur aange
voerd, onjuist acht; 

dat hij om deze redenen verzoekt het be
sluit van Gedeputeerde Staten te vern ieti
gen; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken de 
appellant, na in het tijdvak van 15 Aug. 
1932 tot 1 April 1944 aan verschillende 
scholen binnen de gemeente Tietjerkstera
deel verbonden te zijn geweest, met ingang 
van 7 J anuari 1946 benoemd is als onder
wijzer aan de eveneens in deze gemeente 
gevestigde openbare lagere school te 
Noordbergum, en v ervolgens op 5 October 
1946 door de raad van de genoemde ge
meente wegens ongeschiktheid eervol is 
ontslagen, welk ontslag, behoudens een wij
ziging ten aanzien van het tijdstip van in
gang, door Gedeputeerde Staten is gehand
haafd; 

dat, naar eveneens uit de stukken blijkt, 
de appellant na 7 Januari 1946 niet in 
functie is geweest en het oordeel omtrent 
zijn on geschiktheid gegrond Is op zijn op
treden vóór 1 April 1944; 

dat dan ook met de Hoofdinspecteur van 
h et lager onderwijs in de 3e H oofdinspectie 
moet worden geoordeeld, dat niet vaststaat, 
dat de omstandigheden, die de appellant in 
die tijd ongeschikt deden zijn voor het op 
bevredigende wijze uitoefenen van zijn 
functie a ls onderwijzer, inmiddels niet te 
zijnen gunste zijn gewijzigd; 

dat, nu na des appellants laatst benoe
ming er geen gelegenheid is geweest zich 
om trent zijn ongeschiktheid als onderwij
zer een oordeel te vormen, deze benoeming 
niet door ontslag wegens ongeschiktheid 
ongedaan kan worden gemaakt; 

dat h ieraan niet afdoet, dat de gemeente
raad niet geh eel vrijwillig tot de benoeming 
heeft besloten, daar immers de gemeente
raad door in 1944 aan de appellant als bo
ventallige leerkracht, dus niet wegens on
geschiktheid, ontslag te verlenen zelf de 
omstandig h eden in het leven riep, waar
door hij zich thans tot een nieuwe benoe
ming van appellant aangewezen zag; 

dat op gron d van het voorgaande de be-

streden besluiten niet in stand kunnen blij
ven; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be

sluit van Gedeputeerde Staten van Fries
land van 10 Maart 1947, het besluit van de 
raad der gemeente Tietjerks teradeel van 5 
October 1946, waarbij aan de appellant eer 
vol ontslag als onderwijzer is verleend, te 
vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast enz. 

(A. B.) 

7 October I947· UITSPRAAK van de Cen
trale Raad v. Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 a rtt. 60, Jid 2, en ux). 

H et besluit tot ontslag der agenten 
van politie der gemeente A. is door de 
Centrale Raad bij een eerdere uitspraak 
nietig verklaard. I n die uitspraak kan 
geen veroordeling in de zin van art. II x 
A. W. '29 gezien worden, tenzij inzo
verre, dat uit de nietigverklaring van 
het ontslagbesluit volgde, dat e isers 
agenten van politie de r gemeente A. 
gebleven waren. 

Aan die "veroordeling" heeft de ge
meente gevolg gegeven, doordat zij be
reid was het over het tussenliggende 
tijdvak ( tot een nieuw ontslagbesluit) 
verschuldigde salaris uit te betalen, zij 
het onder ve rrekening der inmiddels 
uit andere hoofde genoten inkomsten. 

D e vraag, of de gemeente tot die 
verrekening bevoegd was, is in dit ge
ding niet aan de orde gesteld en dit zal 
ook niet meer in een later geding kun
nen geschieden, daar de termijn van 
beroep daartoe inmiddels is verstreken. 

(Zie voor de in deze uitspraak aangehaalde 
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep 
d .d. 8 Juli 1946, C. V. 1946, blz, 80.) 

Uitspraak in zake: 
F., J ., V. en G., allen wonende te A., 

eisers in hoger beroep, 
tegen: 

de Burgemeester en de H oofdcommissaris 
van Politie te A. gedaagden in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat bij klaagschriften dd. 2 Januari 

1947 ieder der eisers (toenmaals klagers) zich 
h eeft gewend tot het Ambtenarengerecht t e 
Amsterdam, onder meer aanvoerende: 

,,dat klager is agent van politie t e A.; 
dat klager bij bes luit van den wnd. Hoofd

commissaris van politie te A. d.d. 31 October 
1945 als zodanig is ontslagen; 

dat dit ontslagbesluit echter b ij uitspraak 
van het Ambtenarengerecht te Amst erdam 
d.d. 12 Maart 1946 nietig is verklaard, welke 
u itspraak bevestigd is door den Centralen 
Raad van Beroep d.d. 8 Juli 1946; 

dat evenwel tot dusver noch door den 
Hoofdcommissaris noch door den Burge-



269 7 0CT0BER 1947 

meester der gemeente A. aan die uitspraken 
gevolg is gegeven; 

dat klager mitsdien deswege hierbij op 
grond van de artikelen 104 en I II van de 
Ambtenarenwet 1929 wederom beroep bij 
Uw Gerecht moet instellen en daarbij tevens 
verzoekt om vergoeding, als bedoeld in voor
meld art. 104 lid 3; 

dat klager die vergoeding gesteld wil zien 
op !let bedrag , gelijk aan het bedrag van 
salaris, inclusief alle emolumenten, dat hij 
tengevolge van het vernietigde ontslagbe
s luit heeft moeten derven;" ; 

0. dat het Ambtenaxengerecht de zaken 
der klagers (en ook de zaak van een vijfde 
persoon, B.) heeft gevoegd en bij uitspraak 
van IS April 1947 - naar welker inhoud 
hierbij wordt verwezen - de beroepen on
gegrond h eeft verklaard; 

0. dat ieder der vier bovengenoemde eisers 
tegen deze uitspraak tijdig hoger beroep 
heeft ingesteld (B. voornoemd, die eveneens 
hoger b eroep had ingesteld, heeft dit bij 
brief van I Juli 1947 ingetrokken) en bij zijn 
beroepschrift op de daarbij aangevoerde 
gronden heeft verzocht "de uitspraak van 
het Ambtenarengerecht te Amsterdam d.d. 
15 April 1947 te vernietigen en, opnieuw 
rechtdoende, alsnog den Burgemeester van 
A. of - en - den Hoofdcommissaris van 
politie dier gemeente te veroordelen om aan 
appellant ter zake voormeld te betalen een 
bedrag van f 4535.26" - J. en G. hebben 
gevorderd onderscheidenlijk f 4530.65 en 
f 4660.50 - met de rente daarvan ad 5 % 
vanaf den dag der indiening van he-t in 
leidend verzoekschrift tot aan dien der be
taling; met verzoek voorts aan den Voor
zitter van Uwen Raad om daarvoor een 
bevelschrift van tenuitvoerlegging af te 
geven ; kosten rechtens." ; 

0. dat zowel de burgemeester als de hoofd
commissaris van politie van A. bij contra
memorie heeft geconcludeerd tot ongegrond
verklaring van het beroep onder bevestiging 
van de aangevallen uitspraak; 

In rechte: 
0. dat in 's Raads voormelde uitspraak 

van 8 Juli 1946 geen "veroordeling" , als 
bedoeld in artikel I II der Ambtenarenwet 
1929, kan worden gezien, tenzij in zoverre, 
dat uit de met die uitspraak vastgelegde 
nietig-verklaring van de ontslagbesluiten 
onmiddellijk volgde, dat de eisers moesten 
worden aangemerkt als te zijn gebleven 
agenten van politie in dienst der gemeente A.; 

0. dat vanwege de gemeente A. aan die 
"veroordeling" echter volledig gevolg is 
gegeven, immers van harentwege de eisers 
als agenten van politie in haar dienst zijn 
aangemerkt, hetwelk mede hieruit blijkt, 
dat de gemeente in beginsel bereid was hun 
over het tijdvak tot 9 December 1946, met 
ingang van welke datum zij opnieuw uit hun 
betrekking zijn ontslagen, salaris uit te be
talen, zij het met verrekening van de door 
hen over dat tijdvak uit anderen hoofde ge
noten inkomsten; 

0. dat er mitsdien geen grond was voor 
een beroep v olgens artikel II I der Ambte
narenwet 1929, zodat de niettemin door 
eisers ingestelde beroepen bij de aangevallen 
uitspraak terecht ongegrond zijn verklaard; 

0. dat een geheel andere vraag is, of de 
gemeente bevoegd was op het aan de eisers 
over bovenbedoeld tijdvak in beginsel toe
komende salaris in mindering te brengen de 
door hen uit anderen hoofde genoten in
komsten; 

0. dat ten aanzien van die vraag opmer
king verdient, dat, toen, binnen redelijke tijd 
de verplichte besluiten of handelingen tot 
salarisbetaling niet waren genomen onder
sche idenlijk verricht, eisers met toepassing 
van het tweede lid van artikel 60 der Amb
tenarenwet 1929 binnen 3 0 dagen na ver
loop van die tijd ter zake bij het Ambtenaren
gerecht beroep hadden kunnen instellen; 

dat de eisers een dergelijk beroep evenwel 
blijkens hun klaagschrift te dezen niet heb
ben ingesteld, noch ook - naar mede uit 
het door hun raadsman/gemachtigde ge
houden b etoog moet worden afgeleid -
hebben bedoeld in te stellen, weshalve de 
Raad omtrent de bovenomschreven vraag 
in dit geding geen beslissing kan geven; 

dat hieraan uiteraard niet afdoet, dat de 
in h et tweede lid van artikel 60 voormeld 
gegeven beroepstermijn inmiddels is ver
streken; 

0. dat uit het vorenstaande voortvloeit, 
dat de aangevallen uitspraak, voorzover ze 
op de eisers betrekking heeft, moet worden 
bevestigd ; 

Rechtdoende; 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep 

voorzover ze betrekking heeft op de eisers 
(A.B.) 

7 Oct. 1947. ARREST van den H oogen 
Ra.ad. ( Sr. art. 362; Amb te narenwet 
1 929 a rt. 1.) 

R equi rant ( rech erch eur P.R .A. op 
a rbeidscontract), door een overheids
o rgaan in openbaren diens t werkzaam 
gest eld in een functie, welke hem met 
openbaar gezag bekleed deed zijn, is 
door h et H or te recht aangemerlct als 
a m btenaar In den zin van de a rtt. 362 
en 363 Sr. Ten onrechte betoogt het 
middel, dat te dezen beslissend zou zijn 
de wijze, waarop he t werkzaam s tellen 
Is geschied : de omschrijving van h et 
begrip ambtenaar In de Ambtenaren
wet 1929 geldt slechts voor deze wet . 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gezien eene beschikking van h e t Ge

rech tshof t e Ams terdam va n 31 Juli 1947, 
waarbij, na ve1·wijzing door den H oogen 
Raad (zie No. 169-1947, Red.), werd ver
nie tigd een beschikking der Ar r. -R ecbt
ba nk t e Rotterda m van 1 Nov. 1946 en J . 
A. F., thans requlra nt van cassatie, n a.ar 
de ter echtzitting is verwezen t er zake: da t 
bij in of omstreeks J anuari of F ebrua ri 
1946 te R otterda m, enz.; 

Subsidiair: dat hij en voornoemde L . t en 
t ijde en ter plaatse a ls gemeld a ls a mbte 
na ren, immers rechercheurs bij de P.R.A., 
Vooronderzoek Collaboratie, t e zamen en in 
vereniging, a ltha ns ieder voor zich, gelds
bedra g en va n f 1000 en ! 500 hebben aange-
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nomen van W. J. v. d. P. en van Th. J. 
v. d. P ., althans van een dezer personen, 
wetende dat deze giften hun (hem) 
werd(en) gedaan, ten einde hen (hem) te 
bewegen, om In hun (zijn) bediening in 
strijd met hun (zijn) plicht, althans zonder 
daardoor in strijd met hun (zijn) plicht te 
komen, te bewerken, dat het beheer over 
de zaak van W. J. v. d. P. spoedig zou wor
den opgeheven. 

Meer subsidiair: enz.; 
0 . dat requirant tijdig tegen 's Hots voor

melde beschikking in cassatie is gekomen 
en bij schriftuur het navolgende middel 
heeft aangevoerd: 

,.$. of v. t. van de artt. 262, 254, 250 en 
252 $v., de artt. 362 en 363 Sr. en art. 1 
van de Ambtenarenwet 1929, nu het Ge
rechtshof ten onrechte overwoog, dat amb
tenaar in de zin van de artt. 362 en 363 Sr. 
is hij, die door een orgaan der Overheid 
In openbare dienst is gesteld in een func
tie, welke h em met openbaar gezag bekleed 
doet zijn, waaraan niet afdoet, de omstan
digheid, dat de uitoefening van die functie 
berust op een met de Overheid gesloten 
arbeidsovereenkomst en niet Is gegrond op 
een eenzijdige aanstelling door de Overheid 
in openbare dienst; 

dat toch sedert de inwerkingtreding van 
de Ambtenarenwet 1929 het begrip ambte
naar In de zin van deze Wet wordt be
heerst door een formeel criterium, namelijk 
of de persoon, die diensten vervult t en be
hoeve van de Overheid, deze taak uitoefent 
krachtens een eenzijdige aanstelUng door 
de Overheid, in welk geval de rechtsbe
trekking van publiekrechtelijke aard is, dan 
wel krachtens een door hem met de Over
heid gesloten arbeidsovereenkomst, in welk 
geval de rechtsbetrekking van privaatrech
telijke aard Is; 

dat a lleen hij a mbtenaar Is, wiens rechts
betrekking van publiekrechtelijke aard is 
(Kranenburg, Administratief Recht blz. 
65); 

dat vóór de totstandkoming van de 
Ambtenarenwet een dergelijk formeel cri
terium ontbrak, tengevolge waarvan de 
rechtspraak bij gebreke van een definitie 
van het begrip ambtenaar In h et W etboek 
van Strafrecht genood7,aakt was een mate
rieel criterium aan te leggen, hetwelk nood
zakelijkerwijze aan vaagheid leed; 

dat sedert de inwerkingtreding van de 
Ambtenarenwet ond.ar Invloed van die wet 
de rechtsopva ttingen zich hebben gewijzigd 
en men algemeen het criterium van de 
Ambtenarenwet ook toepast op andere wet
ten, In het bijzonder op het Wetboek van 
Strafrecht; 

dat de Overheid ook bij deze opvatting 
de mogelijkheid wordt gelaten voor ar
beidscontractanten plichten als ambtenaar 
In het leven te roepen door bij een een
zijdige aanstelling in openbaren dienst de 
arbeidscontractant tevens als onbezoldigd 
ambtenaar van politie aan te stellen, h e t
geen In het onderhavig geval dan ook is 
gesch ied, echter nà het tijdstip genoemd in 

gemelde telaste legging;" 
Gelet op de schriftelijke conclusie van 

den Advocaat-Generaal Holste ljn, tot enz.; 
0. dat het Hof in zijn thans bestreden 

beschikking onder m eer beert overwogen: 
dat de hierboven weergegeven verk larin
gen, In onderling verband en samenhang 
beschouwd, voorts voldoenden grond op
leveren voor vervolging van appellant ter 
zake van hetgeen bij de bestreden dagvaar
ding subsidiair aan hf>m en aan zijn mede
verdachte gezamenlijk ten laste is gelegd, 
mits er uit andere hoofde voldoende aan
leiding aanwezig Is, aa.n te nemen, dat bei
der hoedanigheid van recherche ur bij de 
politieke recherche-afdeling Vooronderzoek 
Collaboratie hen stempelde tot "ambtena
r en" in den zin van de artt. 362 en 363 Sr .; 

dat uit een dienaangaande, onder de stuk
ken aanwezige onderhandse acte de dato 1 
December 1945 blijkt, dat het toenmalige 
hoofd van den Politieken Ops poringsdienst 
te Rotterdam, handelende voor den Chef 
Staf Militair Gezag, met appellant een ar
beidsovereenkomst heeft gesloten, waarop 
- behoudens een niet ter zake zijnde u it 
zondering - het Arbeidsovereenkomsten
besluit toepasselijk is verklaard en waarbij 
voorts appellant tijdelijk In dienst is geno
men a ls rechercheur en dit wel tegen een 
vergoeding van f 225 per maand? Red..) 
bij wege van salari!I; 

dat voorts het h ierboven vermeld ambts
edig proces-verba.al, opgemaakt door C. L . 
F ., als verklaring van vaker genoemden L. 
onder meer zakelijk inhoudt, dat hij in No
vember 1945 als rechercheur In dienst is 
gesteld bij de P.R.A. te Rotterdam (Voor
onderzoek Collaboratie) ; terwijl uit de ver
klaring van L. voor den rechter-commis
saris blijkt, dat hij In dienst Is genomen 
bij arbeidsovereenkomst; 

dat niets erop wijst - overigens, appel
lant n och zijn raadsman hebben beweerd 
- dat de arbeidsovereenkomsten waarvan 
de bovengenoemde verk laringen willen doen 
blijken, in Januari 1946 of In Februari 
daaraanvolgende waren beëindigd en het 
Hof mitsdien de vr3.a4", of appellant en zijn 
medeverdachte uit hoofde van hun hoeda
nigheid van rechercheur bij de politieke 
recherche afdeling (Vooronderzoek Colla 
boratie) moesten worden aangemerkt a ls 
"Ambtenaren" In den zin van de artt. 362 
en 363 Sr., bevestigend beantwoordt; 

dat uit de hierboven weergegeven ver
klaringen toch blijkt dat appellant door een 
orgaan der overheid In openbaren dienst 
werkzaam was gesteld in een functie, welke 
h em met openbaar gezag bekleed deed zijn; 

dat hieraan niet afdoet, dat de omstan
digheid, aa.t zij in dienst waren gesteld bij 
arbeidsovereenkomst en niet - eenzijdig -
In openbaren dienst waren aangesteld om 
hier t e lande werkzaam te zijn, hen deed 
vallen buiten de omschrijving van het be
grip "ambtenaar" in art. 1 der Ambtena
renwet 1929; 

dat deze wet toch de toepasselijkheid der 
evenbedoelde omschrijving beperkt tot de 
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gevallen, waarin zij, de wet, zelve toepas
sing moet vinden; 

dat het In werking treden der Ambtena
renwet 1929 dan ook niet heeft belet, dat 
afwijkende bepalingen van het begrip 
,.ambtenaar" bij andere wetten - bijvoor
beeld bij de Pensioenwet 1922 - haar gel
digheid he bbe n behoude n, en a ldus ook de 
werking der artt. 362 e n 368 Sr . door de 
Ambtenarenwet 1929 niet is beinvloed in 
dezer voege, dat dientengevolge degenen die 
in overheidsdienst werkzaam zijn krach
tens een arbeidsovereenkomst hierdoor op 
zich zelf reeds buiten h et bereik der aan
geh aalde strafbepalingen vallen; 

0. ten aanzien van h e t middel: 
dat h et Hof, vaststellende dat requirant 

door een orgaan der overheid in openbaren 
dienst werkzaam was gesteld in een func
tie, welke hem me t openbaar gezag be 
kleed deed zijn, te recht r equlrant beeft 
aangemerkt a ls ambtenaar in den zin van 
de artt. 362 e n 363 Sr.; 

da t h et middel wel betoogt, dat te dezen 
beslissend zoude zijn do wijze waarop dit 
w erkzaam s t ellen geschiedde, - zulks In 
aansluiting aan de in de Ambte narenwet 
1929 gegeven omschrijving van het begrip 
.,ambtenaar" - doch öll betoog faalt; 

dat toch, gelijk h et H of mede beeft over
wogen, deze omschrijving geldt voor ge
noemde wet, doch geenszins bedoelt vast 
te stellen wat in h e t a lge meen - dus ook 
in andere wetten - onder "ambtenaar" 
m oet worden verstaan; 

dat het mlddel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt h et beroep. (N. J.) 

7 October 1947. KONINKLI-JK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39.) 

Toen de armlastige, na uit A. te zijn 
vertrokken, te K. bij zijn moeder intrek 
nam, was hij geestelij k in staat tot h et 
vestigen van een hoofdverblijf. Wel 
bleven zijn echtge note en kind, m et 
wie bij in onmin leefde, te A. wonen, 
waar hij ook In h et bevolkingsregister 
bleef ingeschreven en zijn distributie
bescheiden ontving, doch onder de om
standigh eden , zoals deze zich voordoen , 
m oet worden aangenomen, dat de pa
tiënt zijn hoofdverblijf te B. heeft ge
vestigd, zulks te m eer , daar h ij ook na 
h et overlijden van zijn moeder niet naar 
A. is teruggekeerd, doch is gaan zwer
ven. Aangezien hij ook op de datum, 
waarop de deskundige-ve rklaring, be
doeld in a rt. 39 4e lid, werd afgegeven, 
zijn hoofdverblijf nog te B. had, m oet 
deze gem eente als woonplaats te n tijde 
van h et afgeven de r verklaring worden 
aangem erkt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woon

plaats van '1e armlastige krankzinnige An
thonie Koghee ; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, geboord, advies 
van 17 Septen~ber 1947, No. 1638 ; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 30 ~opt. 1947, No. 
10749, Afdeling Armwezen; 

0. dat Anthonie Koghee op 29 Juni 1945 
werd opgenomen in de Valerlusklinlek te 
Amsterdam, voor we lke opneming op die 
datum een geneeskundige v1,;rklaring, a ls 
bedoeld in art. 39, vierde lid, der Armen
wet werd afg<:gevcn; 

dat B. en "\V. van de geme<:nte Amster
dam niet bereid zijn àe kosten van vervoer 
en verpleging voor rekenin g- van hun ge
meente te nemen, aanvoerende dat hun 
bij onderzoek is gebleken, dat Anthonte 
Kogh ee in de oorlogstijd ge.,ch eiden leefde 
van zijn vrouw op grond van het feit, dat 
hij aan de politie zou hebben verraden, dat 
zijn vrouw Joodse onderduikers in huis 
had opgenomen; dat het hnurrontract van 
zijn woning, le Atjehstraat 128 Il, op naam 
van een familielid van zijn echtgenote 
kwam te staan; dat Koghee ('lders ging 
wonen, onder andere in de Swdmmerdam
straat te Amsterdam, van we lk adres hij 
in Januari 1945 vertrokken i'l naar zijn 
moeder, destijds wonende K loosterstraat 52 
(Duivendrecht), gemeente Ouder-Amstel; 
dat hij met zijn gezin geen contact meer 
had; dat korte tijd na de he"' ijcling zijn 
echtgenote een aanklacht t,,gen hem in
d iende, in verband met het , erraad, dat 
door h em zou zijn gepleegd; dat uit het 
bovenstaande blijkt, dat de band m et zijn 
gezin sedert zijn vertrek uit de Atjeh
straat tot zijn plaatsmg in de Valerlus kli
nlek te Amste rdam ve rbroke n was, zodat 
op 29 Juni 1945, de datum wnarop voor 
h em een geneeskundige verklaring, als be 
doeld in a rt. 39, v ierde lid der Armenwet, 
is afgegeven, er tussen he m en de ge
meente A m sterdam geen band bestond; dat 
de omstandigheid, da t de v-~~·houding tus
sen beide echtgenoten thans ""rbete rd is, 
huns inziens n iets ter zake doet ; dat, aan
gezien hij op 29 Juni 1945 zijn hoofdver 
blijf had in de gemeente Ouèer-Amstel, 
huns inziens de kosten zijner verpleging 
In de Valeriusklinlek, a ls mede d ie van zijn 
vervoer naar en verplegln~ in dl' evacua
tie-afdeling vnn he t Provin c l:ial Zieken
huis n abij Santpoort te Den Volder, voor 
rekening van de gemeente Ouder-Amstel 
behoren te k omen ; 

dat B. en VV. van de geme<'1~te Ouder
Amstel evenmin bereid zijn hun gemeente 
met de verplegingskosten te bcmsten, aan
voerende dat K ogh ee staat ingeschreven 
in het bevolkingsregister Jer gemeente 
Amsterdam, van welke gemeonte hij ook 
zijn distributiebesche iden ontv111g; dat het 
feit, dat hij in oorlogstijd gesch e iden van 
zijn vrouw g ing leven nadat h ij aan de 
polltie zou hebben verraden, <lal zijn vrouw 
J oodse onde1duikers in buis had genomen, 
kan worden gezien a ls een maatregel van 
lijfbehoud; dat uit de om stan digheid, dat 
Kogbee zijn , -rouw zou h ebb~n Yerraden, 
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valt af te leiden, dat er zich toen reeds 
geestelijke afwijkingen bij '1e•n , oordeden; 
dat het onjui2t zou zlJn aan te nemen, dat 
Koghee, die in oorlogstijd aan bet zwerven 
geraakte en zeer wel mo,;elljk ook een 
tijdje bij zijn moeder, die toev:i,llig In 
Ouder -Amstel woonde, verblijf heeft ge
houden, In deze gemeente ,.ijn hoofdver
blijf had gevestigd, toen hij in het krank
zinnigengesticht werd opgen()men; dat het 
wel zo goed als zeker is, dat J,oghee, ware 
hij met In een inrichting beland, thans ook 
weder te ArnRtcrdam, bij zijn echtgenote 
en kind, met wie hjj blijkb,~ 1· weer op 
goede voet ltEft, zou wonen, dat het ab
normaal zou zijn, Indien nu Onder-Amstel, 
waar in de oorlogstijd verscheidene stede
lingen hun heil zochten en liefderijk wer
den opgenomen, nu ook nog, voor wie weet 
hoe lang, de kosten van krankzinnigen
verpleging· voor iemand, die gPenszlns tot 
haar normale inwoners kan worden gere
kend, zou moeten voldoen; 

dat B. en ·w. van de gemeente Ouder
Amstel voorts nog aanvoeren, dat er In 
werkelijkheiu geen feiten :nJn, die waar 
maken, dat K ogh ee zijn domicilie van Am
sterdam mUlr hun gemeente heeft ver
plaatst; dat het zeer goed mogelijk ls, dat 
Koghee a ls duizenden andere Inwoners 
van dl' grote stad bij tijd en wijle naar de 
naburige platlelandsgemeeutc-n getrokken 
is in verband m et de in die dagen bestaan
de voedselnood; dat nieman•l echter zal 
durven beweren, dat al die duizenden in
woners van Amsterdam, zelfs a l zouden 
zij in die dagen wellicht langere tijd in een 
plattelandsgemeente hebben "crtoerd, ge
acht moeten worden, dat zij daarmede hun 
domicilie naar die plattelandsgemeente 
hebben verlegd; dat, mocht :lit wel aange
nomen worden, de consequentie daarvan 
zou zijn, dat de gemeente Diemen waar 
Kog h ee in werkelijkheid is aangetroffen 
toen opneming moest geschieden, de ge
meente zou zijn, die als de plaats van ves
tigin;.;- van Koghee is aan te merken en 
aansprakelijk is voor zijn ve•·pleging: dat 
zij d it echter niet juist achten en van me
nin~ blijven, dat de gemeeute Amsterdam 
de aansprakelijke gemeente is; dat, mocht 
tens lotte dezE- opvatting nie t door Ged. 
Staten gedeeld worden, ten dt,ze een geval 
voorligt, waarin gesproken moet worden 
van Iemand, die geen vaste woon- en ver
blijfplaats had, hetgeen mL-<lebrengt, dat 
het Rijk d,:i kosten van zijn verplegl11g 
voor zijn rekening heeft te n emen; 

0. dat op g1·ond van het desbetreffende 
ambtsbel'ich t van de Inspecteur van het 
Staat3toezicht op krankzinni,l'en moet wor
de aa11genomen, dat de armla.qtlge krank
zinmgc Kor,hee, toen hij, nn. uit Amster
dam te zijn ,·ertrokken, in Junuari 1945 te 
Oude1·-Amstel bij zijn moede, Intrek nam, 
geestcllik in staat wM tot het vestigen 
van een hootdverblljf; 

dat weliswaar tijdens ziJn verblijf in 
Ouder-Amstel zijn echtgenote 1,n kind, met 
wi.e hij in onmin leefde, te Amsterdam 

bleven wonen "11 hij zelf in het bevolkings
register van deze gemeente, a lwaar hij ook 
zijn distributiebescheiden ontving, bleef In
geschreven, doch da.t niettem in onder de 
omstandigheden, zoals deze zi"h hier voor
doen, moet worden aangenomen, dat de 
patic,nt zijn hoofdverblijf In de gemeente 
Ouder-Amstel heeft gevestf;:rl. 

dat zulks met name hieruit valt af te 
leiden, dat hij ook nà het ,:verlijden van 
zijn moeder niet naar Amstf'rdam is te
r uggekeerd, doch, 1m nog ko1·te tijd te 
Oude.·-Amstel te hebben venoe(d, is gaan 
zwerven; 

da t., aangezien Koghee ooi, op 20 Juni 
1946, de datum, wa.uop d,, deskundige
verklaring, als bedoeld In art. 39, vierde 
lid, der Armenwet, werd r, fr;egeven, nog 
zijn hoofdverblijf te Ouder-Amstel had, 
deze gemeente als zijn woonplaats ten tijde 
van het afgeven van de eerdervermelde 
verklaring moet worden, aangemerkt; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

De gemeente Ouder-Amst-el aan te wijzen 
als de woonplaats van de armlastige krank
zinnige A. Koghee voor de tol.passing van 
art. t9 der Armenwet. 

(A. B.) 

7 October 1947. KONINKLIJK BESL UIT. 
(Armenwet art. 40.) 

De gemeentelijke dienst voor sociale 
zaken te R. beert aan de a rmlastige 
reisgeld verstrekt, teneinde haar In 
staat te stellen met haar gezin naar L. 
te vertrekken en heeft tevens de kosten 
harer verhuizing naar L. op zich ge
nom en, terwijl zijzelf geenszins het ver
langen tot deze verhuizing had geuit. 
De dienst heeft daardoor invloed In de 
zin van art. 40 uitgeoefend. Daaraan 
doet niet af, dat de a rmlastige in L. 
geen onderdak kon vinden en dat in L. 
wel de mogelijkheid daartoe beston d. 

Beslissende het geschil over de betaling 
van de kosten van ondersteuning van 
Martje Loonstra en kinderen; 

De Raad van State, atdellng voor de Ge
schlllen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 September 1947, no. 1637; 

Op de voordracht van Onze Ministe r van 
Binnenlandse Zaken van 30 September 
1947, No. 10753, Afdeling Armwezen; 

0. dat, nadat mevrouw M. Loonstra met 
haar gezin was gezet uit haar woning In 
de gemeente SChaesberg, alwaar zij gedu 
rende enige tijd had gewoond en ondersteu
ning van het burgerlijk armbestuu r had 
genoten, door dit burgerlijk armbestuur 
van deze gemeente aan haar t 145 is ver
strekt, daar zij wilde vertrekken naar R ot
terdam; dat m evrouw L oonstra zich op 
19 October 1946 bij de gemeentelijke dienst 
voor Sociale Zaken te Rotterdam µeeft ver
voegd om onderdak en ondersteuning te 
verkrijgen; dat, aangezien er in die ge
m eente geen woning voor het gezin be-
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schikbaar was en zij niet in een der nood
tehuizen kon worden opgenomen, door deze 
d ienst te Rotterdam aan haar de keus ge
steld is hetzij teru g t e keren naar Schaes
berg h etzij te vertr ekken naar Leeuwarden 
of een andere gemeente; dat haar verder 
door deze dienst reisgeld is verstrekt en 
haar inboedel op kosten van deze dienst 
haar is nagezonden; dat mevrouw Loon
stra toen tegen haar wens uit Rotterdam 
met haar gezin is ver trokken; dat zij toen 
eerst gedurende ongeveer een week in Am
sterdam heeft vertoefd en vervolgens naar 
Leeuwarden is vertrokken; dat zij op 30 
October 1946 aan de Gemeentelijke Instel
ling voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
dier stede om ondersteuning heeft verzocht; 

dat het bestuur der voornoemde instel
ling te Leeuwarden van oordeel is, dat, 
aangezien de gemeentelijk e dienst voor So
c ia le Zaken t e Rotterdam zich niet van te 
voren h eeft overtuigd, of het gezin Loon
stra bij zijn vestiging in de gemeente 
L eeuwarden in het onderhoud kon voor
zien, deze diem,t door het verstrekken van 
reisgeld en betaling van de kosten van het 
verzenden van de inboedel tot een bedrag 
van in totaal f 162.50, zich in de zin van 
artikel 40 der Armenwet heeft schuldig ge
maakt aan afschuiving van dit gezin naar 
Leeuwarden en daarom de kosten van on
-.ierstand van het gezin van M. Loonstra, 
die niet tot werken in staat is, voor de tijd 
van 2 jaar na 29 October 1946 door de ge
m eentelijk e dienst voor Sociale Zaken t e 
Rotterdam aan zijn instelling behoren te 
worden vergoed; 

dat burgemeester en wethouders van 
Rotterdam h iertegen aanvoeren, dat de be
trokken arme geen won ing in Rotterdam 
had, noch een zodanige woning kon verkrij
gen; dat de vrouw nimmer in Rotterdam 
had gewoond en nimmer in het bevolkings
register van Rotte rdam was ingeschreven 
geweest; dat het zodoende voor de hand 
lag, dat aan betrokken e, daar dit gewenst 
werd, hulp werd verleend om te vertrekken 
naar de gemeente, waar wel onderdak kon 
worden verkreg·en; dat reeds vroeger in 
een dergelijk geval door de Kroon is be
slist, dat geen sprake is van afschuiving in 
de zin van artikel 40 der Armenwet; 

0. dat is komen vast te staan, dat de 
gem eentelijke dienst van Sociale Zaken te 
Rotterdam aan mevrouw Loonstra een reis
geld heeft verstrekt, teneinde haar in staat 
te stellen met haar gezin naar Leeuwarden 
te vertrekken en dat deze dienst tevens de 
kosten harer verhuizing naar die gemeente 
op zich heeft genomen, terwijl zijzelf geens
zins het verlangen tot deze verhuizing had 
geuit; 

dat deze dienst geacht moet worden hier
door invloed in de zin van artikel 40 der 
Armenwet op de komst van mevrouw Loon
stra en baar gezin in Leeuwarden te heb
ben uitgeoefend; 

dat hieraan niet afdoet het feit , dat de 
genoemde armlastige in Rotterdam geen 
onderdak kon vinden en dat, zoals door het 
gem eentebestuur van Rotterdam wordt 

L. 1944 

aangevoerd, aangenom en kon worden, dat 
hiertoe in Leeuwarden wel de mogelijkheid 
b estond, daar een dergelijke omstandigheid 
aan de toepasselijkh eid van voornoemd ar
tikel 40 niet in de weg staat: 

dat verder deze armlastige weliswaar ge
durende korte tijd, nadat zij uit Rotterdam 
was vertrokken, heeft vertoefd in Amster
dam, alvorens naar Leeuwarden door te rei
zen, doch dat zulks de gemeente Amster
dam niet kan stempelen tot de vorige ver
blijfplaats in de zin van voornoemd artikel 
der Armenwet, aangezien het niet aan de 
invloed van deze gemeente, doch uitsluitend 
aan die van de gemeentelijke dienst voor 
Sociale Zaken te Rotterdam is te wijten. 
dat mevrouw M. Loonstra naar Leeuwar
den is verhuisd en het verblijf te Amster
dam niet anders kan worden beschouwd 
dan als een korte onderbreking van de reis 
van deze armlastige uit Rotterdam naar 
Leeuwarden; 

dat de kosten van de ondersteunin;i- van 
deze a rmlastige, die niet tot werken in staat 
is, derhalve voor de tijd van 2 jaar met 
ingan g van 30 October 1946 voor rekening 
van de gemeentelijke dienst voor Sociale 
Zaken der gemeente Rotterdam behoren te 
komen; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te beslissen, dat de kosten van onder

steuning van mevrouw M. Loonstra en 
haar gezin in de gemeente Leeuwarden 
voor de tijd van 2 jaar met ingang van 30 
October 1946 voor rekening van de ge. 
meentelijke dienst voor Sociale Zak en der 
gemeente Rotterdam komen. 

Onze Minister van Sociale Zaken is be
last, enz. 

(A. B.) 

9 Oct. 1941. UITSPRAAK van h et Ambte
narengerecht t e Groningen. (Zuive
ringsbesluit 1945 art. 8). 

De Ambtenarenrechter is niet be
voegd k ennis te nemen van een beroep, 
ingesteld tegen een ontslag krachtens 
het Zuiveringsbesluit 1945. 

De rechter mag aan de noodwetge
ving slechts verbindende kracht ont
zeggen, wanneer en voorzoverre de 
Kroon bij h et uitvaardigen van de nood
wet kennelijk misbruik van gezag zou 
hebben gemaakt. Dat is i. c. niet het 
geval. 

Uitspraak in zake: 
A., wonende t e E., klager, 

tegen: 
de Minister van Binnenlandse Zaken te 
's-Gravenhage, verweerder, niet versche
nen. 

Het Ambtenarengerecht; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 

0. dat de Minister van Binnenlandse Za
k en bij besluit van 22/28 October 1946 -
gezien het advies van de Commissie van 

18 
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Advies, bedoeld in art. 5, lid 4 van het Zui
veringsbesluit 1945, en na overweging, dat 
de hieronder genoemde persoon, mede naar 
het oordeel van vorenbedoelde Commissie 
heeft doen blijken van ontrouw, als bedoeld 
in artikel 2, eerste lid, sub 1, van het Zui
veringsbesluit 1945, en gelet op artikel 5 
van het Zuiveringsbes luit 1945 - heeft 
·goedgevonden: 

a . Overeenkomstig het advies van vo
rengenoemde Commissie, gerekend m et in
gang van 10 April 1945 aan A., ontvanger 
der gemeente E., ontslag uit zijn functie te 
verlene n; 

b. te bepalen, dat alle rechten op dade
lijk of uitgesteld pensioen en alle andere 
rechten , welke genoemde persoon krachtens 
wettelijk voorschrift of arbeidsovereen
komst zou kunnen doen gelden, a lsmede 
alle rechten op pensioen en alle andere 
rechten, welke de nagelaten betrekkingen 
van die persoon krachtens wettelijk voor
schrift of arbeidsovereenkomst zouden kun
nen doen gelden, vervallen; 

0. dat klager tijdig tegen vorenbedoeld 
besluit beroep heeft ingesteld en bij klaag
schrift op de daarbij aangevoerde gronden 
·nietigverklaring zowel voor onderdeel a als 
voor onderdeel b van h et besluit heeft ver
zocht en voor h et geval niet tot onwettig
verklaring van het besluit zou kunnen 
worden besloten, vermindering van de 
strafmaat h eeft verzocht; 

0. dat de Minister van Binnenlandse Za
k en niet van contra-memorie heeft ge
diend; 

I n rechte : 
0. dat allereerst de vraag moet worden 

beantwoord of dit Gerecht bevoegd is van 
het onderhavige beroep kennis te nemen; 

0. dat artikel 8 van het Zuiveringsbesluit 
1945 o.m. Inhoudt, dat de bepalingen van · 
wettelijke voorschriften, voor zooveel zij 
betrekking h ebben op de wijze waarop een 
ontslag wordt verleend, dan wel krachtens 
welke de genomen beslissing gewijzigd of 
ongedaan gemaakt kan worden, voor de 
toepassing van dit besluit buiten werking 
worden gesteld; 

0. dat in casu geen twijfel kan bestaan 
of h et bestreden ontslagbesluit wel kan 
worden beschouwd als een regelmatig, 
overeenkomstig de bepalingen van het Zui
veringsbesluit 1945 genomen, ontslagbe
sluit ; 

dat het tegendeel ook niet door klager is 
beweerd, behalve wéllicbt In zoverre hij 
heeft betoogd, dat uit het dictum van het 
bestreden besluit niet blijkt, dat voor wat 
betreft punt b van dat dictum de Commis
sie van Advies is gehoord, noch ook of het 

. besluit in zoverre al dan niet overeen
komstig 'het advies van genoemde <=;ommis
sie is genomen; 

dat echter, daargelaten de vraag of iédere · 
omissie, bij de totstandkoming van een be
sluit als het thans bestredene begaan, aan
leiding zou' moetén zijn het besluit aan ·te 
merken als niet tot' stand gekomen krach
tens . h E:~ __ zuiv'er!_n-~besl_uit , 1945, daarge-

laten ook de vraag, of krachtens het Zui
veringsbesluit 1945 de Commissie van Ad
vies. bedoeld in lid 4 van a r tikel 5 van dat 
Besluit, over de vervallen-verklaring van 
rechten, a ls bedoeld in lid 5 van dat artikel 
moest worden gehoord, dit Gerecht uit de 
stukken gebleken is, dat in casu die rech
ten bij het bestreden besluit zijn verval
len verklaard in overeenstemming met het 
advies van de Commissie van Advies, ter
wijl in geen geval enig wettelijk voorschrift 
verlangt, dat uit het besluit zelf van die 
overeenstemming zou moeten blijkèn; 

0. voorts met betrekking tot de rechts
g·eidtgheid van het Zuiveringsbesluit 1946 
Staatsblad F 132, dat dat besluit als nood
besluit is tot stand gekomen, doordien de 
Regering kennelijk in de overtuiging ver
keerde, dat dringend behoefte' bestond aan 
een regeling, als daarin vervat, terwijl op 
de normale totstandkoming daarvan niet 
te wachten viel, t e minder omdat de voor
afgaande r egeling, vervat in h et Zuive
ringsbesluit E 14, op zijn beurt tot stand 
gekomen in een tijdvak, waarin normale 
totstandkoming onmogelijk was, op belang
rijke punten niet völdeed; 

0 . dat vanaf het ogenblik, dat m en h et 
standpunt aanvaardt, dat de Kroon niet 
slechts het recht, maar zelfs de plicht heeft 
in noodtoestand maatregelen vàn wetge
ving uit te vaardigen, m en ook aanvaarden 
moet, dat de Kroon dat doet op de wijze en 
in een omvang, als Zij dat door de omstan
dig heden geboden acht, zodat de Rechter 
slechts dan verbindende kracht aan die 
maatregelen van wetgeving zal mogen en 
willen ontzeggen, wanneer en voor zover 
de Kroon bij het uitvaardigen van die 
maatregelen kennelijk misbruik van gezag 
zou h ebben gemaakt; 

dat deze opvatting zozeer voortvloeit uit 
de aard der verhoudingen, waarom het 
gaat. dat bij a lle verschil in theoretisch in
zicht omtrent dit onderwerp het practisch 
r esultaat van geleverde beschouwingen 
toch bijna steeds hierop neerkomt, - een 
resultaat blijkbaar ook, dat in overeen
stemming is met h et in ons volk levende 
rechtsbewustzijn; 

0. nu dat in geen geval kan worden ge
zegd, dat de Kroon met de uitvaardiging 
van het Zuiveringsbesluit 1945 kennelijk 
misbruik van gezag h eeft gemaakt en dat 
besluit dus verbindende kracht heeft; 

0. dat uit het voorgaande volgt, dat dit 
Gerecht niet bevoegd is van het onder
havige beroep k ennis t e n em en en klager 
derhalve niet in zijn beroep kan worden 
ontvangen; 

R ech tdoende: 
Verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn 

beroep. 
Geen hoger beroep irigesteld. 

(A. B.) 



10 OCTO BER 1947 

10 October 1941. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 248.) 

Ged. Staten h ebben terecht goedkeu
ring onthouden aan een begrotingswij
ziging, strekkend om h et verlies van 
h et gasbedrijf over 1944 ten laste der 
gemeente te brengen, daar de bedrijf
verordening voorschrijft, dat het ver
liessaldo, indien de reserve dit t oelaat, 
ten laste van de reserve wordt ·ge
bracht. Hieraan kan niet afdoen, dat 
het verlies over d it jaar een bijzonder 
karakter draagt, en evenmin de om
standigheid, dat de voorheen behaalde 
winsten In strijd m et de verordening 
niet zijn gereserveerd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op h et b eroep, Ingesteld 

door burgemeester en wethouders der ge
meente Smallingerland, uitoefenende d e be
voegdheden van de raad dier gemeente, 
t egen het besluit van Ged. Staten van 
Friesland van 17 October 1945, No. 2$, 2e 
afdeling F., waarbij goedkeuring is onthou
den aan het besluit van burgemeester en 
wethouders van voornoemde gemeente van 
2 October 1945, No. 1, tot wijziging van de 
gemeentebegroting voor 1944; 

De Raad van State, afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 23 Januari 1946, No. 8 van 10 Juli 1946, 
No. 8/24 en van 10 September 1947, No. 8 
(1946) /273; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zake n van 1 October 1947, 
No. 50685, Afdeling Binnenlands Bestuur, 
Bureau Financiën; 

0. dat burgemeester en wethouders, uit
oefenende de bevoegdheden van de raad der 
gemeente Smallingerland, bij besluit van 2 
October 1945, No. 1, de gemeentebegr oting 
voor h et jaar 1944 in dier voege h ebben ge
wijzigd, dat de post 364, onderhoud van we
gen, voetpaden e n rijwielpaden is verlaagd 
met een bedrag van f 11,687.41 en tot het 
beloop van hetzelfde bedrag, zijnde h et 
volle exploitatieverlies van de rekening 
1944 van h et gemeentelijk gasbedrijf, een 
nieuwe post 605a, uitkering aan het bedrijf 
wegens nadelig saldo, is opgevoerd; 

dat Ged. Staten van Friesland bij besluit 
van 17 October 1945, No. 23, 2e Afdeling F., 
aan h et evenbedoelde besluit van burge
meester en wethouders hun goedkeuring 
hebben onthouden, daarbij overwegende, 
dat de gemeente, die reeds jarenlang tot de 
.,noodlijdende gemeenten" behoort, het te
kort op haar begrotingen en rekeningen 
zoveel mogelijk dient te beperken, terwijl 
de verordening op h et beheer van het gas
bedrijf in art. 17, 5e alinea bepaalt, dat het 
verliessaldo van h et bedrijf, indien de re
serve dit toelaat, ten laste van de reserve 
wordt gebracht; dat de gem eente Smallin
gerland, hoewel " noodlijdend", tot dusver 
in de gunstige positie heeft verkeerd te be
schikken over een reserve van h et gasbe
drijf, doch het niet aangaat, nu tengevolge 
van buitengewone omstandigheden een ver
liessaldo is ontstaan, af te wijken van de 

r egel, dat de r eserve voor dekking van ver
liezen wordt aangesproken; 

dat van deze beslissing burgemeester e n 
wethouders van Smallingerland uitoefenen
de de bevoegdheden van de raad dier ge
meente, in beroep zijn gekomen, aanvoe
rende, dat h et verliessaldo van h et Ge
m eentelijk Gasbedrijf ad f 11687.41 over 
1944 zijn oorzaak vindt in bulten het be
drijf liggende omstandigheden en wel de 
stopzetting der gaslevering op 14 November 
J944 tengevolge van h et ontbreken va[\ 
g rondstoffen; dat de beheersverordening 
onder m eer bepaalt, dat de winsten worden 
gereserveerd, zolang de reserve geen 25 % 
der aanschaffingswaarde bedraagt; dat het 
totaal bedrag der aanschaffingswaarde van 
de activa per 31 December 1944 f 355,218.85 
beliep; dat de rhalve de winst en gereser
veerd moeten worden zolang de r eserve 
geen f 88,804.71 bedraagt; dat In weerwil 
van deze duidelijke bepaling der beheers
verordening in v erband met de n oodlijdend
h eid der gem eente de winsten immers ten 
ba~e der gemeente kwamen, hoewel de re
serve slechts f 55,407.10 bedroeg of o,nge
veer 15 % van de activa; dat a lzo de r ede
lijkheid medebrengt, dat, nu h et gemeen te
lijk gasbedrijf door buiten h et'bedrijf staan
de omstandigheden een verlies h eeft ge
leden, de gemeente dit voor haar rekening 
neemt; dat dit te sterker klemt, nu de re
serve betrekkelijk gering is en het behoud 
daarvan voor een solide basis van h et be
drijf In de huidige omstandigh eden, nu al
le rwegen wegens uitgest eld onderhoud en 
dergelijke zeer spoedig extra voorzieningen 
getroffen zullen moeten worden, absoluut 
n oodzakelijk geacht m oet worden; dat het 
logisch is; dat, wanneer de winsten ten bate 
van de gewone dienst der gemeente kome n, 
ook de verliezen door de gewone dienst van 
de gemeente gedekt moeten worden; dat 
bovendien de reserve niet liquide te maken 
is, daar deze belegd is in h et bedrijf e n be
staat uit materialen en dergelijke; dat Ged. 
Staten niet ingaan op de naar voren· ge
brachte motieven voor behoud van àe re
serve, doch bij de bestrijding van h et on
derwerpelijke besluit de nadruk leggen op 
de noodlijdendheid der gemeente ; dat zij 
echter , dus doende, in strijd m et de strek-' 
klng van de gemeen tewet meer h ebben ge
let op de algemeen rijksbelangen dan op 
het solide beheer der gemeentefinanciën, 
aangezien het behoud der reserve voor het 
gasbedrijf in het belang der gem eente is te 
a chten; dat een beroep op het bepaalde in 
art. 17, 5e lid der beh eersverordening ook 
weinig klemt, daar de winsten ook steeds 
aan de gemeente ten goede kwamen, on
danks het feit, dat, gelijk hiervoren werd 
opgemerkt, de beheersver ordening reserve
ring voorschreef, zolang de reserve geen 
25 % der aanschaffingswaarden der activa 
bedroeg; 

O. dat ingevolge art. 17 der Verordening 
op het beheer van h et gasbedrijf h et ver-· 
liessaldo van het b edrijf, indien de reserve 
dit toelaat, ten laste van de r eserve wordt 
~ebracht; 
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dat uit de overgelegde stukken blijkt, dat 
de reserve toelaat het ve rliessaldo van het 
jaar 1944 ten laste van de reserve te bren
gen; 

dat hieraan niet kan atdoen, dat het ver
lies over dit jaar een bijzonder karakter 
draagt, en evenmin de omstandigheid, dat 
de voorheen behaalde winsten In strijd met 
de evenbedoelde verordening niet zijn ge
reserveerd; 

dat mitsdien Ged. Staten terecht aan het 
besluit van burgemeester en wethouders 
der gemeente Smallingerland hun goedkeu
ring hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het be roep ongegrond t e verklaren. 
Onze Ministe r van Binnenlandse Zaken 

is belast enz. 
(A. B.) 

13 October 1947. KONINKLIJK BESIUIT. 
(Drankwet S. 1931 no. 76 art. 13.) 

Ged. Staten hebben t erecht de ge
vraagde hotelverg-unning geweig-erd, 
daar appellant niet aannemelijk heeft 
kunnen maken dat de lokaliteiten, 
waarvoor hij de vergunning aanvraagt, 
uitsluitend of in hoofdzaak ten dienste 
van de logeergasten strekken en ten 
aanzien van één lokaliteit het tegen
deel vaststaat, terwijl ten aanzien van 
een andere m oet worden aangenomen, 
dat zij slechts gedurende het zomer
seizoen a ls eetzaal ten dienste van de 
gasten is ingericht. Bovendien zijn ten 
minste drie kamers van de tien, die 
uitsluitend voor logeergasten bestemd 
moesten zijn, bestemd voor het gezin 
van appellant, en zijn vijf van de ka
mers niet op zodanige wijze van elkan
der s-escheiden, dat zij voldoen aan de 
eis van art. 18. Aan dit laatste kan niet 
afdoen, dat appellant zich bereid ver
klaart het nodige t e verrichten om dit 
bezwaar weg te n emen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, Ingesteld 

door J. G. Th. Wind te Hilversum, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Noordhol
la nd van 14 Mei 1947, Afdeling l, no. 94, 
waarbij een hotelvergunning voor het per
ceel Utrechtseweg no. 140 te Hilversum 
werd geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord advies van 
2i September 1947, no. 1589; 

Op de voordracht van Onze Mlnister van 
Sociale Zaken van 7 October 1947, no. 1216 
G., afdeling Volksgezondheid. 

0. dat Ged. Staten van Noordholland bij 
hun evenvermeld besluit hebben geweigerd 
de door J. G. Th. Wind te Hilverswn aan
gevraagde vergunning voor de verkoop van 
sterke drank in het klein in een hotel al
leen aan logeergasten voor de rechter 1:>e
nedenvoor- en de linker benedenvoorlokali
t eit van het perceel Utrechtseweg no. 140 
te Hilversum, welke lokaliteiten een opper-

vlakte hebben, onderscheidelijk van 25.80 
m2 en 33.60 m2; 

dat dit besluit steunt op de overwegin
gen, dat de lokaliteiten, waarvoor de ver
gunning wordt aangevraagd, niet kennelijk 
uitsluitend of in hoofdzaak strekken ten 
dienste van de logeergasten; dat, terwijl 
a rt. 16, le lid, van het Drankwetbesluit 
1932 vc:ir · de gemeente Hilversum, die meer 
dan 20,000 en minder dan 100,000 zielen telt, 
een aantal van tien, u itsluitend voor de lo
geergasten bestemde slaapkamers eist, in 
de onderhavige inrichting weliswaar 10 
slaapkamers aanwezig zijn, doch ten minste 
drie daarvan geacht moeten worden be
stemd te zijn voor het gezin van verzoeker, 
zodat voor de logeergasten slechts t en 
hoogste zeven slaapkamers beschikbaar 
blijven; dat bovendien vijf van de s laap
kamers door houten wanden van elkander 
zijn gescheiden, zodat niet wordt voldaan 
aan het voorschrift, gesteld bij art. 18, l e 
lid, van voormeld besluit, hetwelk o.a. eist, 
dat de slaapkamers door m etsel- of ander 
onbrandbaar werk van elkander gescheiden 
zijn; dat art. 13, derde lid, onder le, der 
Drankwet 1931 (Staatsblad no. 476) aan 
Ged. Staten de verplichting oplegt een ho
telvergunning te weigeren, wanneer het ho
tel, waarvoor zij wordt aangevraagd, niet 
voldoet aan de eisen, krachtens art. 9, vier
de lid, dier wet gesteld in het Drankwet
besluit 1932, terwijl ingevolge punt 3e, van 
eerstgenoemde wetsbepaling, de vergunning 
bovendien moet worden geweigerd, wan
n eer de lokaliteit, waarvoor zij wordt ge
vraagd, niet k enn elijk uitsluitend of in 
hoofdzaak strekt ten dienste der logeergas
ten; 

dat de appellant van dit besluit bij Ons 
in beroep l.s gekomen, aanvoerende, dat de 
tien vereiste slaapkamers beschikbaar zijn 
en bovendien reeds eerder voor genoemd 
perceel aan anderen een hotelvergunning 
is verleend en wel aan D. H ommes en G. 
Kooij; dat geen wijziging is gebracht in de 
toen bestaande toestand van de inrichting 
dat het juist is, dat de bovenslaapkamers 
zijn gescheiden door houten schotten, doch 
deze met enige kosten zijnerzijds zodanig 
zijn te wijzigen, dat voldaan wordt aan het 
Drankwetbesluit; dat, hij, appellant, als 
oorlogsslachtoffer, alles gedurende de be
zetting heeft verloren en thans bezig is 
zich een nieuwe toekomst te verschaffen; 
dat zijn bedrijf ten zeerste wordt gedupeerd 
indien hem de gevraagde vergunning niet 
wordt verleend, gezien de ligging van zijn 
inrichting in de nabijheid van het ?viarine
ópleidlngskamp en het Stafkwartier van 
Prins Bernhard, weshalve hij verzoekt hem 
de gevraagde vergunning alsnog te willen 
verlenen; 

0. dat op grond van de overgelegde stuk
ken moet worden aangenomen, dat Ged. 
Staten op góede gronden de door de appel
lant aangevraagde vergunning h ebben ge
weigerd ; 

dat de appellant n iet aannemelijk h eeft 
li:unnen maken, dat de lokaliteiten, waar
voor hij de v ergunning aanvraagt, uitslui-
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tcnd of in hoofdzaak ten dienste van de 
logeergasten strekken en blijkens de Inge
wonnen ambtsberichten ten aanzien van de 
rechter benedenvoorlokaliteit het tegendeel 
vaststaat, terwijl ten aanzien van de linker 
bcnedenvoorlokaliteit op grond van de even
vermelde ambtsberichten moet worden aan
genomen, dat zij slechts gedurende het zo
merseizoen als eetzaal ten dienste van de 
gasten is ingericht; 

dat niet voldaan is aan het v oorschrift 
van art. 16. l e lid, van het Drankwetbesluit 
1932. krachtens hetwelk voor een hotel in 
de gemeente Hilversum een aantal van tien, 
uitsluitend voor de logeergasten bestemde 
slaapkamers vereist is nu blijkens de stuk
ken t en minste drie van deze kamers ge
acht moeten worden bestemd te zijn voor 
het gezin van de appellant; 

dat verder, zoals ook door de appellant 
wordt toegegeven, vijf van de slaapkamers 
niet op zodanige wijze van elkander zijn 
gescheiden, dat zij voldoen aan de in art. 18 
van het Drankwctbesluit 1932 gestefde eis; 

dat hieraan niet kan afdoen, dat de ap
pellant zich bereid verklaart het nodige t e 
verrichten, om dat bezwaar alsnog weg te 
nemen ; 

dat mitsdien het bestreden besluit moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Drankwet (Staatsblad 1931, no. 
476); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is be-

Jast, enz. 
(A. B.) 

14 October 1947. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambte
narenwet 1929, artt. 3, 2e lid, aanhef 
en sub a, 25, 1e lid, 58, 1e lid. 
Lager Onderwijswet 1920 artt. 17, 
re lid, 38. 

Een onderwijzeres ener gemeentelijke 
openbare lagere school, heeft krachtens 
de L.O.wet 1920 recht van beroep op 
Ged. Staten en van de beslissing van 
dat college hoger beroep op de Kroon. 
Een ingevolge dat hoger beroep genomen 
K. B. is een besluit, in administratief 
beroep genomen, zodat ingevolge art. 3, 
2e lid, aanhef en onder a en art. 25, 
1e lid, beroep op de Centrale Raad 
openstaat. Het college van B. en W. is 
ten deze vesweerder. 

B. e" W. hebben een onderwijzeres, 
met terugwerkende kracht, oneervol 
ontslagen, aangezien zij haar werkzaam
heden niet heeft aangevangen. G. S. 
vernietigen dit besluit, ontnemen het 
ontslag het praedicaat oneervol en ont
nemen daaraan tevens de terugwerken
de kracht. D e Kroon vernietigt het be
sluit van G. S., verleent het ontslag 
eervol, doch herstelt de terugwerkende 
kracht. 

De Centrale Raad verklaart het be
roep tegen het K. B. ongegrond, over-

wegende, dat weliswaar in de regel een 
met terugwerkende kracht verleend 
ontslag in strijd is met het rechtsbe
ginsel, dat zodanig ingrijpen in een 
rechtmatig vastgestelde rechtspositie 
verbiedt, doch neemt i. c. redenen aan, 
op grond waarvan zodanige strijd niet 
aanwezig is. 

Uitspraak in zake: 
J. M., wonende t e N., klaagster, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethou
ders der gemeente B ., verweerder, vertegen
woordigd door de burgemeester. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
O. dat burgemeester en wethouders van 

B. op 9 October 1945 het navolgende besluit 
hebben genomen: 

,,Burgemeester en wethouders der gemeen
te B., uitoefenende de bevoegdheid van 
den raad dezer gemeente; 

0., dat mejuffrouw J . M. te D. met ingang 
van 4 September 1944 werd benoemd tot 
onderwijzeres aan de openbare lagere school 
alhier; 

dat aan deze onderwijzeres met ingang 
van haar infunctietreding tot I October d.a.v. 
op haar verzoek ziekteverlof werd verleend; 

dat zij op genoemden datum haar werk
zaamheden aan de school niet heeft aange
vangen; 

dat in brieven, gedateerd 2 en 12 October 
1944 en gericht aan het hoofd der openbare 
lagere school, door belanghebbende werd 
medegedeeld dat onder de huidige omstan
digheden de reis naar de gemeente B. zeer 
bezwaarlijk kan worden gemaakt; 

dat bij schrijven van den burgemeester 
van 14 October 1944 aan betrokk ene werd 
medegedeeld dat de door haar aangevoerde 
argumenten niet kunnen worden aanvaard 
en dat zij bij niet aanwezigheid op de school 
op 17 October 1944 geacht zou worden te 
zijn ontslagen; 

dat mejuffrouw J. M. in haar brief van 17 
October 1944 de ontvangst van bedoeld 
schrijven erkende, doch tevens berichtte 
onder de toenmalige omstandigheden haar 
werkzaamheden nog niet te kunnen aanvan
gen; 

dat op grond van vorenstaande overwe
gingen bij besluit van den burgemeester dezer 
gemeente, waarnemende de taak van den 
raad, van 19 October 1944 met ingang van 
denzelfden datum ontslag werd verleend aan 
mej. J. M. als onderwijzeres aan de openbare 
lagere school alhier; 

gezien de beslissing van Gedeputeerde 
Staten van Zuidholland van 29 Augustus/ 
IS September 1945, B n°. 4247/31 (2• Afd.) 
G. S. n°. 190, waarin appellante mej. J. M. 
voornoemd niet ontvankelijk wordt verklaard 
in het door haar ingesteld beroep op grond 
van de nietigheid van het genoemde burge
meestersbesluit van I 9 October I 944; 

0., dat blijkens een ingekomen schrijven 
mejuffrouw J. M. thans in functie is als onder
wijzeres aan de openbare lagere school te N.; 

,,besluit" (lees : besluiten) : 
mejuffrouw J. M., thans wonende te N., 
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gerekend met ingang van 19 October 1944 
oneervol ontslag te verleenen als onderwijzeres 
aan de openbare lagere school dezer gemeen
te."; 

0 . dat Gedeputeerde Staten der provincie 
Zuidholland, bij wie mejuffrouw J. M. tegen 
voormeld besluit beroep had ingesteld, bij 
b eslu it d.d. 8 /31 Mei 1946 hebben besloten, 
met vernietiging van het besluit van burge
meester en wethouders der gemeente B. van 
9 October 1945 te bepalen, dat aan appellan
te, te rekenen met ingang van 28 Mei 1945, 
ontslag wordt verleend als onderwijzeres aan 
de openbare lagere school aldaar; zijnde in 
dat besluit, voorzover de dezen van belang, 
het navolgende overwogen: 

"omtrent het praedicaat "oneervol", dat 
appellante in het begin van October 1944, 
toen zij van haar ziekte hersteld was, zonder 
& ·oot bezwaar als onderwijzeres te B. in 
dienst had kunnen treden; 

dat er weliswaar eenig gevaar aanwezig 
was, dat haar rijwiel door de Duitsche Weer
macht gevorderd zou worden als zij zich met 
dit vervoermiddel naar haar standplaats 
begaf, doch dat, zoo zij dit risico niet wilde 
loopen, zij zich te voet of anderszins naar B. 
had kunnen begeven nu de af te leggen 
afst a nd immers slechts ± 15 K.M. was en zij 
te B. een kosthuis had; weshalve zij niet 
dagelijks heen en weer behoefde te reizen; 

dat zij echter ondanks de desbetreffende 
aanmaning van den Burgemeester der be
trokken gemeente verzuimd heeft haar taak 
als onderwijzeres te komen vervullen; 

dat zij zich mitsd ien aan plichtsverzuim 
heeft schuldig gemaakt; 

dat het gemeentebestuur dan ook terecht 
gemeend heeft haar niet langer als onder
wijzeres te moeten handhaven; 

dat echter, gezien de omstandigheden, met 
het verleenen van ontslag, zonder het praedi
caat "oneervol" had behooren t e worden 
volstaan; 

omtrent den datum van ingang van het 
ontslag: 

dat terwille van de rechtszekerheid aan 
ongevraagd ontslag slechts terugwerkende 
kracht kan worden verleend indien en voor 
zooverre de ontslagene zulks zelf verzoekt; 

dat het voorts is komen vast te staan, dat 
appellante na 29 Juli 1945 ontslag als onder
w ijzeres te B. heeft gevraagd met ingang 
van 28 Mei 1945 ; 

dat mitsdien het ontslag behoort in te gaan 
op den door appellante als zoodanig genoem
den datum van 28 Mei 1945 ;"; 

0. dat voorts bij K oninklijk Besluit van 
30 J anuari 1947, 1 waarbij is beschikt op het 
beroep door burgemeester en wethouders 
voornoemd tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten ingesteld, is goedgevonden en 
verstaan, met vernietiging van dit besluit t e 
bepalen, dat aan mejuffrouw J. M. te rekenen 
met ingang van 19 October 1944 eervol 
ontslag wordt verleend als onderwijzeres aan 
de openbare lagere school te B.; zijnde in dit 
Koninklijk Besluit, voorzover te dezen van 
belang, het navolgende overwogen: 

.,dat op grond van de ingewonnen ambts
berichten moet worden geoordeeld, ~at me-

t C . V. 1947 blz. 46. 

ju ffrouw J. M" na van haar ziek te hersteld 
te zijn, nimmer haar werkk r ing heeft aan
vaard; 
· da t deswege het gemeent ebestuur t erecht 
heeft gemeend aan Mejuffrou w J. M. ont sla g 
te moeten verleenen; 

dat in verband met het feit, dat Mejuf
frouw J. M. nimmer in functie is geweest a ls 
onderwijzeres aan de openbare lagere school 
te B, . e n bovendien reeds op 14 October 1944 
aan haar is bericht dat ontslag zou worden 
verleend, indien zij haar functie niet aan
vaardde, het verleenen van ontslag met terug
werkende kracht tot 19 Oct ober 1944 naar 
ons oordeel gerechtvaardigd is; 

dat intusscben de gedragingen van Mejuf
frouw J. M., vooral in het licht van de bijzon
dere omstandigheden in het najaar 1944 
bezien, niet zoodanig geweest zijn, dat aan 
het ontslag het praedicaat "oneervol" mag 
worden toegekend:" ; 

0. dat mejuffrouw J. M . tegen voormeld 
Koninklijk Besluit in beroep is gekomen, in 
hoofdzaak aanvoerende, dat zij met Gedepu
teerde Staten van mening is, dat haar door 
het ontslag met terugwerkende kracht on
recht is aangedaan ; 

op grond waarvan zij heeft verzocht het 
Koninklijk besluit te willen vernietigen en 
haar alsnog te geven eervol ontslag met in
gang van I 8 (bedoeld zal zij n : 28) Mei I 945 ; 

In rechte: 
0 . dat in de eerste plaats de vraag moet 

worden beantwoord, of klaagster bevoegd 
was tegen voormeld K oninklijk Besluit bij de 
R aad beroep in te stellen; 

0. hieromtrent, dat het bovenweergegeven 
besluit van burgemeester en wethouders van 
B. kennelijk is genomen op grond van artikel 
38, eerste lid aanhef en onder b, der Lager
onderwijswet 1920; dat ingevolge het tweede 
lid van dit artikel in verband met artikel 37, 
tweede lid, dezer wet tegen een zodanig 
besluit beroep openstond op Gedeputeerde 
Staten, die besl issen na de Onderwijsraad t e 
hebben gehoord; en dat volgens artik el 17 
van genoemde wet voorts tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten hoger beroep kan 
worden ingesteld bij de Kroon; 

O. dat het bestreden Koninklijk Besluit, 
hetwelk is genomen gehoord de Raad van 
State, afdeling geschillen van bestuur, der
halve moet worden aangemerkt als een in 
administratief beroep genomen besluit, zodat 
klaagster, die krachtens haar benoeming tot 
onderwijzeres aan de openbare lagere school 
der gemeente B. - zulks bij besluit van de 
burgemeester, waarnemende de taak van de 
raad dier gemeente, van 4 September 1944 -
ambtenaar was geworden in d~ zin der Amb
tenarenwet 1929, ingevolge het bepaalde 
in artikel 3, tweede lid aanhef en onder a, 
en in artikel 25, eerste lid, der Ambtenaren
wet 1929 bevoegd was daartegen bij de R aad 
beroep in te stellen, vermits geen enkele 
wettelijke bepaling het beroepsrecht tegen 
een zodanig besluit uitzondert; 

0. dat het beroep tijdig is ingesteld en 
dus ontvankelijk is, en dat krachtens het 
derde lid van artikel 25 der Ambtenarenwet 
1929 het college van burgemeester en wet
houders van B. optreedt als verweerder ; 

O. wat de hoofdzaak aangaat, da t het 
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Koninklijk besluit van 30 Januari 1947 niet 
moet worden aangemerkt als een besluit tot 
een disciplinaire strafoplegging, als bedoeld 
in het tweede lid van artikel 58 der Ambte
narenwet 1929, zodat de Raad in deze alleen 
moet nagaan, of dit besluit kan worden 
aangevochten op een der gronden, genoemd 
in het eerste lid van dat artikel; 

0. dienaangaande, dat ingevolge artikel 
38, eerste lid aanhef en onder b, der lager
onderwijswet 1920 de gemeenteraad (in het 
onderhavige geval is het college van burge
m eester en wethouders opgetreden ter uitoe
fening van de bevoegdheid van de gemeente
raad, omdat in de gemeente B. op 9 October 
1945 noch een tijdelijke, noch een volgens 
de Gemeentewet gekozen raad was gevormd) 
aan de onderwijzers, aan gemeentescholen 
verbonden, ontslag verleent op voordracht 
van burgemeester en wethouders of van de 
inspecteur ; 

0. dat het onderwerpelijke ontslag moet 
worden aangemerkt als te zijn gegeven op 
voordracht van burgemeester en wethouders, 
zodat er te dezen geen strijd bestaat met 
voormelde wetsbepaling; 

0. dat het tweede lid van genoemd artikel 
slechts inhoudt, dat het ontslag niet-eervol 
kan worden verleend, en, waar het onder
havige ontslag uiteindelijk eervol is gegeven 
en er geen andere toepasselijke algemeen 
verbindende voorschriften bestaan, waarin 
dienaangaande regelen zijn gesteld, het be
streden besluit ook in zoverre niet met een 
dusdanig voorschrift strijdt; 

0. wat de datum van ingang van het 
ontslag betreft, dat - anders dan voor de 
ontslagen, aan onderwijzers verleend bij 
toepassing van het eerste lid onder a, het 
vierde lid en het vijfde lid van artikel 38 der 
Lager-onderwijswet 1920 - ten aanzien van 
het ontslag krachtens het eerste lid onder b 
van dit artikel geen voorschrift omtrent die 
datum is gesteld, weshalve het te dezen, met 
ingang van 19 October 1944, dus met terug
werkende kracht, gegeven ontslag niet gezegd 
kan worden met een toepasselijk algemeen 
verbindend voorschrift te strijden ; 

0. dat een met terugwerkende kracht 
verte.end. ontslag weliswaar in de regel in 
strijd is met het algemeen rechtsbeginsel, 
hetwelk zodanig ingrijpen in een rechtmatig 
vastgestelde rechtspositie verbiedt, maar in 
het onderhavige geval redenen bestaan dus
danige strijd niet aanwezig te achten; 

dat deze redenen zijn: dat klaagster met 
ingang van 4 September 1944 in haar betrek
king was benoemd, doch haar werkzaamhe
den nimmer heeft aangevangen, e.erst, omdat 
haar op haar verzoek tot I October 1944 
ziekteverlof was verleend en vervolgens, 
omdat zij, met een beroep op het gevaar van 
fietsenvordering en later ook met een beroep 
op andere risico's, beweerde niet naar B. te 
kunnen komen (in deze gemeente, gelegen 
± IS K.M. van haar toenmalige woonplaats 
D., had klaagster reeds een kosthuis bespro
k en); dat zij daartoe ook ni"et is overge
gaan, nadat de burgemeester haar bij brief 
van 14 October 1944 had medegedeeld, dat 
zij , indien zij niet zorgde 17 October daarop
volgende op de school aanwezig te zijn, zou 
worden geacht te zijn ontslagen; en dat zij 

vervolgens met ingang van 28 Mei 1945 als 
onderwijzeres in dienst is getreden bij een 
andere gemeente; 

0. dat voorts niet is gesteld of gebleken, 
dat bij het nemen van het bestreden besluit 
van de bevoegdheid tot ontslagverlening 
k ennelijk een ander gebruik is gemaakt dan 
tot de doeleinden, waarvoor die bevoegdheid 
is gegeven; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat het 
bestreden besluit niet op een der in het eerste 
lid van artikel 68 der Ambtenarenwet 1929 
genoemde gronden kan worden aangetast, 
weshalve klaagsters beroep ongegrond moet 
worden verklaard; 

Rechtdoende: 
Verklaart het beroep ongegrond. 

(A. B.) 

15 October 1941. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rv. art. 147, Onteig.wet art. 40, 
Verordeningsbesluit Onr. zaken art. 5). 

Uit de aangehaalde artt. volgt geens
zins, dat de Rechtb. geen acht had mo
gen slaan op den, op art. 5 Vervreem
dingsbesluit Onr. Zaken steunenden, 
brief van het Directoraat-Generaal van 
de Prijzen zonder dat deskundigen en 
partijen in staat zijn geweest zich om
trent den inhoud van dien brief te 
uiten. 

De Rechtb. heeft de schadeloosstel
ling in dezen vastgesteld naar den toe
stand op het tijdstip van de onteigening, 
ook al beeft zij bij de bepaling van do 
aan den onteigende tengevolge van de 
onteigening opkomende "overige ver
mogensschade" aannem elijk geacht, dat 
vóór het einde van 10 jaar hij er In zal 
s lagen een vervangend pand voor eon 
bepaalden pr ijs te kopen. 

Bepaling van de "overige vermogens
schade". Toekomstige aankoopprijs ver
vangend pand hoger dan de, voor het te 
ont eigenen pand te ontvangen schade
loosstelling. 

De beslissing der Rechtb. is bezwaar
l ijk anders te verstaan, dan dat zij het 
met het redelijk belang van den ont
eigende niet verenigbaar acht, als deze 
In de toekomst niet meer als voorbeen 
zijn bedrijf in een eigen pand zou kun
n en uitoefenen, doch op een hu\lrpand 
zou zijn aangewezen. De R echtb. heeft 
in haar vonnis de gronden opgenomen, 
waarop het rust. (Afwijkend concl. 
Proc.-Gen.) 

K. de Rooij, wonende te Rijswijk 
(Z.H.), eiser tot cassatie van een tussen 
partijen gewezen vonnis van de Arr.
Rechtbank te 's-Gravenhage van 24 April 
1947, adv. Mr. J. van der P las, 

tegen: 
Tb. P. J. Elsen, Burgemeester der gemeen
te Rijswijk (Z.H.), verweerder in cassatie, 
adv. Jhr. Mr. J. H . de Brauw; 

en 
Tb. P. J. E lsen voornoemd, eiser tot cas-
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satie van bovengenoemd vonnis en ver
tegenwoordigd als voormeld, 

tegen: 
K. de Roolj, voornoemd verweerder in 
cassatie, vertegenwoordigd als voormeld. 

D e Hooge Raad, enz.; 
0. dat de beide zaken zijn gevoegd; 
0. dat bij het bestreden vonnis ten name 

van de gem eente Rijswijk (Z.H.) in het be
lang der volkshuisvesting en onteigening 
Is uitgesproken van h,,t perceel, kadastraal 
bekend gemeente Rijswijk (Z.H.) Sectie G 
no. 952, groot 427 cA, eigendom van partij 
de Roolj; 

dat de Rechtbank zich op de gronden, 
vermeld in het rapPQrt van de ter zake be
noemde deskundigen, welk rapport in het 
vonnis a ls ingelast wordt beschouwd, heeft 
verenigd met het oordeel der deskundigen, 
dat de waarde van het te onteigenen goed 
moet worden gesteld op f 9000, de overige 
vermogensschade op f 850 en de inkomens
schade op nihil, waaraan de Rechtbank 
heeft toegevoegd: ,,hebbende echter het 
Directoraat-Generaal van de Prijzen bij 
brief van 29 Maart 1947 aan de Rechtbank 
medegedeeld, dat ingevolge het Vervreem
dingsbesluit Onroerende zaken ten hoogste 
als prijs in aanmerking mag worden ge
bracht een bedrag van t 8910"; 

dat dienovereenkomstig de schadeloos
stelling is bepaald op genoemde bedragen 
van f 8910 en f 850, tezam en t 9760; 

dat b lijkens het rapport van de deskun
digen voornoemd perceel bestaat uit een 
gebouw, bevattende op den beganen grond 
een ruime garage en daarnaast een vesti
bule met een opgang naar de boven gele
gen woning, en voorts uit een tuin met 
enige kleinere opstallen; 

dat, wat aangaat de toegekende schade
loosstelling wegens "overige vermogens
schade" in het rapport is opgenomen het
geen In het hierna te vermelden middel 
van cassatie van de gemeente Rijswijk uit 
het rapport woordelijk is overgenomen, 
waaraan nog valt toe te voegen, dat naar 
het oordeel van de deskundigen partij de 
Rooij vóór het einde van den termijn van 
tien jaren gedurende welken hij het te 
onteigenen pand met een gedeelte van den 
tuin van de gemeente Rijswijk zal kunnen 
huren, er in zal slagen "een vervangend 
pand le kopen voor denzeltden prijs als 
deskundigen hebben toegekend voor het 
thans te onteigenen pand, dus vcor f 9000" ; 

dat namens de gemeente Rijswijk In de 
conclusie na deskundigenrapport. welke 
conclusie in het bestreden vonnis als Inge
last wordt beschouwd, Is gesteld, dat partij 
de Rooij, wiens bedrijfsinstallatie slechts 
bestaat uit een garage met daarin aange
brachte rekken, in leder huurhuis met ga
rage zonder enig bezwaar zijn bedrijf zal 
kunnen voortzetten en een aankoop dus 
)'liet nodig is; 

dat kennelijk naar aanleiding van die 
stelling in het bestreden vonnis nog is 
overwogen, ,.dat de R echtbank, het In de 
woning, waarin garage, door gedaagde uit-

geoefende bedrijf, alsmede de installatie 
daarvan In aanmerking nemende, met de 
deskundigen van oordeel Is, dat gedaagde 
zich een soortgelijk pand moet aankopen"; 

0. dat partij de RooU als middelen van 
cassatie heeft aangevoerd: 

"I. S. althans v. t. van de artt. 158, 159 
en 168 van de Grondwet, 11, 12 en 14 van 
de Wet Alg. Bep., 2 en 20 R.O., 45, 48, 
59 en 147 en 328 Rv., 1, 2, 10, 12, 14, 15, 
17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 37, 38, 39, 40, 
41. 42, 43, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 88, 89, 
92, 91, 92a van de Onteigeningswet en 1, 
2, 3, 4, 5, 6 en 8 van het Vervreemdingsbe
sluit Onroerende Zaken 1942. no. 49/1942, 
zoals dit besluit gewijzigd gebandhaara Is 
krachtens art. 18 van het Besluit Bezet
tingsmaatregelen (E 93); 

omdat de Rechtbank, na te hebben over
wogen, dat zij zich op de gronden als door 
de deskundigen In hun rapport, hetwelk in 
de rechtsoverwegingen van h et vonnis als 
ingelast en overgenomen moet worden be
schouwd, aangegeven, verenigt met de con
clusie van de deskundigen, dat de waarde 
van het te onteigenen perceel moet worden 
gesteld op f 9000, bij de bepaling van de 
schadeloosstelling, slechts in aanmerking 
heeft gebracht een bedrag van f 8910, 
waartoe de Rechtbank blijkens haar over
wegingen Is gebracht door een op 29 Maart 
1947 ontvangen brief van het Directoraat
Generaal voor de Prijzen, zulks ten on
rechte, omdat, nadat ter terechtzitting van 
17 :\faart 1947, na uitgebracht rapport. door 
de Rechter-Commissaris en conclusiën en 
pleidooien der partijen, en mondelinge toe
lichting van hun advies door deskundigen, 
op eenparig verzoek van partijen vonnis is 
bepaald op 24 April 1947, de Rechtbank 
geen acht had behoren te slaan op een na
dien aan haar toegezonden stuk met be
trekking waartoe immers noch de benoem
de deskundigen, noch de partijen in staat 
zijn geweest te antwoorden; 

II. S. althans v. t. van de artt. 158, 169 
en 168 van de Grondwet, 11, 12 en 14 Wet 
Alg. Bep., 21 en 20 R 0., 45, 48, 59, 147 
en 328 Rv., 1, 2, 10, 12, 14, 15, 17, 
18, 23, 21, 25, 26, 27, 28, 34, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 88. 
89, 91, 92 en 92a van de Onteigeningswet, 
1, 2, 3, 4, 5, 7 en 8 van het Vervreemdings
besluit Onroerende zaken 1942, no. 49/1942, 
zoals dit besluit gewijzigd gehandhaafd is 
krachtens artikel 18 van het Besluit Be
zettingsmaatregelen (E 93); 

omdat de Rechtbank na omtrent de ove
rige vermogensschade van de requirant te 
hebben overwogen, dat zij, in aanmerking 
nemende het in de woning, waarin garage, 
door requirant uitgeoefende bedrijf, als
mede de Installatie daarvan, van oordeel is, 
dat requirant zich een soort gelijk perceel 
moet aankopen, met de deskundigen als 
haar oordeel uitspreekt, dat het moeilijk 
zou zijn om op korte termijn een vervan
gend pand te vinden, doch dat requirant er 
In slagen zal binnen de termijn van 10 ja
ren een vervangend pand te kopen voor 
dezelfde prijs als deskundigen h ebben toe-
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gekend voor het te onteigenen pand, zijnde 
f 9000, zulks ten onrechte, omdat de scha
deloosstelling behoort te worden vastge
steld naar de toestand op het moment van · 
de onteigening, terwijl niet in aanmerking 
bad mogen worden gebracht een bepaalde 
geheel onzekere veronderstelling omtrent 
het prijsverloop van onroerend goed en de 
mogelijkheid van aankoop van hetzelfde 
in de toekomst, berustende de gehele moti
vering der Rechtbank zodoende immers 
slechts op een onderstelde mogelijkheid, en 
zijnde de Rechtbank bij de bepáling van 
deze prijs over 10 jaar klaarblijkelijk uit
gegaan van de vaststelling van maximum
prijzen voor onroerend goed en hebbende 
zij geen rekening gehouden m et de waar
schijnlijkheid, dat over 10 jaar de prijzen 
niet langer op basis van 10 Mei 1940 zul
len worden vastgesteld; tengevolge waar
van de Rechtbank niet de werkelijke waar
de van het onteigende voor de requirant 
als schadeloosstelling in aanmerking b eeft 
doen komen en het vonnis mede op dit 
punt niet naar de eis der Wet m et redenen 
beeft omkleed; 

III. S. althans v. t. van de artt. 158, 
159 en 168 van de Grondwet, 11, 12 en 14 
van de Wet Alg. Bep., 2 en 20 R.O., 45, 
48, 59 en 147 en 328 Rv., 1, 2, 10, 
12, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
34, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 43, 77, 78, 79, 80, 84, 
85, 86, 88, 89, 91, 92, 92a van de Onteige
ningswet en 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 8 van het 
Vervreemdingsbesluit Onroerende Zaken 
1942 no. 49/1942, zoals dit besluit gewijzigd 
gehandhaafd is krachtens artikel 18 van 
het Besluit Bezettingsmaatregelen (E 93); 

omdat de Recbtbanl{, na te hebben over
wogen, door overname en inlassing van het 
deskundigenrapport, dat de requirant e1· 
binnen de tijd van 10 jaar in slagen zal 
een vervangend pand te kopen voor de
zelfde prijs als deskundigen hebben toege
kend voor het te onteigenen pand, zijnde 
f 9000, bij de bepaling van de overige ver
mogensschade (sub b), over het h oofd ziet, 
dat s lechts een bedrag van f 8910 ten hoog
ste als prijs bij de bepaling der schadeloos
stelling (sub a) in aanmerking mag wor
den gebracht, t engevolge waarvan deze 
schade sub b op f 90 te laag is bepaald, 
waar nog bijkomt de rente van dit bedrag 
over een periode van 10 jaren;" 

0. dat namens de gemeente Rijswijk als 
middel van cassatie Is gesteld: 

"S. of v. t. van de artt. 158, 168 der 
Grondwet, 20 R.O., 48, 59 Rv., 2, 3, 37, 39, 
40, 41, 59, 77, 88, 92, 92a der Onteigenings
wet, doordat de Rechtbank 

terwijl eischer in cassatie beeft gesteld 
dat verweerder wiens bedrijfsinstallatie 
slechts bestaat uit een garage m et daarin 
aangebrachte rekken, in ieder huurhuis 
m et garage zonder eenig bezwaar zijn be 
drijf zal kunnen voortzetten en een aan
koop dus niet noodig is, 

overwegend, dat zij op de gronden als 
door deskundigen in bun rapport aangege
ven zich vereenigt met hunne conclusiën, 
ook voorzoover daarbij de "overige vermo-

gensschade" op f 860 Is berekend, 
en wat die "overige vermogensscháde" 

betreft; dat de Rechtbank h et in de wo
n ing, waarin garage, door gedaagde uitge
oefende bedrijf alsmede de installatie daar
van in aanmerking nemende, met de des
kundigen van oordeel is, dat gedaagde zich 
een soortgelijk perceel moet aankoopen, 

zulks hoewel het deskundigenrapport ter 
zake slechts inhoudt: ,,Gedaagde oefent in 
het te onteigenen pand zijn g rossierderij en 
detailhandel in kaas, boter en margarine 
uit. Hij bedient zijn klanten, die bestaan 
uit winkeliers en particulieren en die ver
spreid wonen in 's-Gravenhage, Rijswijk 
en Voorburg, m et zijn auto, die in de ga
rage gestald wordt. Enkele klant en, die in 
de naaste omgeving wonen, worden in de 
garage bediend. Dit deel van het bedrijf 
beteekent echter blijkens mededeeling van 
gedaagde niet h eel veel. T enslotte wordt 
de garage gebruikt voor opslag van kaas, 
boter en margarine. Hiertoe zijn eenige 
zeer eenvoudige voorzieningen getr offen , 
bestaande uit enkele planken langs den 
muur om kazen op te kunnen leggen, eeni
ge bergruimte voor de boter en margarine. 
T engevolge van het verlies van het pand 
zal gedaagde genoodzaakt zijn een ander 
pand te vinden met soortgelijke m ogelijk
h eden om zijn bedrijf te kunnen voort
zetten. 

"De raadsman van gedaagde stelt zicb op 
h et standpunt, dat h et niet m ogelijk is in 
deze omgeving een geschikt pand te vin
den. Deskundigen zijn het met hem eens, 
dat het moeilijk zou zijn om op korten ter
mijn een vervangend pand te vinden, doch 
de e ischer qq. heeft zich bereid verklaard 
het pand met den kleinen bijbehoorenden 
tuin aan gedaagde te verhuren voor een 
tijd van tien jaren voor een huurprijs, die 
niet hooger is, dan de door deskundigen 
vastgestelde huurwaarde. T engevolge hier
van zal het gedaagde mogelijk zijn rustig 
een geschikt pand in de omgeving te zoe
ken. In verband met den aard van h et be
drijf van gedaagde is hij niet genoodzaakt 
een huis te zoeken in den kom van Rijs
wijk. Aangezien hij zijn klanten per auto 
bedient en hij thans ook n iet in het cen
tr um van Rijswijk woont, kan hij zoo noo
dig volstaan met een huis met een garage 
en tuin in de omgeving te koopen". 

en voorts vermeldt: ,,De kosten van de 
inrichting van de garage en van de ver
huizing kom en eveneens voor vergoeding 
in aanmerking. Tevens komt gedaagdê in 
aanmerking voor een vergoeding van de 
kosten van reclame, die gedaagde in ver
band met zijn verhuizing moet maken. De
ze k osten begrooten deskundigen op geza
menlijk f 550." 

bij de berekening van de schadeloosstel
ling is uitgegaan van den aankoop door 
gedaagde van een nieuwe woning met ga
rage, 

zulks ten onrechte en in strijd met de 
aangehaalde artikelen, 

omdat de onteigende slechts aanspraak 
kan maken op aanschaffing van onroerend 
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goed indien zulke aanschaffing van on roe
rènd goed voor een r edelijk handelenden 
on teigen de noodzakelijk is tot volledige 
schadeloosstelling en ter voorkoming of be
perking van schade u itgaande boven de 
wer kelijke waarde van het onteigende 
goed, en hij zulke aanspraak niet heeft, 
indien een andere goedkoopere oplossing 
met het r edelijk belang van den onteigende 
vereenigbaar is, en het vonnis niets in
houdt omtrent genoemde noodzakelijk h eid 
ter voorkoming of beperking van schade 
of tot volledige schadeloosstelling, noch om
trent de redelijke belangen van verweer
der en het oordeel der Rechtbank ook niet 
gegrond is op h et bestaan van zulk een 
noodzaak of de eischen van redelijke be
langen van verweerder, maar de beslis
sing slechts is gegrond op "het door ge
daagde in de woning, waarin garage, uit
geoefende bedrijf en de installatie daar
van", en het door de R echtbank vastge
stelde niet meebrengt of inhoudt, dat vol
ledige schadeloosstelling niet zou worden, 
of zou· kunnen worden verkregen, zonder 
eigendomsverkrijging van een nieuw be
drijfspand, of dat slechts zulk eene oplos
sing redelijk zou zijn, 

hebbende de Rechtbank ook nagelaten 
feiten te vermelden waarop berust haar 
oordeel - en dat ván deskundigen - dat 
verweerder een huis met garage en tuin 
zal moeten aankoopen waardoor het von
nis in zoover niet de gronden behelst 
waarop het berust." 

0. aangaande het eerste middel van par
tij de Rooij, dat uit de in dit middel aan
gehaalde wetsbepalingen geenszins volgt, 
dat de Rechtbank geen acht had mogen 
slaan op den op art. 5 van het Vervreem
dingsbesluit On roerende zaken steunenden 
brief van het Directoraat-Generaal van de 
Prijzen zonder dat de benoemde deskundi
gen en partijen in staat zijn geweest zich 
om trent den inhoud van dien brief te uiten; 

dat derhalve het middel niet kan slagen; 
0. omtrent h et tweede middel van partij 

de Rooij; dat , b lijkens haar vonnis de 
Rech tbank de schadeloosstelling heeft vast
gesteld naar den toestand op het tijdstip 
van de onteigening, ook al h eeft zij bij de 
bepaling der aan partij de Rooij tenge
volge van de onteigening opkomende "ove
rige vermogensschade" aannemelijk geacht, 
dat vóór het einde van den in het vonnis 
bedoelden termijn van tien jaar partij de 
Rooij er in zal slagen een vervangend pand 
voor een bepaalden prijs te kopen; 

dat hierbij de Rechtbank wel een feitelijk 
oordeel geeft over hetgeen in de toekomst 
zal kunnen plaats vinden, doch dit ner
gens is verboden en soms, zoals hier, nood
zakelijk is om tot een vaststelling der 
schadeloosstelling te geraken; 

dat niet blijkt, of de Rechtbank bij het 
vormen van dat oordeel is uitgegaan van 
de handhaving in de toekomst van maxi
mumprijzen voor onroerende goederen en 
of zij al dan niet waarschijnlijk h eeft ge
ach t dat over tien jaar die prijzen niet lan
ger op basis van 10 Mei 1940 zullen wor-

den vastgesteld, zodat de stelling van het 
m iddel, dat de Rech tbank van die ha nd
having is uitgegaan en met die door par tij 
de Rooij on derstelde waarschijnlijkheid 
geen rekening heeft gehouden, feitelijk en 
grondslag mist; 

dat de Rechtbank ook niet gehouden was 
haar voornoemd oordeel op d ie punten 
nader te motiveren ; 

dat mitsdien ook het tweede m iddel is 
ongegrond; 

0. aangaande het derde middel van partij 
de Rooij, dat wel aannem elijk is, dat de 
Rechtbank, al kende zij ingevolge den brief 
van het Directoraat-Generaal van de Prij
zen als schadeloosstelling voor de waarde 
van het te onteigenen perceel f 8910 toe. 
toch evenals de deskundigen oordeelde dat 
voor een vervangend pand in de toekomst 
f 9000 zou moeten worden betaald, stem
mende het door de Rechtbank a ls schade
loosstelling voor toekomstige aankoop
kosten toegewezen bedrag ook overeen met 
het te r zake door de deskundigen op den 
grondslag van een aankoopprijs van f 9000 
berekende bedrag; 

dat zulks echter nog niet medebrengt, 
dat, zoals bij het middel wordt gesteld, de 
Rechtbank de overige vermogensschade 
f 90, vermeerderd met rente van dat be
drag over een tijdvak van tien jaar, te laag 
zou h ebben bepaald; 

dat toch, nu uit niets blijkt, dat de 
R echtbank zou hebben aangenomen, dat 
bij den aankoop door bij;,ondere omstan 
digheden een de waarde van het gekoch te 
te boven gaande prijs zou moeten worden 
besteed, partij de Rooij in het aangekochte 
pand de tegenwaarde voor den koopprijs 
van f 9000 zal t erugvinden, zodat, al moet 
hij voor den aankoop f 90 meer betalen 
dan hij voor het te onteigenen pand als 
schadeloosstelling ontvangt, h em noch dit 
bedrag noch de rente daarover over het in 
het middel bedoelde tijdvalc van tien jaar 
als vermogensschade zal opkomen; 

dat dus ook dit middel faalt; 
0. thans omtrent het namens de ge

meente Rijswijk aangevoerde middel: 
dat na het deskundigenrapport de ont

eigenende partij geen bezwaar maakte te
gen de opvatting de r deskundigen, dat h et 
ter voorkoming van grotere schade nodig 
is dat partij de Rooij in een ander pand 
zijn bedrijf voortzet, maar stelde dat , n u de 
b edrijfsinstallatie van de Rooij in het te 
onteigenen pa.nd slechts bestaat uit een 
garage met daarin aangebrachte rekken, 
hij in ieder huurhuis met garage :;,;onder 
enig bezwaar zijn bedrijf zal kunnen voort
zetten en aankoop van een vervangend 
pand dus niet nodig is; · 

dat echter de Rechtbank met de desku n
digen h eeft geoordeeld, daarbij in aanmer
king nemende het door partij de Rooij in 
de woning, waarin garage, uitgeoefende be
drijf alsmede de installatie, die de Rooij 
daarvoor bezigde, dat deze wel een soort
gelijk pand zal moeten aankopen; 
. dat dit bezwaarlijk anders is te verstaan 
dan dat de Recl;ltbank het met het redelijk 
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belang van de Rooij niet verenigbaar acht, 
als deze in de toekomst niet meer als voor
heen zijn bedrijf in een eigen pand zou 
kunnen uitoefenen, doch op een huurpand 
zou zijn aangewezen; 

dat de Rechtbank, daarbij in aanmerking 
nemend het in het pand uitgeoefend be
drijf en de daarvoor gebezigde installatie, 
in haar vonnis in den zin van de betrekke
lijke wetsartikelen de gronden h eeft opge
nomen, waarop het rust; 

dat het aangevoerde middel dus tever
geefs is voorgesteld; 

Verwerpt de beide beroepen in cassatie; 
Compenseert de kosten op de beide be

roepen gevallen in dier voege, dat iedere 
partij haar eigen kosten zal dragen. 

Conclusie Proc.-Gen. Berger: 
Post alia: 
Met betrekking tot de middelen, in de 

eerste zaak voorgedragen, móge het vol
gende worden opgemerkt. 

Middel I zal m.i. niet tot cassatie kun
n en leiden. Volgens art. 5 van het Ver
vreemdingsbesluit onroerende zaken wordt 
bij onteigening met inachtneming van het 
in art. 2 bepaalde het bedrag vastgesteld, 
h etwelk bij de berekening van de schade
loosstelling ten hoogste als prijs voor de 
onteigende zaak in aanmerking mag wor
den gebracht. Zoals Uw Raad bij zijn arrest 
v. 9 April 1946 no. 345 overweegt, betekent dit 
kennelijk "dat de beantwoording der vraag, 
welk bedrag ingevolge dat Besluit bij ver
k oop van het goed daarvoor ten hoogste 
had mogen worden bedongen, aan de vol
gens art. 5 bevoegde autoriteit is overgela
ten en de Rechter zich naar de door deze 
daaromtrent gegeven beslissing m oet ge
dragen". Welke bezwaren er ook tegen de
ze dictatoriale bevoegdheid mogen zijn aan 
te voeren, zij heeft nu eenmaal tengevolge, 
dat noch de rechter, noch partijen, in de 
beslissing van bedoelde autoriteit enige wij
ziging vermogen te doen brengen. De vast
stelling van de maximumprijs is geheel aan 
de rechter onttrokken en gaat geheel bui
ten het onteigeningsgeding om. Nergens 
is voorgeschreven, dat partijen en/of des
kundigen voor de rechter de gelegenheid 
moeten h ebben omtrent die vaststelling hun 
mening te uiten. Het doet daarom ook niet 
ter zake, op welke wijze die vaststelling ter 
kennis van de Rechtbank komt, zodat het 
haar ook niet is verboden, te dier zake acht 
te slaan op enig schriftelijk stuk, hetwelk 
niet ter kennis van partijen of deskundigen 
Is gebracht. 

Middel II richt zich tegen h et, bij de be
r ekening van verdere vermogensschade, 
door deskundigen ingenomen standpunt. 
Dit standpunt wordt door de Rechtbank, 
die de gronden van het deskundigen-rap
port in haar vonnis als overgenomen en in
gelast wil zien beschouwd, gedeeld en komt 
hier op neer, dat partij de Rooy genoopt 
zal zijn en erin zal slagen voor het einde 
van een termijn van tien jaren een ver
vangend pand te kopen voor dezelfde prijs, 
a ls deskundigen voor het te onteigenen per-

ceel hebben toegekend, dus voor f 9000. 
Het komt mij voor, dat het middel vruch
teloos opkomt tegen een volkomen feite
lijke beslissing. Dat de schadeloosstelling 
moet worden bepaald naar het ogenblik 
van de onteigening, neemt immers niet 
weg, dat bij de vaststelling van bedrijfs
schade als hierbedoeld, veelal rekening 
dient te worden gehouden met toekomstige 
omstandigheden. Hiervoor Is niet nodig de 
zekerheid, dat die omstandigheden zich zul
len voordoen, doch voldoende de waar
schijnlijkheid, dat zij zullen Intreden. Dat 
de Rooij in de toekomst een bedrag van 
f 9000 nodig zal h ebben om een ander pand 
voor de voortzetting van zijn bedrijf te 
kunnen kopen en dat hij in die aankoop 
over 10 jaren zal slagen is dan ook niet 
anders dan een feitelijk oordeel, hetwelk, 
hoewel berustende op een uiteraard onze
kere schatting voor de toekomst, niettemin 
bepaald is naar het ogenblik van de ont
eigening en geheel voor rekening van de 
Rechtbank moet worden gelaten. Wat het 
middel daarnaast in het vonnis wil lezen 
als "klaarblijkelijk" uitgangspunt van de 
Rechtbank is daarin niet te vinden en mist 
dus feitelijke grondslag. 

Doch, ook al ware de Rechtbank bij het 
vormen van haar oordeel inderdaad uitge
gaan van de vaststelling van maximumprij
zen voor onroerend goed en hadde zij geen 
rekening gehouden, met de waarschijnlijk
heid, dat over 10 jaren de prijzen niet lan
ger op de basis van 10 Mei 1940 zullen wor
den vastgesteld, dan nog zoude het middel 
zich m.i. tevergeefs richten tegen een fei
telijke vaststelling en zoude de in het mid
del mede vervatte motiveringsklacht reeds 
hierom niet opgaan. Ik acht het middel dan 
ook ongegrond. 

Middel III neemt k enn elijk aan, dat de 
Rechtbank bij de toekenning van de ove
rige vermogensschade ten bedrage van 
f 850 met deskundigen is uitgegaan van 
een vergoeding van f 9000 voor het te ont
eigen en pand, hoewel de R echtbank hier
voor slechts f 8910 toekende. Al aangeno
m en, da t deze lezing van het vonnis juist 
is, dan faalt het middel n ochtans door te 
stellen, dat partij de Rooij dientengevolge 
op de hem toekomende overige vermogens
schade f 90 te kort zoude komen, behalve 
de rente van dit bedrag over een periode 
van 10 jaren. Deskundigen hebben, blijkens 
hun in het vonnis overgenomen rapport, 
die overige vermogensschade sub B bere
kend op f 850 ervan uitgaande, dat de 
Rooij over 10 jaren voor het vervangend 
pand f 9000 als aankoopsom zoude moeten 
besteden en dus in aanmerking komt voor 
vergoeding van de kosten, die op deze aan
koop zullen vallen ten bedrage van 6 ¼ % 
van de koopsom + f 18.75 + 2½ o/o of 
f 603.76, te rwijl hem tevens moeten worden 
vergoed de kosten van inrichting van de 
garage, van de verhuizing en van in ver
band daarmede te maken kosten van r ecla
me, al welke k osten deskundigen tezamen 
begroten op f 550. Deze schaden zullen eerst 
ontstaan, indien de Rooij inderdaad zal 
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overgaan tot de aankoop van een verva n 
gend pand, zodat de vergoeding van de 
hicrbedoelde vermogensschade, in totaal 
door deskundigen begroot op f 1153.50 con
tant wordt berekend op voormeld bedrag 
van rond f 850. Indien nu de Rechtbank bij 
haar berekening van deze vermogensschade 
inderdaad mocht zijn uitgegaan van een 
aankoopprijs van f 9000 en niet van een 
van f 8910, hetgeen het middel aan
neemt, doch wellicht niet ten onrechte, 
door de geëerde raadsman der Gemeente 
wordt betwijfeld, zou de Rechtbank werke
lijk over het hoofd hebben gezien, dat de 
Rooij in haar stelsel niet f 9000, maar 
slechts f 8910 wegens werkelijke waarde 
van het onteigende zou ontvangen en d us 
te zijner tijd voor de aankoop van een ver
vangend pand f 90 te kort zou komen. Ge
volg van de a ldus gemaakte fout zou dan 
echter geen ander zijn, dan dat de Rooij 
over tien jaren een extra-bedrag van f 90 
in onroerend goed zou moeten beleggen, 
waarvan h ij rente zou derven, doch voor 
welk bedrag hij niet in vermogen achteruit 
zoude gaan, daar hij de tegenwaarde terug 
zou ontvangen in de waarde van het ge
kochte. (v.g. H. R 13 October 1943-'44 No. 
150 ad Middel I sub a). De door de Recht
bank verwaarloosde schadepost zou dan 
enkel zijn de contante waarde van de rente 
derving van f 90 gedurende de tijd, waarin 
de Rooij, zonder de onteigening, nog in het 
onteigende pand zijn bedrijf zou hebben 
u itgeoefend na afloop van de termijn van 
10 jaar, gedur ende welke hij dat pand nog 
in huur kan houden, en van die contante 
waarde van dit rente-verlies, berekend op 
een tijdstip van over tien jaren, de con
tante waarde thans (v.g. H. R. 6 Dec. 1933 
vV. 12717 N.J. 34-332). Het middel, zoals 
het is geformuleer d, gaat dus niet op. De 
schade is niet een te laag bepaald bedrag van 
f 90 m et rente over een periode van 10 jaar. 
H et middel vraagt geen vergoeding van 
renteverlies en d us inkomensschade, maar 
vergoeding van een schade in hoofdsom, en 
dus vermogensschade, die niet wordt gele
den, m et vergoeding van rente over een 
t ijdperk , waarin stellig geen rente-verlies 
zal intreden. Al zoude h et uitgan gspunt der 
klacht dus juist zijn, de klach t zelve schijnt 
mij onjuist en mitsdien het middel onge
grond (v.g. H. R. 6 Mei 1931 W. 1 2329. N.J. 
31 - bi. 1370). 

Wat het middel in de tweede zaak be
treft, wil het mij voorkomen, dat de Recht
bank blijkens haar in het middel weerge
!:-even oordeel o m trent de schadeloosstel
ling sub B kennelijk aanneemt, dat alleen 
de beschikking over een nieuw pand, waar
in hij zijn bedrijf op den ouden voet zal 
kunnen voortzetten, de verweerder volledig 
schadeloos stelt voor het verlies van het 
onteigende, alsmede, dat enkel aankoop hier 
de voor verweerder redelijke oplossin g ter 
voorkoming van verdere schade is (v.g. 
H.R. 13 Oct. 1943 -'44 No. 150). H et mid
del, steUende, dat het vonnis niets inhoudt 
omtrent n oodzakelijkheid en redelijkheid 
van aankoop mist dus m.i. in zoverre fei-

telijke g rondslag. Nu dit oor deel der Recht
bank echter de r echtstreekse wettelijke 
grond oplevert voor de toekenning van de 
hierbedoelde schadeloosstelling, doch eiser 
tot cassatie uitdrukkelijk betwistte, dat 
aankoop nodig zoude zijn, en daartegenover 
stelde, dat verweerder in ieder huurhuis 
met garage zonder enig bezwaar zijn bedrijf 
zoude kunnen voortzetten, hiermede blijk
baar bedoelende een, voor eiser minder 
kostbare, onteigening te verkrijgen, had de 
Rechtbank niet mogen nalaten, omtrent 
deze door eiser aangegeven oplossing een 
uitdrukkelijke beslissing te geven. Door dit 
na te laten en haar tegenover gest elde oor
deel u itsluitend te doen rusten op een, op 
zich zelf in d it verband niets zeggend, in 
-aanmerking nemen van het in de woning 
met garage uitgeoefend bedrijf en deszelfs 
instaUatie, welk een en ander ook b lijkens 
het in het vonnis overgenomen en ingelaste 
rapport van deskundigen zonder m eer geen 
bijzondere aanleiding geeft om bepaaldelijk 
aankoop van een soortgel ijk pand nood
zakelijk te achten, onthield de Rech tbank, 
naar het mij voorkomt, aan de H ooge Raad 
de noodwendige feitelijke gronden om te 
kunnen beoordelen, of het door de Recht
bank uitgesproken waarderingsoordeel om
trent de noodzakelijkheid en redelijkheid 
van aankoop gerechtvaardigd en gevolge
lijk door de daaruit rechtstr eeks voort
vloeiende schadeloosstelling de wet, w elke 
s lechts schade a ls direct gevolg der ont
eigening vergoed wil zien, op juiste w ijze 
werd toegepast. 

Weliswaar eist e Uw Raad voorheen be
paaldelijk ook in onteigeningszaken, geen 
uitdrukkelijke vermelding van gronden, 
waarop gevoerde weren werden verworpen 
(v.g. H.R. 28 Jan. 1920 W . 10568 N.J. 
20-229), doch uw latere r echtspraak om
trent de motiveringsvoorschr iften in bur
gerlijke zaken is sedert, hoe langer, hoe 
meer, gekomen in de richting, in zijn con
clusie van evengemeld arrest r eeds voor
gestaan door de Proc.-Gen eraal Noyon. Ik 
moge kortheidshalve verwijzen naar de noot 
van Meijers onder arrest H.R. 17 Maart 
1938 No. 1070 en naar Uw laatstelijk ge
wezen, reeds bovengem eld arrest van 13 
October 1943-'44 No. 150, waarbij een mo
tiveringsklacht van een onteigenende partij, 
evenals hier betreffende aan de onteigende 
toegekende wederbelcggingskosten , b lijk
baar alleen werd afgewezen op grond, dat 
toen - anders dan in h et onderhavige ge
val - tegenover de door de Rechtbank 
noodzakelijk geachte aankoop van een an
der pand uit niets was gebleken dat de ont
eigenende partij "een goedkopere, met h et 
redelijk belang van den onteigende vereenig
bare oplossing heeft gesteld" . (zie ook noten 
Mr. D. J. Veegens onder U w arresten van 
12 April 1946 No. 509 en van 18 April 1 947 
no. 448). 

Op grond van het vor e nstaande strekt 
mijn conclusie in de eerste zaak tot ver
werping van h e t beroep, in de tweede zaak 
tot vernietiging van h et bestreden vonnis, 
tot ver wijzing der zaak naar het Ger echts-
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hor te 's-Gravenhage, ten e inde met Inacht
n eming van het door de Hooge Raad te 
wijzen arrest verder t e worden behandeld 
en beslist, en tot veroordeling van partij 
de Roolj in de k osten , op de behandeling 
van beide zaken In cassatie gevallen. 

(N. J.) 

15 October 1941. ARREST van den H oogen 
Raad. (Ontelg.wet art. 40). 

De beslissing van de R echtb. kan niet 
anders worden opgevat dan dat de door 
de onteigenende partij voorgestelde op
lossing, dat n.l. verweerders hun be
drijf zodanig w uden inkrimpen, dat zij 
met aankoop van een veel kleinere op
pervlakte g rond zouden kunnen vol
staan, met het redelijk belang van de 
verweerders onverenigbaar Is. De 
Rechtb. h eeft haar beslissing met rede
nen omkleed, zodat het vonnis de gron
de n bevat, waarop het berust (Afwij
kend concl Proc.-Gen.). 

T erecht wordt bij het middel opge
komen tegen de beslissing der Rechtb., 
dat bij de bepaling der inkomensschade 
geen rekening valt te houden m et de 
omstandig heid, dat verweerders In de 
toekomst geen rente van de, uit de 
:schadeloosstelling af te lossen h ypoth e
-ca.l re schuld meer te hunnen laste zul
len hebben. 

Th. P. J . E lsen, Burgemeester der ge
meente Rijswijk (Z.H.) enz., eiser tot cas
.satie van een tussen partijen gewezen von
nis van de Arr.-Rechtbank te 's-Graven
h age van 24 April 1947, adv. Jhr. Mr. J. H. 
de B rauw; 

tegen : 
G. Th. van der P loeg en J. L. van der 
P loeg, beiden wonende te 's-Gravenhage, 
verweerders In cassatie, niet verschenen, 

en tegen: 
de naamloze vennootschap N.V. Utrecht
sche H ypotheekbank, gevestigd te Utrecht. 
m ede-verweerster in cassatie, adv. Mr. A. 
E. J. Nysingh (niet gepleit). 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat bij het bestreden vonnis ten name 

van de gemeente Rijswijk (Z.H .) in h et 
belang der volkshuisvesting de onteigening 
Is uitgesproken van de perecelen, ka
dastraal bekend gem eente Rijswijk (Z.H.) 
Sectie G. nummers 51 en 1345, eigendom 
van de verweerders van der Ploeg, hierna 
verder aangevuld a ls "verweerders"; 

dat de Rechtbank zich op de gronden , 
vermeld in het rapport van de ter zake be
n oemde deskundigen, welk rapport in het 
vonnis als ingelast wordt beschouwd, h eeft 
verenigd met het oordeel der deskundigen, 
dat A. de waarde van de t e onteigenen per
celen Is f 32242.20, B. de overige verm o
gensschade moet worden gesteld op 
f 5208.12 en C. de Inkomensschade op 
f 9530.20 valt te bepalen, waaraan de 
.Rechtbank h eeft t oegevoegd: ,.hebbende 
echter het Directoraat-Generaal van de 

prijzen bij brief aan de Rechtba nk m edege
deeld, da t ingevolge het Vervreemdingsbe
sluit onroerende zaken voor de te onteige
n en percelen t en h oogste a ls prijs In aan
m erking mag worden gebracht een bedrag 
van f 28807 .60"; 

dat dlenovereenkomstig als schadeloos
stelling zijn toegekend genoemde bedragen 
van f 28807.60, f 5208.12 en t 9530.20 en 
voorts voor een huurder van f 120, teza
men r 43665.92 m et bepaling dat daarvan 
aan de tussenkomende partij, de Utrecht
sche H ypoth eekbank, zal worden uitbetaald 
f 11494.87½ ter zake van een op het ont
eigende gevestigde hypoth ecair e schuld, in 
h oofdsom ten tijde van de onteigening nog 
groot t 11325 en rentende vier procent 's 
jaars ; 

dat voor zoveel tha ns nog van belang, de 
deskundigen aangaande de vermogensscha
de hebben vastgesteld: dat de verweerders 
op de onteigende percelen, met uitzonde
ring van een nader aangeduid gedeelte van 
het perceel 1345, en op enige percelen wei
land gepacht van de gemeente Rijswijk, 
h et varkens m esters- en veehoudersbedrijf 
uitoefenen ; dat blijkéns aan deskundigen 
overgelegde aanslagbiljetten in de inkoms
t enbelasting het bedrijf voor verweerders 
een redelijk rendement oplevert ; dat ver
weerders, indie.1 zij hun land als toekomstig 
bOuwt erre in in exploitatie zouden h ebben 
willen brengen of zouden h ebben willen 
verkopen, hun bedrijf ter plaatse zouden 
h ebben m oeten staken; dat echter zonder 
de onteigening v erweerders hun bedrijf nog 
ongeveer t ien jaar op het t e onteigenen 
land zouden hebben voortgezet; dat het 
verweerders niet m ogelijk 7,al zijn hun be
drijf ove r te brengen naar het land, dat zij 
van de gemeente Rijswijk pachten; dat 
verweerders genoodzaakt zullen zijn elders 
in de omgeving land t e weken ter vervan
ging van het onteigende land ter g rootte 
van ongeveer 16773 m2 thans voor hun be
drijf in gebruik, en dat zij op het aange
kochte land nieuwe opstallen zullen m oe
ten stichten, dit laatste omdat het uiterst 
onwaarschijnlijk is dat verweerders land 
zullen kunnen k open, waarop zich geschik
te opstallen bevinden; dat de kosten, die 
voor vét weerdeFs aan den aankoop van het 
land verbonden zullen zijn, voor vergoe
ding in aanmerking komen voor zover zij 
het gevolg zijn van het ongeveer tien jaar 
vroeger tot aankoop moeten overgaan; da\ 
ter zake f 179.01 onder de te verweken 
vermogensschade m oet worden opgenomen; 

dat de onteigenen de partij bij haar con
clusie na het deskundigenrapport er tegen 
is opgekomen, dat de deskund igen aanne
men dat verweerders voor hun bedrijf 
16773 m 2 vervangenden grond zullen moe
ten aankopen, doch de Rechtbank dat be
zwaar ongegrond h eeft bevond,•n, daarbij 
overwegende h etgeen in het cert,te middel 
van cassatie woordelijk is aangehaald; 

dat e indelijk de Rechtbank aangaande 
de vergoeding van het 11\crvoor onder C. 
vermelde schadebedrag nog heeft over
wogen: 



1947 15 OCTOBER 286 

,.dat eischer voorts he,~ft aangPYOerd, 
dat op de sub C. vermelde schad,, in min
dering moet worden gebracht de rente van 
het. na aflossing van de hypotheek van 
de schadeloosstelling wegens de wP.rkelljke 
waarde van de te onteigenen ve~c~.lc·n over
schietende bedrag, welk bedr.1.:; d,,or ge
daagden zal kunnen worden 1,elegd, voor
zover niet nodig voor aankoop van nieu
wen grond, zulks evenwel ten onrechte, 
daar deskundigen blijkens hun rapport met 
die rente reeds rekening In den door 
eischer bedoelden zin hebben gehouden: 

dat eischer op voormelde schade sub C 
ook in mindering gebracht wil zien de niet 
meer verschuldigde rente op de afgeloste 
hypotheek, eveneens ten onrechte, daar de 
aflossing van die hypotheek geen vermeer
dering van Inkomsten voor gedaagden me
debrengt;" 

0. dat tegen het bestreden vonnis wordt 
opgekomen met de navolgende middelen 
van cassatie: 

"r. S. of v. t. van de artt. 158, 168 
Grondwet, 20 Wet R.O., 48, 59 Rv., 2, 3, 37, 
39, 40, 41, 59, 77, 88, 92, 92a, der Onteige
ningswet , doordat de Rechtbank, terwijl 
vaststaat, dat gedaagden (thans verweer
ders) ter gelegenheid van het deskundigen 
onderzoek hebben verklaard, dat zij van 
een bo,uwgrond-exploltatie zouden willen 
uitzonderen den g rond, waarop de opstal
len van het veehoudersbedrijf staan en een 
gedeelte erf om deze opstallen te blijven 
explolteeren ter grootte van In totaal circa 
1000 m2, en voorts : ,.voor de voortzetting 
van de exploitatie van dit bedrijf kunnen 
gedaagden het overige terrein niet zonder 
eenlg bezwaar missen", en dat zij dan ook 
in hunne eigen berekening met aankoop 
van s lechts 1000 m2 vervangenden grond 
rekening h ebben gehouden, 

en dat eischer heeft aangevoerd, dat 
slechts 1000 m2 vervangend land zou be
hoeven te worden aangeschaft, heeft over
wogen: 

,.dat eischer zich e rop beroepen beeft, 
dat gedaagden ter gelegenheid van het des
kundigen onderzoek zich op het standpunt 
hebben geplaatst, dat zij voor hun l;>edrljf 
slechts 1000 m2 vervangenden grond be
hoefden aan te koopen, terwijl deskundigen 
thans aannemen, dat daarvoor 16773 m2 
noodig is; 

.,dat dit beroep evenwel faalt; 
"dat toch gedaagden thans hun bedrijf 

uitoefenen op een terrein van 16773 m2 en 
deskundigen er naar bet oordeel van de 
Rechtbank - gelet op den aard en den 
omvang van het bedrijf - terecht vanuit 
gaan, dat gedaagden voor dat bedrijf een 
t errein van gelijken omvang zullen m oeten 
aankoopen; 

.,dat het door gedaagden bij het deskun
digen onderzoek aangenomen standpunt 
bovenbedoeld hieraan . niet afdoet daar dit 
standpunt door gedaagden kennelijk s lechts 
werd Ingenomen in verband met het toen 
door hen aangehangen systeem om tot een 
zoo hoog mogelijke ·schadeloosstelling te 
geraken;" 

en op grond waarvan 11an de vaststelling 
van de vergoeding wegens vermogens
schade en aan de berekening der Inko
mensschade ten grondslag heeft gelegd, dat 
een terrein van 16773 m2 zou worden aan
gekocht, 

zijnde ook In het deskundigenrapport 
geen nader licht verschaft waarom deze 
aankoop noodig zou zijn en de kosten door 
elscher zouden moeten worden vergoed, 

ten onrechte en In strijd met de aange
haalde artikelen omdat de onteigende 
slechts aanspraak kan maken op aanschaf
fing van onroerend goed indien en voorzoo
ver zulks aanschaffing voor een redelijk 
handelenden onteigende noo<lw.kelijk is tot 
volledige schadeloosstellin g en ter voorko
ming of beperking van schade uitgaande 
boven de werkelijke waarde van het ont
eigende goed, en hij zulke aanspraak niet 
heeft. Indien een andere goedkooper e oplos
sing met het redelijke belang van den ont
eigende vereenlgbaar Is, 

hebbende a. de Rechtbank - en even
min deskundigen - ten onrecht e noch 
omtrent genoemde noodzakelijkheid noch 
omtrent de redelijke belangen van de ver
weerrlers iets vastgesteld, en haar oordeel 
-Ook niet gegrond op het bestaan van zulk 
een noodzaak of de eischen van redelijke 
belangen van verweerders, maar haar be
slissing slechts gebaseerd op den aard en 
den omvang van het bedrijf en h etgeen 
deskundigen daaromtrent vermelden, 

b. de Rechtbank nagelaten feiten te ver
melden waarop berust haar oordeel - en 
dat van deskundigen - dat verweerders 
een terrein van gelijken omvan g als die 
van het onteigende zullen moeten aankoo
pen, waardoor het vonnis in zooverre niet 
de gronden behelst waarop het berust, 

al hetwelk de Rechtbank te minder had 
mogen nalaten, of doen nu elscher een an
dere door verweerders zelf geopperde op
lossing had voorgesteld, aan de waarde van 
welke oplossing niet afdoet, dat zij werd 
voorgesteld In der verweerders toen aan
gehangen systeem om tot een zoo hoog mo
gelijke schadeloosstelling te geraken. 

II. S. of v. t. van de in middel I ver
melde artikelen, 

doordat de Rechtbank overwegende "dat 
eiseher op de Inkomensschade ook in min
dering wil gebracht zien de niet meer vers 
schuldlgde rente op de afgeloste hypotheek, 
eveneens ten onrechte, daar tle aflossing 
van die hypotheek geen vermeerdering van 
inkomsten voor gedaagden medebrengt", 

de Inkomensschade In navolging van des
kundigen zonder de gevraagde aftrek toe 
te passen op t 9530.20 heeft gesteld, 

zulks hoewel vaststl!,at, dat op het ont
eigende goed een hypotheek rust van 
f 11325 rentende 4 % 's jaars en dcor de 
Rechtbank door overneming van de g ron
den van deskundigen is aany,fènomcn dat 
deze hypotheek uit de schadPloosstelling 
wegens de werkelijke waarde ge hH•l afge
lost kan worden, ,en dat lnvestecrlni, in 
l)ieuw onroerend ~oed en opstallen zal kun
nen plaatii _h ebben, zonder dat ee11 nieuwe 
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hypotheek zal worden gesloten, uit het na 
aflossing van de oude hypoth eek van de 
waarde van net te onteigenen •iverl)Jijve,1-
de en het nieuwe bedrijf ni'!t meP.r belast 
zal zijn met r ente wegens ee•, !typotheraire 
schuld, 

waarbij de R echtbank over het hootd zag, 
dat de aflossing der hypotheek vermind!'
ring van lasten meebrengt en dat gedaag
den tengevolge van de onteigening een 
vermeerdering van netto inkom en zouden 
genieten, die op de inkomensschade posten 
en trouwens ook eventueel op de vermo
gensschade In mindering moet wor:fon ge
bracht;" 

0, aangaande het eerste middel: 
dat de R echtbank h eeft beslist dat ver

weerders, die thans hun bedrijf uitoefenen 
op een terrein van 16773 m2, gele t c,p den 
aard en den omvang van dat bedrijf, een 
terrein van gelijken omvang vo >r do voort
zetting van het bedr ijf zullen moeten aan
kopen; 

dat dit niet anders kan worden rpgE<vat 
dan dat de Rechtbank om de verweerders 
ter zake van vervroegde staking van het 
bedrijf schadeloos t e stellen, als uitgangs
punt neemt, dat het voor verweerders ter 
voorkoming van grotere schade noodzake
lijk zal zijn ter voortzetting van hun be
drijf op den ouden voet een gelijke opper
vlakte grond t e kopen als zij van het t e 
onteigenen terrein voor hun bedrijf bezig
den en dat de door de onteigenende partij 
voorgestelde oplossing, hierop n eerkomen
de dat verweerders hun bedrijf zodanig zou
den Inkrimpen, dat zij met aankoop van 
een veel kleinere oppervlakte grond zou
den kunnen volstaan, met het r edelijk be
lang der verweerders onverenigbaar is; 

dat de Rechtbank daarbij heeft gelet op 
aard en omvang van het bedrijf en heeft 
overgenomen de gronden van de deskun
digen, die h ebben aangevoerd, dat venweer
ders voor hun varkensmesters- en veehou
dersbedrijf naast gepacht weiland een ter
rein van ongeveer 16773 m2 van de te ont
eigenen percelen bezigden en dat dit be
drijf voor de verweerders een r edelijk ren
dement oplevert, terwijl voorts de Recht
bank naar aanleiding van het door de ont
eigen ende partij gedaan beroep op het door 
verweerders ter gelegenheid van het des
kundigen onderzoek ingenomen standpunt 
heeft te kennen gegeven, waarom dat 
standpunt aan haar beslissing als voor
m eld niet afdoet, 

dat, nu de Rechtbank aldus haar bij het 
middel aangevallen beslissing met redenen 
heeft omkleed, haar vonnis in den .zin der 
betrekkelijke wetsbepalingen de gronden 
bevat, waarop h et rust; 

dat derhalve het eerste middel niet kan 
slagen; 

0. aangaande het tweede middel : 
dat blijkens de eerste der hierboven 

weergegeven overwegingen aangaande de 
inkomensschade de Rechtbank bij de bepa
ling dier schade rekening heeft gehouden 
met de r ente, die verweerders zullen kun
nen maken van dat gedeelte van de ter 

2ake van de waarde van de te onteigenen 
percelen toe t e. kennen schadeloosstelling, 
dat voor verweerders t e r belegging be
schikbaar blijft onder meer na aflossing 
van de op de percelen rus tende h ypotheek; 

dat dan ech ter bij het middel terecht 
wordt opgekomen tegen de beslissing der 
R echtbank, dat bij de bepaling der inko
m ensschade geen rekening, valt te houden 
.met de omstandigheid, dat verweerders in 
de toekomst geen rente van de hypothe
caire schuld meer te hunnen laste zullen 
h ebben; 

dat toch, •indien verweerders het opge
nomen kapitaal in den vorm van daarmede 
verkregen vast goed of anderszins voor 
hun bedrijf bezigden, tengevolge van de 
met de onteigening samenhangende aflos
sing .voortaan geen r ente meer ten laste 
van de bedrijfswins t zal komen en dus die 
winst hoger zal worden, terwijl, indien ver
weerders het opgenomen kapitaal, op an
dere wijze hebben aangewend, ook dan ten
gevolge van de aflossing en het wegvallen 
van de hypotheekrente hun zuive r inko
men zal vooruitgaan; 

dat hiermede bij het bepalen van de in
komensschade moet worden rekening ge
houden; 

dat derhalve het tweede middel is ge
grond, zodat het bestreden vonnis niet in 
stand kan blijven; 

0. dat nog verwijzing van het geding 
moet plaats h ebben; 

Vernietigt het .bestreden vonnis; 
Verwijst het geding naar de Arr.-Recht

bank te ,'s-Gravenhage te r verdere behan
deling en beslissing der zaak met inacht
neming van dit arrest; 

Compenseert de kosten, op het geding in 
cassatie gevallen, tussen de eisende partij 
en de verweerders van der Ploeg In <lier 
voege, dat ieder dier partijen haar eigen 
kosten zal dragen en met veroordeling van 
de verweerders van de r P loeg in de aan de 
zijde van de medeverweerster Utrechtsch e 
Hypotheekbank gevallen kosten. 

Conclusie Proc.-Gen. Berger: 

Post alia: 
Met middel I verenig ik mij op overeen

k omstige gronden, als aangevoerd in mijn 
conclusie, op h eden genomen in de tweede 
gevoegde zaak van deze eiser tegen K . 4e 
Rooy (rolnummer 414) . 

T eneinde niet In h erhalingen te treden, 
moge het mij vergund zijn, hier kortheids 
halve naar die conclusie te verwijzen. 
(Hiervóór opgenomen; R ed.). 

Middel II schijnt mij even eens gegrond. 
Nu de onteigenden, naar de Rechtbank 
aanneemt, de op het onteigende goed rus
tende hypotheek ten bedrage van f 11.325, 
rente 4 % 's jaars, geheel kunnen aflossen 
en belegging in nieuw onroerend goed ron
der nieuwe hypotheek kan plaats hebben, 
brengt de aflossing der hypotheek t en ge
volge van de. onteigening voor de verweer
ders een vermindering van lasten In de 
vorm van verschuldigde rente m ede en ge-
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nieten de verweerders a ldus een vermeer
dering van netto- inkomen, welke ook m.l. 
op de inkomensschade in minde ring behoort 
te worden gebracht, daar do onteigende 
door de onteigening noch in vermogen, 
noch in inkomen vooruit behoort t e gaan, 
doch in gelijke economische toestand be
hoort te blijven verkeren, als voor de ont
eigening. (vg. H. R. 10 Deo. 1930, W. 12248, 
N. J. 31-432; 6 l\1el 1931, W. 12329, N . J. 
31-1370; 6 Dec. 1933 W. 12717, N. J. 
34-332). 

Op grond van het eerste middel conclu
deer ik tot vernietiging van h et bestreden 
vonnis en tot verwijzing naar het Ge
rechtshoC te 's-Gravenhage, teneinde met 
inachtneming van het door de Hooge Raad 
te wijzen arrest verder te worden behan
deld en beslist, met veroordeling van de 
verweerders van der Ploeg in de kosten, op 
de behandeling van deze zaak in cassatie 
gevallen. 

(N. J.) 

20 October 19,f7. UITSPRAAK van het 
Ambtenarengerecht te 's-Gravenh age. 
(Politiebesluit 1945 art. 4, le lid). 

Sedert 11 November 1945, datum van 
Inwerkingtreding van het Politiebesluit 
1945 was de burgemeester der gemeente 
's-Gravenhage niet meer bevoegd nade
re regelen met betrekking tot de rechts
positie van h et politieperson eel dier 
gemeente t e geven, aangezien door voor
meld besluit daarvoor een ander or
gaan is aangewezen. 

S. te 's-G., klager, 
tegen: 

de Burgemeester van 's-Gravenhage, ver
weerder. 

H e t Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage; 
Wat de feiten betreft: 
0. dat verweerder bij besluit van 26 Fe

bruari 1947 op de daarbij aangevoerde gron
den en na overweging dat klager, agent 
van politie, ongeschikt is voor de politie
dienst, te rwijl niet is gebleken, dat deze 
ongeschiktheid te wijton is aan ziels - of 
lichaamsgebreken, klager ingaande 26 Fe
bruari 1917 eervol uit de politiedienst heeft 
ontslagen; 

O. dat klager tegen voormeld besluit be
roep h eeft Ingesteld en op de bij zijn daar
toe strekkend klaagschrift aangevoerde 
g ronden nietig-verklaring daarvan heeft 
gevorderd; 

0. dat verweerder eon schriftuur dd. 29 
April 1947 heeft Ingediend, dat als contra
m emorie geldt en op de daarbij aangevoer
de gronden heeft geconcludeerd tot onge
grond verklaring van het beroep; 

i n r echte: 
O. dat het Gerecht in de eerste plaats 

heeft t e onderzoeken, of het bestreden be
sluit strijdt m et de toepasselijke algem een 

>"e rbindende voorschrl!ten; 

0. dat ten tijde van het bes treden be
sluit, gedagtek end 26 F ebruari 1947, van 
toepassing was de op 12 F ebrua ri 1936 
door de burgem eest er van 's-Gravenhage 
vastgestelde Positieregeling Politie perso
neel II, hierna te noemen P. P. II; 

0. dat dit P. P. II laatstelijk gewijzigd 
is bij beslu it van verweerder van 24 Ja
nuari 1947, In dier voege, dat in a rtikel 34, 
lid 2, onder c zijn vervallen, de woorden 
,.naar het oordeel van de Burgemeester , 
gehoord de Commlssle van Advies voor het 
politiepersoneel", waardoor de text van 
voormeld artikel 34, lste en 2de lid en 2de 
lid, sub c, kwam te lulden: 

1. Ontslag wordt de ambtenaar van po
litie verleend met opgave van redenen. 

2. Het wordt, a l of niet met de bijvoe
ging "eervol" verleend: a ...... , b ...... , c. op 
grond van ongeschiktheid, anders dan we
gens ziels- o! lichaamsgebreken; 

0. dat bij artikel 4, lid 1 van het Politie
besluit 1945 (Stbld. F 250) is bepaald: 

,.Wij geven op gemeenschappelijke voor
dracht van Onze Minister s van Justitie en 
Binnenlandse Zaken nadere algemene en 
waar mogelijk eensluidende regelen zowel 
voor het corps Rijkspolitie a ls voor de ge
meentepolitie ten aanzien van: 

a. rechtspositie, 
b. tucht, 
c. eisen van benoembaarheid, 
d. de opleiding en onderricht, 
e. ranglndeling, 
f . overige personeelsaangelegenheden"; 
0. dat derhalve sedert 11 November 1945, 

de dag van in werking treding van h et 
Politiebeslu it 1945, ten aanzien van de ge
m eentepolitie van 's-Gravenhage, verweer
der niet m eer het bevoegde orgaan was na
dere algemene regelen ten aanzien van 
de rechtspositie van de gemeentepolitie van 
's-Gravenhage te geven, vermits daarvoor 
bij voormeld, kracht van wet bezittend Po
litiebesluit 1945, een ander orguan is aan
gewezen; 

0. dat bijgevolg de voormelde wijziging 
van artikel 34 van de P. P. lI rechtskracht 
mist en het verleende ontslag had moeten 
geschieden, nadat de Commissie van Ad
vies voor het politieperson eel was gehoord ; 

0. dat, nu bedoeld h oren niet h eeft plaats 
gehad, het bestreden besluit is genomen 
met schending van artikel 34, lid 2, sub c, 
van het P. P. II en mitsdien nietig ver
klaard moet worden; 

Rechtdoende: 
Verklaart het beroep van klager gegrond; 
Verklaart nietig het besluit van verweer-

der dd. 26 1', ebruari 1947, waarvan be
roep. 

Geen hoger beroep ingesteld. 
(A. B.) 
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21 October 1941. UITSPRAAK van het 
· Ambtenarengerecht te Amsterdam. 

(AmJ:>~nl'renwet 1929 art. 58, le lid). 
Het gerecht merkt het k laagschrift, 

gericht tegen een bericht, dat klager 
ontslag zal worden verleend, aan als 
gericht tegen het ontslagbesluit zelf, 
dat ruim een maand later is gedateerd. 
Klager, aldus neemt het gerecht aan, 
had het eerste bericht geduid als een 
ontslagbesluit. Klagers geschrift kan 
daarom worden aangemerkt als een 
verzoek om dit a ls klaagschrift in be
handeling te nemen, zodra het voor
genomen ontslag is afgekomen. 

l;itspraak in zake: 
H. B., wonende t e !,.., klager, 

tegen: 
de waarnemend Directeur-Generaal van 
Politie, thans de Minister van Justitie, ver
weerder. 

Het beloop der zaak: 
Op 15 Juni 1944 heeft het directoraat

generaal van politie te Nijmegen per tej{lx 
aan de waarnemend Politiepresident te Am
sterdam doen weten, dat klager met ingang 
van 16 Juni 1944 op grond van h et bepaald!, 
ih artikel 98 (1) sub g van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement uit de politie
dienst zal worden ontslagen en verzocht, 
betreffende de uitvoerng van een en ander 
bereids de nodige maatregelen te treffen. 

Op 14 Juli 1944 heeft klager zich tot het 
Gerecht gewend met een schrijven, waarbij 
beroep wordt ingesteld tegen een "hierbij 
overgelegd aan hem op 15 Juni 1944 uit
gereikt besluit van den Directeur-Generaal 
van Politie, waarbij aan hem ontslag uit de 
politiedienst werd verleend", en wordt ver
zocht, dit besluit nietig t e verklaren, zijnde 
het door klager overgelegd geschrift een 
door de Opperluitenant der Staatspolitie 
Mr. P. J. P. Hoogenboom getekend afschrift 
van voormeld telexbericht. 

Bij besluit van 26 Juli 1944 heeft de 
waarnemend Chef van de Algemene Staf 
namens de waarnemend Directeur-Generaal 
van Politie klager te r ekenen van 16 Juni 
1944 eervol uit de dienst ontslagen als Op
perwachtmeester der Staatspolitie, zulks 
gelet op artikel 98, lid 1, sub g van het Al
gemeen Rijksambtenarenreglement. 

Van voormeld van klager afkomstig ge
schrift heeft de griffier van het Gerecht 
op 17 Juli 1944 aan de Directeur-Generaal 
van Politie te Nijmegen met verwijzing 
naar artikel 71 der Ambtenarenwet 1929 
een afschrift toegezonden met uitnodiging 
de stukken, als bedoeld in artikel 73 dier 
wet, in te ><enden en met aantekening: 
"Betr. Uw besluit van 15 Juni 1944", naar 
aanleiding waarvan de waarnemend Chef 
van de Algemene Staf voornoemd aan het 
Gerecht een aantal stukken heeft doen toe
komen, waaronder afschrift van voormeld 
besluit d.d. 26 Juli 1944. 

Het Gerecht heeft de zaak behandeld ter 
terechtzitting van 30 September 1947, a l
waar zijn verschenen klager in persoon, 

L. 194 7 

bijgestaan door zijn raadsman D. Schilp, 
alsmede de vei:weerder bij gemachtigde E. 
Meijer, waarnemend hoofd van de Afdeling 
Personeel van het Corps Rijkspolitie, hoofd 
van het Afwikkelingsbureau van het Di
rectoraat-Generaal van Politie. 

In rechte: 
Toen aan klager op 15 Juni 1944 werd 

meegedeeld, dat het directoraat-generaal 
van politie hem m et ingang van 16 Juni 
1944 op grond van artikel 98 (1) sub g 
voormeld ontslag zou verlenen had klager 
blijkens zijn klaagschrift t egen een zodanig 
ontslag bezwaar en wilde hij daartegen be
roep instellen . Er is niet de minste aanlei
ding, aan te nemen, dat klager, toen hij de 
l,ennisgeving d.d. 26 Juli 1944 betreffende 
h et besluit van die datum, waarin h et aan
gekondigde ontslag afkwam, ontving, te
gen ;,;odanig ontslag geen bezwaar meer 
had en de enige reden, dat klager na ken
nisneming van dit besluit niet een klaag
schrift indiende, moet dan ook hierin zijn 
gelegen, dat klager reeds tegen zodanig ont
slag beroep had ingesteld, immers de ken
nisgeving van het voorgenomen ontslag 
werd door klager als ontslag geduid. Het 
Qerecht wist dus tijdig na 26 Juli 1944, dat 
klager tegen h et besluit van die datum be
roep wenst in te stellen en deze wens was 
h et Gerecht toen uit een geschrift van kla
ger gebleken. Onder deze omstandigheden 
kan klagers geschrift worden aangemerkt 
a ls een verzoek om dit als klaagschrift in 
behandeling te nemen, zodra h et voorge
nomen ontslag zou zijn afgekomen en dient 
het klaagschrift te worden beschouwd als 
gericht tegen het besluit d.d. 26 Juli 1944 
en tijdig Ingediend. 

Bij het onderzoek, o f het aan beroep on
derworpen besluit feitelijk of rechtens in 
strijd is met de toepasselijke algemeen ver
bindende voorschriften, trekt de aandacht 
in de eerste plaats. dat dit besluit is ge
nomen, niet door de waarnemend Direc
teur-Generaal van Politie persoonlijk, doch 
namens deze door de waarnemend Chef van 
de Algemene Staf. 

Het Gerecht acht geen aanleiding aan
wezig, te betwijfelen , dat de waarnemend 
Chef van de Algemene Staf, het bestreden 
besluit nemende, h eeft gehan~eld krachtens 
een opdracht, welke de waarnemend Direc
teur-Generaal van Politie hem, hetzij met 
betrekking tot het onderhavige geval op 
zichzelf, hetzij meer in het algemeen had 
verleend, doch het Gerecht is niettemin 
van oordeel, dat de waarnemend Chef van 
de Algemene Staf onbevoegdelijk handelde. 
De waarnemend Directeur-Generaal van 
Politie toch was krachtens artikel 93 van 
h et Algemeen Rijksambtenaren Reglement 
verplicht, besluiten als het onderhavige 
persoonlijk te nemen; immers van een af
wijkend voorschrift, uitgegaan van een 
wetgever van gelijke of hogere rang dan 
die welke evengenoemd reglement tot stand 
heeft gebracht, is niets bekend. 

Het bestreden besluit is derhalve nietig 
en dit wel alleen op voormelde grond. Met 
name is niet aan twijfel onderhevig, dat 

19 
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klager op 16 Juni 1944 onbekwaam of onge
schikt was voor het door hem beklede 
ambt, anders dan op grond van ziels- of 
lichaamsgebreken, hebbende hij zich blij
kens de gedingstukken waaronder een pro
ces-verbaal, houdende k lagers erkentenis, 
in de maanden Maart/April 1944 althans 
drie maal schuldig gemaakt aan handelin
gen , t elkens opleverende het misdrijf, straf
baar gesteld in artikel 363 van het Wetboek 
van Strafrecht en zijnde niet gebleken van 
ziels- of lichaamsgebreken bij klager. 

Op voetspoor van de uitspraak, door dit 
Gerecht onder no. 45/21 gewezen, heeft" het 
zich de vraag gesteld of aanleiding bestaat, 
de uit de ongeoorloofde delegatie voort
spruitende nietigheid voor gedekt te ver
klaren. H et Gerecht heeft deze vraag ont
kennend beantwoord. Zelfs kan de vraag 
worden gesteld, of niet het algemeen be
lang zich er t egen verzet een besluit te 
dekken, waarbij een ambtenaar, die zich 
heeft misdragen op voorschreven wijze, 
ontslag wordt verleend m et toepassing van 
een bepaling, die vermelding vordert van 
het praedicaat eervol. 

Op grond van het vorenstaandè'uient het 
bestreden besluit nietig te worden ver
klaard zonder gedekt verklaring van die 
nietigheid. 

R echtdoende: 
V erklaart het besluit nietig. 
Geen h oger beroep ingesteld. 

21 October 1947. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Bezoldi
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1934 art. 8 lid 1. 

Periodieke verhogingen worden alleen 
gegeven bij voldoende bekwaamheid, 
geschiktheid en voldoende dienstijver. 

Een ambtenaar van politie, als zo
danig geschorst krachtens het zuive
ringsbesluit en ontslagen, krachtens F. 
221, op grond van zijn houding tijdens 
de bezetting, kan niet (voldoende) ge
schikt worden geacht i11 de zin van art. 
8, lid 1, B.B.R. 1934. 

D e wil om te werken sluit op zich
zelf geschiktheid niet in. 

(Het ambtenarengerecht te Amster
dam had wèl bepaald, dat klager alsnog 
recht heeft op de kledingtoelage, aan
gezien geen enkele bepaling valt aan te 
wijzen, krachtens welke van de gedu
rende de schorsing niet-uitbetaalde in
komsten, welke na de opheffing der 
schorsin g alsnog moeten worden uit
betaald, de kledingtoelage zou moeten 
worden uitgezonderd) . 

Uitspraak in zake: 
J . V., wonende te L. (voorheen te K .), eiser 
in hoger beroep. 

tegen : 
het College van Burgemeester en Wethou
ders van Krommenie, gedaagde in hoger 
beroep. 

De Centrale raad van beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding. 
0. dat J . V., voornoemd, zich bij brief van 

10 Januari 1947 heeft gewend tot gedaagde, 
welke brief inhoudt: 

" Bij dezen ben ik zo vrij op te merken, dat 
met de afrekening van mijn salaris over '46 
en '45 geen afrekening heeft plaats gehad 
van het kle:;dinggeld en de laatste periodieke 
verhooging. Met het oog op het a.s. vertrek 
van mijn gezin u it K . verzoek ik U voor 15 
dezer ook het kleedinggeld enz. te willen 
afrekenen." 

0 . dat gedaagde, naar aanleiding van be
doelde brief, op IS Januari 1947 het navol
gende heeft besloten: 

" In antwoord op Uw brief van 10 Januari 
1947 deelen wij U mede, dat aan Uw verzoek 
geen gevolg kan worden gegeven. Het toe
kennen van periodieke verhoogingen houdt 
ten nauwste verband met Uw diensttijd. 
Daar U gedurende het tijdvak van I Augu s
tus 1945 tot aan den datum van ingang van 
Uw ontslag geen dienst hebt gedaan, komt U 
gedurende dat tijdvak ook niet in aanmerking 
voor periodieke verhoogingen. Het kleeding
geld is een toelage voor het gebruik van 
uniforme dienstkleeding. Daar U gedurende 
Uw schorsing geen dienstkleeding droeg, 
komt U gedurende het tijdvak ook niet voor 
kleedingtoelage in aanmerkin g."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam bij uitspraak van 29 April 1947 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen -
nietig heeft verklaard voormeld besluit d.d. 
15 Januari 1947, voorzover daarbij is ge
weigerd gevolg te geven aan het verzoek 
van J . V., voornoemd, t ot uitbetaling van 
kleedingtoelage, heeft bepaald, da t gedaagde, 
toenmaals verweerder, alsnog tot uitbetaling 
van kledingtoelage zal overgaan en het 
beroep tegen het bestreden besluit voor het 
overige ongegrond heeft verklaard; 

0. dat Mr. O. H. van Wijk, advocaat in 
Heemstede, als gemachtigde van eiser, van 
die uitspraak tijdig in hoger beroep is geko
men, in zoverre het beroep t egen het besluit 
van gedaagde, om geen periodieke salaris
verhoging te betalen met ingang van r 
Januari 1946, ongegrond is verklaard en op 
d e bij beroepschrift aangevoerde gronden 
heeft vezzocht die uitspraak te vernietigen 
in zoverre daarbij werd beslist, dat het beroep 
tegen het besluit van gedaagde, om geen 
periodieke salarisverhoging met ingang van 
r Januari 1946 te betalen, ongegrond werd 
verklaard en opnieuw rechtdoende alsnog 
dit besluit van gedaagde nietig te verklaren ; 

In rechte: 
0. dat door het ingestelde hoger beroep 

aan het oordeel van deze Raad is onderwor
pen gedaagde's besluit van 15 J anu:i.ri 1947, 
voorzover daarbij geweigerd is aan eiser een 
bedrag wegens periodieke salarisverhoging te 
betalen en te dezen moet worden beslist, of 
het ter zake genomen besluit op een der 
gronden, genoemd in artikel 58, lid I, der 
Ambtenarenwet 1929, kan worden aangetast; 

0. dat voor de Raad op grond van de 
gedingstukken, waaronder de op verzoek van 
's Raads fungerende voorzitter a lsnog van
wege gedaagde ingezonden afschriften van 
een schorsings- en ontslagbesluit, hierna 
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nader aan te duiden, vaststaat: 
dat eiser bij besluit van de Militaire Com

missaris te Zaandam, dd. 25 Juli 1945, gelet 
op de desbetreffende bepalingen van het 
Zuiveringsbesluit, is geschorst in zijn functie 
van chef van politie te K., zulks met ingang 
van 26 Juli 1945, wegens het hebben doen 
blijken van ontrouw aan de zaak van het 
Koninkrijk en de Regeering; 

dat de Minister van Justitie, gelet op de 
artikelen 1 , zen 4 van het Koninklijk Besluit 
van 10 October 1945, S. F 221, en artikel 4 
van het Zuiveringsbesluit 1945, bij besluit 
van 26 November 1946 heeft goedgevonden 
a. met ingang van 26 November 1946 even
bedoeld schorsingsbevel op te heffen; b. met 
ingang van 26 November 1946 overeenkom
stig het advies, d.d. 10 October 1946, van de 
Commissie van Advies, bedoeld in artikel 8, 
vierde lid, van het zuiveringsbesluit 1945, 
aan J. V., voornoemd, ongevraagd ontslag 
te verlenen uit zijn functie van ambtenaar 
van politie, aangesteld in de rang van hoofd
wachtmeester der gemeentepolitie ter stand
plaats K.; zijnde in dit besluit uitdrukkelijk 
overwogen, dat er geen termen aanwezig zijn 
betrokkene krachtens het Zuiveringsbesluit 
1945 te ontslaan; 

dat de aanstelling in de rang, als evenbe
doeld, was geschied met ingang van I Maart 
1943; 

0. dat artikel 4, Jid 4, 2e volzin, van het 
Zuiveringsbesluit 1945 luidt: .,Bij opheffing 
van de schorsing, anders dan als gevolg van 
op grond van dit besluit verleend ontslag 
worden de sinds den aanvang van de schor
sing niet uitbetaalde inkomsten alsnog uit
gekeerd."; 

0. dat, hoewel vaststaat, dat de schorsing 
van eiser anders dan als gevolg van op grond 
van het Zuiveringsbesluit 1945 verleend 
ontslag is opgeheven, zulks nog niet mee
brengt, dat eiser ook recht heeft op voldoe
ning, van de zijde van gedaagde, van een 
bedrag wegens periodieke salarisverhoging, 
welke voor hem, volgens het klaagschrift, 
met ingang van I Januari 1946 zou zijn 
ontstaan; 

0. dat te dezen allereerst aandacht ver
dient de Verordening Bezoldiging Politie 
(Verord. 18/1943), welke is opgenomen in de 
lijst C van het Besluit bezettingsmaatregelen 
en mitsdien ingevolge artikel 18 van dit 
Besluit voorlopig is gehandhaafd, terwijl 
dezelve niet is, noch geacht kan worden te 
zijn ingetrokken bij het Voorlopig Bezoldi
gingsvoorschrift personeel Gemeentepolitie, 
vastgesteld bij beschikking van de Minister 
van Binnenlandse Zaken van 7 Mei 1946, 
afd. 0. 0. en V. n°. 9549, opgenomen in de 
Nederlandse Staatscourant van 13 Mei 1946, 
n°. 93, en nader gewijzigd bij beschikking 
van die Minister van 24 December 1945 
(Ned. Staatscourant van 31 December 1946, 
n° . 255), vermits krachtens artikel 4, eerste 
lid, van het Politiebesluit 1945 (Staatsblad 
F 250) enkel de Kroon en niet de Minister 
van Binnenlandse Zaken bevoegd was regelen 
te geven, als bij dat Voorlopig Bezoldigings
voorschrift personeel Gemeentepolitie is 
geschied; 

0. nu dat krachtens artikel 2, lid 1, van 
opgemelde Verordening 18/1943 - welk 

artikel in elk geval rechtskracht bezat tot 1 
Januari 1946 - c.a. artikel 8, lid 1, van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934 van overeenkomstige toepassing 
is ten aanzien van ambtenaren van politie, 
als eiser; 

0. dato. m. ditzelfde artikel 8, lid 1, inge
volge het bepaalde bij artikel 4, lid 1, jis. de 
artikelen I en 3 van de "Bezoldigingsregeling 
Politie 1947", vastgesteld bij Koninklijk 
Besluit van 9 April 1947 (Staatsblad H 111), 
met ingang van I Januari 1946 van overeen
komstige toepassing is verklaard mede voor 
ambtenaren bij de gemeentepolitie, die -
gelijk eiser - zijn aangesteld niet om uit
sluitend administratief of technisch werk
zaam te zijn; 

0. dat ingevolge meerbedoeld artikel 8, 
lid 1, de wedden van de ambtenaren, die een 
betrekking bekleden, waaraan periodieke 
verhogingen zijn verbonden, behoudens etc:i 
hier niet ter zake doende uitzondering, alleen 
bij voldoende bekwaamheid, geschiktheid 
en voldoende dienstijver periodiek verhoogd 
worden; 

0. dat deze Raad van oordeel is, dat eiser 
als ambtenaar van politie, nu hij als zodanig 
is geschorst wegens het hebben doen blijken 
van ontrouw aan de zaak van het Koninkrijk 
en de Regering en daarna is ontslagen op 
grond van zijn houding in verband met de 
bezetting, niet (voldoende) geschikt kan 
worden geacht, waaraan niet afdoet of, gelijk 
in het beroepschrift is gesteld, het niet over
eenkomstig eisers wens en wil is geweest, dat 
hij zijn werkzaamheden niet heeft kunnen 
uitoefenen, daar hij gedurende zijn schorsing 
niets liever zou hebben gewild dan zijn nor
male werkzaamheden te verrichten, vermits 
de wil of wens om te werken op zich zelf 
geschiktheid zeker niet insluit; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat het 
bestreden besluit, voorzover hier in geding, 
niet kan worden gezegd te strijden met 
meergemeld artikel 8, lid r, zijnde de Raad 
niet gebleken van het bestaan overigens van 
een toepasselijk algemeen verbindend voor
schrift, waarmede dat besluit zoude strijden; 

0. dat niet met enig recht kan worden 
betoogd, dat gedaagde bij het nemen van 
het bedoelde besluit van zijn bevoegdheid 
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor dezelve is 
~egeven; 

0. dat mitsdien de uitspraak, waarvan en 
voorzover daarvan beroep, moet worden 
bevestigd; 

Recht doende: 
Bevestigd de uitspraak, waarvan e::i voor

zover daarvan beroep. 
(A.B.) 

2, October 1947. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambte
narenwet 1929, art. 60 3e lid). 

De woorden "ten genoege des rech
ters" in deze bepaling betekenen: ten 
genoege van de rechter, die in eerste 
aanleg van het beroep kennis neemt. 

Kennisneming van een besluit kan 
ook geschieden, zonder dat de gronden, 
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waarop het besluit berust, zijn mede
gedeeld; zulks te eerder i.c., daar het 
K.B. van 9 November 1932, S. no. 540, 
in art. 9 de ongevraagd ontslagen bur
gemeester alleen recht op schriftelijke 
mededeling van de ontslaggronden geeft, 
wanneer hij er om vraagt. 

(lmplicite). Het beroep is hier wel 
bij het bevoegd ambtenarengerecht in
gesteld, aangezien in dit geval opgeko
men wordt tegen het ontslagbesluit en 
dus de standplaats van de ontslagen 
burgemeester beslissend is. Zie ook 
A. W. 1947 B 28 hieronder. 

Uitspraak in zake: 
H .. wonende te Z., eiser in hoger beroep. 

tegen: 
de Minister van Binnenlandse Zaken, ge
daagde in hoger beroep, 

De Centrale Raad van Beroep. 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0 dat de Secretaris-Generaal van het 

Departement van Binnenlandse Zaken op 
15 Juli 1940 het navolgende besluit heeft 
genomen: 

"Ingevolge de opdracht, hem gegeven door 
den Rijkscommissaris voor het bezette N e
derlandsche gebied en gelet op par. I van de 
Verordening van genoemden Rijkscommis
saris n°. 3/1940 en op art. 66 der gemeente
wet, heeft de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken 
beslist, met ingang van 16 Juli 1940 aan H. 
eervol ontslag te verleenen als burgemeester 
der gemeente W."; 

0. dat het ambtenarengerecht te 's-Her
togenbosch bij uitspraak van 14 April 1947 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen -
eiser (toenmaals klager) in zijn tegen opge
meld besluit ingesteld beroep niet-ontvanke
lijk heeft verklaard; 

O. dat eiser tegen deze uitspraak tijdig in 
hoger beroep is gekomen en in zijn beroep
schrift heeft verzocht die uitspraak te ver
nietigen; 

In rechte: 
0. dat ingevolge artikel 60, eerste lid, 

der Ambtenarenwet 1929 het beroep moet 
worden ingesteld binnen 60 dagen na de dag, 
waarop het aangevallen b esluit is genomen; 

0. dat het onderhavige aangevallen besluit 
is genomen op 15 Juli 1940 en het klaagschrift 
op 8 Februari 1944 aan het Ambtenaren
gerecht is toegezonden, dus niet binnen voor
melde termijn; 

0. dat volgens het derde lid van genoemd 
artikel 60 hij, die beroep instelt na de hier
voor bepaalde termijn, niet op grond daarvan 
niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien hij 
ten genoege des rechters aantoont het beroep 
te hebben ingesteld binnen 30 dagen na de 
dag, waarop hij van het aangevallen besluit 
redelijkerwijs heeft kunnen kennis dragen; 

0. dat uit de aangevochten uitspraak 
blijkt, dat zodanig aantonen te dezen niet is 
geschied "ten genoege des rechters", d. i. ten 
genoege van de rechter, die in eerste aanleg 
van het beroep kennis neemt; 

0. dat het dus niet tot de taak van de Raad 
behoort zelfstandig uit te spreken, of naar 
zijn oordeel zou zijn a;.nl!;etoond, dat het 

beroep is ingesteld binnen 30 dagen na de dag, 
waarop eiser van het aangevallen besluit 
redelijkerwijze heeft kunnen kennis dragen; 

0. dat de Raad niettemin - zij het te 
allen overvloede - naar aanleiding van het 
namens eiser betoogde nog doet opmerken, 
dat het kennisnemen van een Besluit ook 
kan geschieden zonder dat de gronden, waar
op het berust, zijn medegedeeld zulks te 
eerder, daar ingevolge artikel 9 van het 
Koninklijk Besluit van 18 November 1932, 
Staatsblad 540, ingeval van ongeYraagd ont
slag -- hetgeen hier is gegeven - de redenen 
van het ontslag schriftelijk worden medege
deeld alleen aan de burgemeester, die dit 
verzoekt; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat de 
uitspraak, waartegen het hoger beroep is 
gericht, moet worden bevestigd; 

Rechtdoende: 
Bevestigd de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

21 October 1947. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambte
narenwet 1929 art. 59. Besluit Tijdelijke 
Voorziening Bestuur Provinciën en Ge
rtleenten, S. no. E 86, art. 2, se· lid. 

De aan de Minister in art. 2, se lid, 
van E 86 toegekende bevoegdheid im
pliceert niet, dat een tegen een krach
tens die bepaling genomen besluit niet 
voor beroep vatbaar zou zijn. De eerste 
rechter verklaarde daarom klager ten 
onrechte in zijn beroep niet-ontvanke
lijk. 

D e Centrale Raad wijst derhalve te
rug naar het bevoegd ambtenarenge
recht, zijnde niet het gerecht, dat het 
beroep in eerste aanleg heeft beoor
deeld, maar dat te Arnhem, omdat het 
beroepen besluit is genomen ten aan
zien van een gewezen ambtenaar, zodat 
bevoegd is het gerecht, binnen welks 
rechtsgebied de klager zijn woonplaats 
had. 

De Centrale Raad overweegt boven
dien, dat de ambtenarenrechter tot taak 
heeft te onderzoeken, of de Minister 
zich terecht op art. 2, se lid, van E 86 
beroept en of een blijvende voorziening, 
als m et het bestreden besluit beoogd, 
wel met een beroep op het Tijdelijke 
Voorziening, Bestuur Provinciën en 
Gemeenten kan worden getroffen. 

Uitspraak in zake: 
H., wonende te Z., eiser in hoger bero?p. 

tegen: 
de Minister van Binnenlandse Zaken, ge
daagde in hoger beroep. 

De C,ntrale Raad van Beroep: 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Minister van Binnenlandse 

Zaken op 4 Maart 1946 het navolgende be
sluit heeft genomen: 

,,De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
0. dat de redenen, welke den toenmaligen 

Secretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandse Zaken aanleiding hebben 
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gegeven, den heer H . bij besluit van 15 Juli 
1940, met ingang van 16 J uli 1940, eervol 
ontslag te verlenen als bur:;emeester der 
gemeente W .. zijn terut:îceer in die functie 
niet wenschelijk doen zijn; 

dat bij beschikking van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 9 September 1944, 
Kab. H. I s, n°. 1979, o. m. is bepaald, dat 
het ambt van burgemeester der gemeente W. 
voorshands niet wordt vervuld door den 
aldaar bij Koninklijk Besluit benoemden 
burgemeester, die op 10 Mei 1940 in functie 
was; 

Gezien het schrijven van den wnd. Commis
saris der Koningin in de provincie Noord
brabant van 16 December 1945, afdeeling 
Kabinet; 

Gelet op artikel 2, lid 5, van het "Besluit 
Tijdelijke Voorziening Bestuur Provinciën 
en Gemeenten"; 

Heeft goedgevonden te bepalen, dat het 
ambt van burgemeester der gemeente W. , 
gerekend met ingang van het in artikel 1, 
lid 1, van het K. B. van 5 September 1944, 
Stbl. E. 86, genoemde tijdstip, niet, overeen
komstig het bepaalde in artikel 2, lid 1, van 
evengenoemd besluit, wordt vervuld door 
H " · ·o: dat het Ambtmarengerecht te 's-Her
togenbosch bij uitspraak van 14 April 1947 
- - naar welker inhoud hierbij wordt ver
wezen - eiser (toenmaals klager\ in zijn bij 
dit gerecht tegen opgemeld besluit ingesteld 
beroep niet ontvankelijk heeft verklaard; 

0. dat eiser tegen deze uitspraak tijdig in 
hoger beroep is gekomen en in zijn beroep
schrift heeft verzocht die uitspraak te ver
nietigen; 

In rechte: 
0. dat ingevolge het eerste lid van artikel 2 

van het "Besluit Tijdelijke Voorziening 
Bestuur Provinciën en Gemeenten (K onink
lijk Besluit van 5 September 1944, Staatsblad 
E 86), voorzover te dezen van belang, het 
ambt van burgemeester in de gemeente wordt 
vervuld door degene, die op 10 Mei 1940 in 
die gemeente burgemeester was, ook al is hij 
sindsdien al dan niet op zijn verzoek ont
slagen, en 

dat krachtens het vijfde lid van dat artikel 
de Minister van Binnenlandse Zaken te allen 
tijde bevoegd is, met afwijking van het be
paalde in de vorige leden, met betrekking 
tot het bepaalde bij dit artikel de nodige 
voorzieningen te treffen of te doen treffen; 

0. dat het bestreden besluit is genomen, 
gelet op het in evenvermeld vijfde lid van 
artikel 2 bepaalde, en het Ambtenarenge
recht te 's-Hertogenbosch nu als zijn oordeel 
heeft uitgesproken, dat het besluit niet voor 
beroep vatbaar is, aangezien dat lid "de be
trokken Minister de bevoegdheid geeft te 
handelen zoals hij deed, waaruit volgt, dat 
dit Gerecht deze daad van de Minister niet 
beoordelen mag"; 

0. dat deze redenering echter g~,m steek 
houdt, vermits weliswaar, indien de Minister 
zich met recht op de hierbedoelde bevoegd
heid beroept, de ambtenarenrechter niet 
h eeft te beoordelen, of de Minister, doende 
hetgeen hij deed, handelde met juist beleid, 
maar zulks geenszins insluit, dat het besluit 
op zich zeli niet voor beroep vatbaar is; 

• 0. dat het besluit is genomen ten aanzien 
van eiser als gewezen ambtenaar en hij door 
·het besluit rechtstreeks in zijn belang is 
getroffen, terwijl er geen enkel wettelijk voor
schrift is aan te wijzen, hetwelk beroep tegen 
het besluit zou uitsluiten; 

0. dat de ambt enarenrechter mitsdien tot 
taak heeft te onderzoeken, of het besluit kan 
worden aangevochten op een der beide 
gronden, in artikel 58, eerste lid, der Amb
tenarenwet 1929 genoemd; 

0. dat de rechter daarbij in het bijzonder 
moet nagaan, of de Minister zich terecht op 
de in het vijfde lid van artikel 2 van boven
genoemd besluit verleende bevoegdheid be
roept, dit wil allereerst zeggen, of het geval, 
waarop die bepaling het oog heeft, zich te 
dezen voordoet; een vraag, waarvoor te meer 
reden is, nu ten aanzien van eiser reeds vroe
ger, n.l. op 9 September 1944, met een beroep 
op dezelfde bepaling een besluit was genomen, 
zij het ook, dat hierbij - anders dan in het 
bestreden besluit - is bepaald, dat het 
ambt van burgemeester van W . .,voorshands" 
niet door eiser werd vervuld; 

dat daarom bovendien de vraag moet 
worden beantwoord, of een blijvènde voor
ziening, als met het bestreden besluit beoogd, 
wel met een beroep op meerbedoelde wetsbe
paling kan worden gegeven, in acht genomen, 
dat de strekking van het " Besluit Tijdelijke 
Voorziening Bestuur Provinciën en Gemeen
ten", zowel blijkens z ijn naam als blijkens 
zijn considerans - waarin uitdrukkelijk 
sprake is van een voorlopig voorzien in het 
bestuur der provinciën en gemeenten - ken
nelijk geen andere is dan een voorlopige 
voorziening te treffen voor de eerste tijd na 
de vijandelijke bezetting; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat de 
eerste rechter ten onrechte heeft aangenomen, 
dat het bestreden besluit niet voor beroep 
vatbaar is; 

0. dat er ook overigens geen gron d bestaat 
het tegen dat besluit gerichte beroep, het
welk tijdig is ingesteld, niet-ontvankelijk te 
achten; 

0. dat de Raad de aangevallen uitspraak 
derhalve moet vernietigen en de zaak t er 
verdere behandeling moet verwijzen naar 
het bevoegde Ambtenarengerecht, zijnde niet 
dat te 's-Hertogenbosch, maar dat t e Arn
hem; 

0. dat immers eiser als gewezen ambtenaar 
ten tijde dat het beroep tegen het bestreden 
besluit - hetwelk niet is een ontslagbesluit 
- werd ingesteld, geen standplaats had, 
zodat ingevolge het eerste lid van artikel 59 
der Ambtenarenwet 1929 bevoegd is het 
gerecht, binnen welks rechtsgebied eiser zijn 
woonplaats hacl, d. i. de gemeente Z., gelegen 
binnen het rechtsgebied van het Ambtena
rengerecht te Arnhem; 

Rechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart H . in zijn beroep tegen het 

voormelde besluit van den Minister van Bin
nenlandse Zaken van 4 Maart 1946 ontvan
kelijk; Verwijst het geding ter verdere behan
deling naar het Ambtenarengerecht te Arn
hem. 

(A.B.) 
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21 October 1941. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet R. 0. art. 88; Besluit be
strijding plundering in oorlogstijd art. 
1). 

Art. 1 van het Besluit bes trijding 
plunder ing in oorlogstijd (F 15) kan 
geen toepassing vinden op feiten, ge
pleegd vóór 2 Maart 1945, datum waar
op dit Besluit in werking is getreden. 
In dit geval, waarin het gaat over een 
feit vóór genoemden datum gepleegd, 
is dus niet de Krijgsraad, maar de 
Politierechter bevoegd. 

De Hooge Raad, enz.; 
Beschikkende in Raadkamer; 
Gezien het verzoekschrift van den Audi

teur-Militair bij den Krijgsraad te Velde 
(Zuid) tot regeling van rechtsgebied no
pens het bestaande geschil van rechts
macht ten aanzien van de strafzaak tegen 
J. M. R.; 

0. dat uit de overgelegde stukken volgt: 
dat R. te zamen met L. C. v. V. is gedag
vaard om te verschijnen voor den Politie
rechter te Middelburg op 19 Februari 1946, 
teneinde terecht te staan ter zake: 

dat zij in of omstreeks Januari 1945 te of 
nabij Zierikzee, tezamen en in vereniging, 
a lthans ieder persoonlijk voor zich , met het 
oogmerk tot wederrechtelijke toeëigening 
h ebben weggenomen, twee fietswielen, ge
h eel of t en dele toebehorende aan A. van 
B., althans aan een ander dan verdachten; 

dat bij zijn vonnis d.d. 19 Februari 1946 
genoemde Politierechter de verdachte v. V. 
van het hem te laste gelegde heeft vrijge
sproken en verdachte R. ter zake van dief
sal h eeft veroordeeld tot een gevangenis
straf van drie maanden; 

dat na door R. ingesteld hoger beroep 
het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij ar
rest van 4 0ctober 1946 het vonnis van den 
Politierechter tegen R. gewezen heeft ver
nietigd en den Politierechter onbevoegd 
h eeft verklaard van de zaak kennis te ne
men, daarbij overwegende: 

.,dat ingevolge het besluit van 27 Febr. 
1945 F 15 tot de k ennisneming van het feit 
gelet op de omstandigheden waaronder het 
is gepleegd, uitsluitend de militaire rechter 
bevoegd is;" 

dat voormelde strafzaak daarna is aan
gebracht bij den Krijgsraad te Velde Zuid 
van de Generale Staf, waar bij aan R. werd 
te laste gelegd dat de voormelde diefstal 
door h em werd gepleegd uit de in verband 
met oorlogsnood verlaten woning van v. B.; 

dat de Krijgsraad zich bij vonnis van 13 
Maart 1947 onbevoegd heeft verklaard van 
deze strafzaak kennis te nemen en daarbij 
heeft overwogen: 

"dat beklaagde geen militair is in den 
zin van het W etboek van Militair Straf
recht; 

dat beklaagde is ten laste gelegd, over
treding van art. 1 van het "Besluit bestrij
ding plundering in oorlogstijd" Staatsblad 
F 15, zodat de bevoegdheid van den Krijgs
raad zou moeten steunen op art. 3 van dat 
beslu it ; 

dat genoemd besluit in werking is ge
t reden onmiddellijk na zijn afkon diging, 
zijnde 2 Maart 1945; 

dat blijkens de ten laste legging het feit 
d .. ,w beklaagde zou zijn gepleegd in of om
streeks de maand Januari 1945, zodat de 
Krijgsraad derhalve onbevoegd is om van 
de onderhavige zaak kennis te nemen"; 

Gezien de schriftelijke conclusie van den 
Advocaat-Generaal Jhr. van Asch van 
Wijck, namens den Procureur-Generaal 
daartoe s trekkende: dat enz. ; 

0. dat de te beantwoorden vraag te dezen 
is, of ten aanzien van deze strafzaak al dan 
niet het Besluit bestrijding plundering In 
oorlogstijd (27 Februari 1945 F 15) toe
passing moet vinden, en de beide in kracht 
van gewijsde gegane uitspraken, welke 
deze vraag in tegengestelden zin hebben 
beantwoord, leidende tot onbevoegd verkla
ring van de beide rechters, met elkander 
in strijd zijn, zodat zich voordoet het geval 
voorzien in art. 525 onder 2° Sv. en der
halve aanwezig is een jurisdictiegeschil 
door art. 88 onder 4° der Wet R. 0. aan 
den Hoogen Raad In eerste instantie ter 
beslissing opgedragen; 

0 . dat de verdachte behoorlijk is opge
roepen; 

0. dat art. 1 van het Besluit bestrijding 
plundering in oorlogstijd, F 15, geen toe
passing kan vinden op feiten gepleegd vóór 
2 Maart 1945, zijnde de datum waarop dit 
Besluit in werking trad; 

0 . dat blijkens de telasteleggingen, t er 
zake van welke R. voor den Politierechter 
te Middelburg en den Krijgsraad te Yelde 
(Zuid) ter verantwoording is geroepen, het 
gaat over een feit vóór genoemden datum 
gepleegd; 

.0 dat de bijzondere bevoegdh eid van den 
militairen rechter om van de in art. 1 van 
F 16 omschreven misdrijven kennis te ne
men, niet is gegeven voor feiten gepleegd 
vóór 2 Maart 1945, en dan ook het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage ten onrechte 
den Politierechter onbevoegd verklaarde 
van de zaak kennis te nemen; 

Rechtdoende tot regeling van rechtsge
bied; 

Verklaart dat de Krijgsraad te Velde 
(Zuid) terecht heeft geoordeeld niet be
voegd te zijn tot kennisneming van de on
derhavige zaak; 

Verstaat dat de Politierechter te Middel
burg daartoe wel bevoegd was; 

Vernietigt het arrest van het Gerechtshof 
te 's-Gravenhage van 4 0ctober 1946, in 
deze zaak gewezen; 

Wijst de zaak terug naar dit Gerechts
hof, teneinde deze op het bestaande hoger 
beroep te berechten en af te doen. 

(N. J.) 
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28 October 1941. ARREST van den H oo
gen Raad. (Wet R. 0. art. 99; Prijzen
beschikking 1941 Gevolgelte). 

Een besluit van het College van Al
gem en e Commissarissen voor Land
bouw, Handel en Nijverheid) destijds 
ministeriële bevoegdheden u itoefenende 
krachtens de Verordening Econom isch e 
Wetgeving van het M. G. d.d. 19 D ec. 
1944) kan niet worden aangemerkt als 
een wet in den zin van art. 99 der Wet 
R. O .. aangezien aan dit Besluit niet, 
door opneming in enig voor openbaar
making van r egelingen van het Staats
bestuur aangewezen orgaan, behoorlijke 
publicatie is gegeven. 

Eon schrijven van den Algemeen 
Commissaris voor de Voedselvooriening 
aan requirant (poelier te Breda), waar
in aan hem wordt ter kennis gebracht, 
dat het College van Algemene Commis
sarissen voor Landbouw, Handel en 
Nijverheid het besluit had genomen de 
regeling van de maximum-prijsvast
stelling voor wild en gevolgelte te doen 
vervallen, h oudt niet in of brengt n iet 
mede, dat aan req. • onth effing werd 
verleend van de naleving van die re
geling. 

Op het beroep van W. v. d. W., poelier, 
te Breda, requjrant van cassatie tegen een 
mondeling vonnis van den Bijzonderen 
Politierechter bij de Arr.-Rechtbank te 
Breda van 10 Maart 1947, waarbij in hoger 
beroep, met vernietiging van een monde
ling vonnis van den Tuchtrechter voor de 
Prijzen in het Arrondissement Breda van 
28 Maart 1946, requirant ter zake van "Een 
voorschrift gegeven krachtens art. 3 der 
Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 niet 
nakomen, meermalen gepleegd" met aan
haling van de artt. 1, 3, 12 lid 2 en 3, 2° 
dier wet, .)., 5, 11 Besluit Berechting E co
nomische D elicten, 2 Prijzenbeschikking 
1941 Gevogelte, 1 Beschikking Prijsstop, 
33, 62, 55 en 91 Sr. en 2 der Wet van 11 
Mei 1946 S. No. G 117 werd veroordeeld tot 
drie geldboeten, elk van vijftig gu lden, met 
verbeurdverklaring van het inbeslaggeno
mene; (Gepleit door Mr. C. van der Poel, 
advocaat te Breda). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Feber; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

mens den requirant voorgesteld bij plei
dooi, luidende: 

1. ,;S., a lthans v. t. van de a rtt. 1, 3, 1 2 
en 20 der Prijsopdrijvings- en Hamsterw et 
1939, de artt. 1, 5 en 11 van het B esluit 
Berechting E conomisch e Delicten, art. 2 
der Prijzenbeschikking 1941 Gevogelte, art. 
1 Beschikking Prijsstop, de artt . 33, 62, 55 
e n 91 Sr., art. 2 der Wet van 11 Mei 1946 
S. No. 91117 (S. No. G 117, Red.), naardien 
het College van Algemene Commissarissen 
voor Landbouw, Handel en Nijverheid, u it
oefenende krachtens de Verordening Eco-

nomische Wetgeving van 19 December 1944, 
beide (?) gepubliceerd in het Publicatieblad 
van het Militair G€zag No. 14, de bevoegd
heden van den Minister, h et besluit had 
genomen de maxlmum-prijsvaststelling 
voor wild en gevogelte te doen vervallen 
~n de prijzen vrij te laten en mitsdien re
quirant bij gebreke van enig strafbaar feit 
had t e dienen on tslagen geworden van a lle 
rechtsvervolgin g:" 

2, ,.Gelijke s., althans v. t. a ls onder 1 
bedoeld, naardien het Algemeen College 
van Commissarissen voor Landbouw, Han
del en Nijverheid a ls bovenbedoeld bij 
schrijven van 13 Maart en 14 April 1945 
haar meer genoemd besluit bij monde van 
den Algemeen Commissaris voor de Voed
selvoorziening ter kennis van requirant 
had gebracht en requirant mitsdien ont
heffing was verleend, a lthans redelijker
wijze mocht veronderstellen ontheffing te 
h ebben, en te dier zake aan requirant ont 
s lag van rechtsvervolging gegeven had 
moeten ,vorden;" 

Gehoord den Adv.-Gen. Langemeijer, na
m ens den Proc.-Gen., in zijn conclu s ie, 
strekkende tot enz.; 

0. dat met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld, bij het bestreden vonnis ten 
Jaste van requirant is bewezen verklaard: 

I. .,dat hij op 24 Dec. 1945 te Breda, als 
poelier heeft verkocht een panklare kip, 
wegende 1450 gram, voor den prijs van 
f 20 af winkel, een panklare kip, wegende 
630 gram, voor den prijs van f 10 af winkel 
en een panklare kip, wegende 800 gram, 
voor den prijs van f 12 af winkel, zulks ter
wijl deze prijzen zijn gelegen boven den 
overeenkomstig art. 2 van de Prijzenbe
schikking 1941 Gevogelte hiervoor ten 
hoogste geoorloofde prijs; 

II. dat h ij op 2 l"ebr. 1946 te Breda, als 
poelier h eeft verkocht een panklare kip, 
wegende 1470 g ram voor den prijs van f 20 
af winkel, zulks terwijl deze prijs is gelegen 
boven den overeenkomstig art. 2 van de 
Prijzenbeschikking 1941 Gevogelte, l;l.iervoor 
ten hoogste geoorloofde pr ijs;" 

Ten aanzien van het eerste middel: 
O. dat hierin een beroep wordt gedaan 

op een Besluit van het College van Alge
mene Commissarissen voor Landbouw, 
Handel en Nijverheid om de maximum
prijsvaststelling voor wild en gevogelte te 
doen verva llen; 

dat de klacht, dat de door den Politie 
rechter toegepaste Prijzenbeschikking 1941 
G€vogelte niet meer gold, alleen ten toetse 
kan kom en indien geklaagd wordt over 
s. of v. t. van h e t wettelijk voorschrift , 
waarbij genoemde Prijzenbeschikking zou 
zijn opgeheven; 

dat, voorzover het middel bedoelt te kla
gen over s. of v. t. van zodanig voorschrüt, 
zijnde dit dus het bovengenoemde Besluit 
van het College van Algemene Commissa
rissen, h et middel niet kan s lagen daar 
toch genoemd Besluit niet kan worden aan
gemerkt a ls een wet in den zin van art. 99 
der Wet R. 0., waarvan s. of v. t. tot cas-
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satie zou kunnen leiden, aangezien aan dit 
Beslu it n iet, door opneming in enig voor 
openbaar making van r egelingen van het 
Staatsbestuur aangewezen orgaan, behoor
lijke publicatie is gegeven; 

dat d it middel derha lve niet tot cassatie 
kan leiden ; 

'l'en aanzien van het tweede middel : 
0. dat dit evenmin kan slagen, daar toch 

een schrijven van den Algemeen Commis
saris voor de Voedselvoorziening aan r eq u i
rant, waarin aan hem ter kennis wordt ge
bracht dat genoemd College van A lgemene 
Commissar issen het besluit had genomen 
de regeling van do maxtmum-prijsvaststel 
ling voor wild en gevogelte te doen ver
vallen , niet inhoudt of medebrengt dat aan 
requirant ontheffing werd verleend van de 
naleving van die regeling; 

Verwerpt het beroep. 

Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Langemeijer, die m.b.t. 
het eerste had verwezen naar H. R. 11 Nov. 
1927, W. 11763, N. J. 1928, blz. 392, en 
m. b.t. het tweede o.a. opmerkte: ,.Slechts 
een beroep voor de feitenrechter op gemis 
aan schuld, van hoedanig beroep niet blijkt, 
had requirant misschien baat kunn en 
brengen." 

(N. J.) 

28 Ocober 1941. ARREST van den Hoo
gen R aad. ( Distributleregelingsbesch. 
1!145 a r t. 1). 

A rt. 1 der Distributieregelingsbesch . 
1945 doelt m et "distributiebescheiden" 
op die bescheiden en delen, welke naar 
hun aard bestemd zijn recht te geven 
op h et in ontvangst nemen van distri
butiegoederen, onverschillig of op het 
gegeven ogenblik zulk rech kan worden 
u itgeoefend, dus on verschillig of zij 
reeds als zodanig waren aangewezen of 
voor een bepaalde periode waren geldig 
verklaard. 

Op het beroep van G. v. d. W., te 's-Gra
venhage, requirant van cassatie tegen een 
arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogen
bosch van 17 Februari 1947, houdende in 
hoger beroep bevestiging, behalve na te 
noemen uitzondering, van een vonnis van 
den Bijzonderen Politierechter bij de Arr.
Rechtbank te Breda van 9 September 1946, 
waarbij requirant ter zake van: ,.een krach
tens de D istr ibu tiewet 1939 vastgesteld 
voorschrift opzettelijk niet nakomen" met 
aanhaling van de artt. 1, 3, 4, 5, 18, 23 en 
2i Distributlewet 1939, 1, 2, 8 ten tweede 
en 12 (lees: 11) Distributieregelingsbe
scbikking 1945, 1 en 30 Besluit Berechting 
Economische delicten, 10, 32, 33, 55 en 91 
S r ., werd veroordeeld tot een gevangenis
s t raf voor den tijd van een maand en 
p laatsing in een Rijkswerkinrichting voor 
den t ijd van vier maanden, met bevel tot 
ver beu rdver klar ing van het inbeslag geno
mene, he bbe nde het H of, m et vernietiging 

van het vonnis in zoverre, verstaan dat de 
verbeurdverk laring voor wat de inbeslag
genom en f 1000 betreft, buiten toepassing 
blijft; (Gepleit door Mr. F. C. R. Drossaert 
Bentfort, advocaat te 's-Gravenhage) . 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Vrij; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

mens den requirant voorgesteld bij pleidooi, 
luidende: 

I. ,.S., althans v. t. van de artt. 10, 55 
en 91 Sr., de artt. 261, 338, 340, 341, 344, 
348, 349, 350, 351, 352, 358, 369, 415, 422 en 
423 Sv., artt. 1 en 30 Besluit Berechting 
Economische Delicten, artt. 1, 2, 8 en 12 
Distributiere!l'elingsbeschikking 1945, a r tt. 
l , 3, 4, 5, 18, 23 en 24 D istrihu t iewet 1939, 
doordat het Gerechtshof te 's-Hert ogen
bosch bij arrest d.d. 17 Februari 1947 be
vestigend, behalve wat de verbeurdver kla
ring betreft, het vonnis van den Bijzonde
ren Politierechter te Breda, a ls bewezen 
heeft aangenomen dat requirant de bij in
leidende dagvaarding bedoelde bonnen on
bevoegd heeft voorhanden gehad, zulks 
evenwel ten onrechte omdat ten processe 
niet is gebleken, dat deze distributiebe
scheiden bestemd waren om recht te geven 
op het in ontvangst nemen van in distri 
butie gebrachte goederen, immers deze be
stemming wordt telkens op gezette t ijden 
voor met cijfer en letter aan t e duiden 
bonnen, gegeven door het H oofd van het 
Centraal Distributiekantoor, terwijl in casu 
niet eens is komen vast te staan, welke 
bonnen met; letter en cijfer te n oemen, re
quirant heeft gekocht, - terwijl evenmin 
van enige bestemming voornoemd, is ge
bleken, noch of bedoelde bescheiden geldig 
waren ten tijde van de onderhavige koop;" 

II. .,S., althans v. t. van de artt. 10, 55 
en 91 Sr., artt. 261, 338, 340, 341, 344, 348, 
349, 350, 351, 352, 358, 359, 415, 422 en 423 
Sv., artt. 1 en 30. Besluit Berechting Eco
nomische Delicten, artt. 1, 2, 8 en 12 Distri
butieregelingsbeschikking 1945, artt. l, 3, 
4, 5, 18, 23 en 24 Distributiewet 1939, door 
dat het Gerecht9hof voornoemd, bevesti
gend, behalve wat de verbeurdverklaring 
betreft, pet vonnis van den Bredasen bij
zonderen Politierechter, als bewezen heeft 
aangenomen dat requirant de bij inleidende 
<jagvaarding bedoelde levensmiddelenkaar
ten onbevoegd voorhanden heeft gehad, 
zulks evenwel ten onrechte omdat ten pro
cesse (vide het p.v. van de opsporingsamb
tenaren) wel is komen vast te staan, dat 
de drie levensmiddelen-kaarten betreffen 
de 6e en 7e periode, maar niet is gebleken 
van een bestemming van het Hoofd van 
het C.D.K. deze geldig te verklaren, noch 
wanneer deze geldig waren, n och welke 
periode geldig was toen requirant de kaar
ten kocht, noch welke bescheiden en delen 
dezer kaarten geldig waren verklaard ten 
tijde van de koop, geldig waren of in de 
toekomst geldig zouden worden, noch of 
h et in casu betrof I kaart van de 6e periode 
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en twee van de 7e periode or omgekeerd;" 
Gehoord den waarnemend Procureur-Ge

neraal Rombach, namens den Procureur
Generaal, in zijn conclusie, strekkende tot 
enz.; 

0. dat met qualificatie en strafoplegging 
a ls voormeld ten laste van requirant Is 
bewezen verklaard: dat hij op of omstreeks 
27 April 1946 onder de gemeente Roosen
daal opzettelijk in strijd met het krach
tens de Distributiewet 1939 vastgestelde 
verbod van art. 8 lid 2 der Distributierege
lingsbeschikklng 1945, 25 tabaksbonnen, 17 
versnaperlngsbonnen, 10 ka.asbonnen, 36 
rantsoenen melk, 86 rantsoenen brood, 4 
jambonnen, 2 margarinebonnen en 3 le
vensmiddelenkaarten alle zijnde distribu
tiebescheiden a ls bevoegd in art. 1 van op
gemelde beschikking, onbevoegd voorhan
den heert gehad ; 

0. ten aanzien van de middelen : 
dat de beide middelen, blijkens de toelich

ting, niet willen bestrijden, dat requlrant 
onbevoegd was om distributiebescheiden in 
hoeveelheden, a ls in de bewezenverklaring 
aangegeven, onder zich te hebbtm, maar 
daartoe strekken, dat te dezen niet sprake 
is van distributiebescheiden in den zin van 
art. 1 van de Distributieregelingsbeschik
king 1946, zulks omdat de daar vermelde 
bestemming slechts dan aanwezig zou zijn 
indien de bonnen rantsoenen en kaarten 
op or omstreeks 27 April 1946 door het 
Hoord van het Centraal Distributiekantoor 
waren aangewezen a ls rechtgevende op het 
in ontvangst n em en van distributiegoede
ren of voor een bepaalde periode waren 
geldig verklaard; 

dat echter voormeld art. 1 doelt op de 
bescheiden en delen, welke naar hun aard 
bestemd zijn zodanig recht t e geven, onver
schillig dus of op het gegeven ogenblik 
zulk recht kan worden uitgeoefend; 

0. dat de middelen derhalve niet tot cas
satie kunnen leiden; 

Verwerpt het beroep. 
Gewezen overeenkomstig de conclusie 

van den Adv.-Gen. Rombach, behoudens 
dat deze nog betoogde: 

Niet geheel duidelijk is in het ook op dat 
punt bevestigde vonnis de aanhaling van 
art. 65 Sr. Vermoedelijk is art. 56 Sr. be
doeld, doch aanhaling daarvan is in dit 
geval niet nodig. 

Ik concludeer dat he t beroepen arrest, 
voorzoveel de bevestiging van die aanha
ling betreft, zal worden vernietigd, dat Uw 
Raad voorts rechtdoende ten principale het 
vonnis van den Bijzonderen Politierechter 
op dit punt zal vernietigen en zal verstaan 
dat daarin de aanhaling van art. 56 Sr. 
wordt doorgehaald, met verwerping overi
gens van het beroep. 

(N. J.) 

28 October 1941. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sv. a rt. 350; Geldschieters
wet art. 2). 

Geen wetsbepalin~ bevat iets omtrent 
de volgorde. waarin op straffe van nie
tigheid voorgeschreven beslissingen, 
waaronder die over de In art. 360 Sv. 
vermelde punten, In het vonnis o f ar
rest moeten worden opgenomen. 

F eie lijk blijkt dat de betekenis der in 
de bewezenverkla ring genoemde ge
schriften (bonnen) deze Is, dat tegen 
overgifte daarvan de daarop v ermelde 
personen in de daarop vermelde win
kels tot een daarop vermeld max imum
bedrag bepaalde soorten van goederen 
zouden kunnen kopen. Onder die om
standigheden k on de rechter aannemen, 
dat reQ. t er beschikking gesteld heeft 
geschriften, die In een or meer winkels 
ten aanzien van het kopen van, zaken 
met geld worden gelijkgesteld. 

Aàv.-Gen. Lanoeinever wijst nog op 
de omstandigheden. dat de bonnen op 
naam waren gesteld en dat de geld
schieter op de bon zou hebben ingevuld 
het voorwerp, dat de c liënt kon kopen, 
niet enkel het bedrag, dat, deze moch l 
besteden. 

Op het beroep van J. F. D., commlss ion
nair, te ·s-Hertogenbosch, requirant van 
cassatie tegen een arrest van het Gerechts
hof t e 's-Hertogenbosch van 20 Januari 
1947, waarbij in hoger beroep is bevestigd 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank aldaar 
van 26 April 1945, waarbij requirant we
gens "anders dan in een gemeentelijke of 
in een toegelaten particuliere geldschiet
bank het beroep of bedrijf van geldschieter 
uitoerenen", met aanhaling van de artt. 1, 
46 en 55 der Geldschieterswet en de artt. 
23 en 91 Sr., is veroordeeld tot een geld
boete van tien gulden subsidiair twee da
gen h ech tenis; (Raadsman Mr. M. Adel
m eyer, advocaat te 's-Hertogenbosch). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Rombach; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

mens den requirant voorgesteld bij plei
dooi, luidende: 

I. .,S. althans v. t. van de artt. 350 en 
423 Sv., doordat het H of ten onrechte heeft 
overgenomen de overwegingen van de 
Rechtbank, waardoor de R echtbank is ge
komen tot de bewezenverklaring van en de 
schuld van verdachte, hetgeen h em bij dag
vaarding is ten laste gelegd, zijnde misdrijf 
voorzien en strafbaar gesteld bij de artt. 1 
en 46 der Geldschiete rswct;" 

II. .,S. althans v. t. van de artt. 2 en 46 
van de Geldschieterswet en art. 423 Sv., 
doordat het Hof ten onrechte heeft over
genomen de overwegingen van de Recht
bank: .,dat echter bovendien art. 2 onder 
het uitlenen van gelden begrijpt het ter 
beschikking stellen van enig geschrift of 
bewijs (.,van welken aard ook") dat in een 
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winkel of magazijn ten aanzien van het 
kopen van zaken met geld gelijk gesteld 
wordt; dat zulks ten deze zeer zeker het 
geval is, daar immers de winkelier op ver
toon aan verdachte van het door h em in
gehouden bewijs, zonder enig nader onder
zoek, de daarop vermelde geldsom ontvangt 
en voo1· hem dat bewijs dan ook volkomen 
gelijkwaardig is en het daarop vermelde 
geldsbedrag, temeer waar de persoon van 
de debiteur (verdachte) - met wie hij te
vor en inderdaad een regeling heeft getrof
fen en wiens financiële gesteldheid hem 
derhalve bekend is - hem volkomen ga
rantie geeft, dat deze zijn verplichtingen 
nakomt, daar de in de ten lastelegging be
doelde bonnen niet zijn geldswaarden in 
den zin van art. 2 van de Geldschieters
,vet;" 

IJL "S. a lthans v. t. van de artt. 360 Sv., 
1, 2, 46 en 55 van de Geldschieterswet, 
doordat het Hof ten onrechte heeft aange
nomen dat het bewezen verklaarde oplevert 
het strafbaar feit bedoeld in art. 1 juncto 
46 van de Geldschieterswet;" 

Gehoord den Advocaat-Generaal Lange
meljer, namens den Procureur-Generaal, in 
zijn conclusie, strekkende tot enz.; 

0. dat bij het bevestigde vonnis met qua
lificatie en strafoplegging a ls boven ver
m eld ten laste van den requirant is bewe
zen verklaard: .,dat hij in of omstreeks de 
maanden 0ctober en November van het 
jaar 1943 te 's-Hertogenbosch, anders dan 
in eene gemeentelijke of in eene toegelaten 
particuliere geldschietbank het beroep, al
thans het bedrijf van geldschieter heeft 
uitgeoefend, hebbende hij a lstoen aldaar in 
h et tijdvak a l of niet met het oogmerk om 
winst te behalen, een beroep gemaakt, van 
het onmiddellijk of middellijk ter beschik
king stellen van geldswaarden, uitsluitend 
beneden f 750 in den vorm van bonnen, die 
in een of meer winkels of magazijnen ten 
aanzien van het koopen van zaken met 
geld werden gelijk gesteld, hebbende hij 
immers alstoen aldaar opzettelijk tot voor
m eld doel op verschillende tijdstippen bon
nen a ls voormeld ter beschikking gesteld 
van verschillende personen met name on
der a ndere van W. van S. (een bon ad f 4, 
voor schoenwerk, te verkrijgen bij den 
winkelier S. aan de V.str. te 's-Hertogen
bosch, en van C. v. G. (een bon ad f 20, voor 
diverse goederen te verkrijgen in den win
kel "H." aan den H.weg te 's-Hertogen
bosch), welke personen zich verplichtten de 
bedragen tot een ma.ximum op de bonnen 
vermeld, waarvoor zij als vooromschreven 
goederen verkregen hadden, in wekelljk
sche termijnen verhoogd met 5 % bij terug
betaling van het geheele bedrag binnen een 
½ jaar en verhoogd met 10 % bij terug
betaling van het geheele bedrag over een 
langere duur dan een ½ jaar, aan ver
dachte ter ug te geven"; 

0 . dat het eerste middel, waarvan de be
doeling niet geheel duidelijk is, in ieder ge
val reeds hierom niet tot cassatie kan lei
den, omdat noch art. 358 Sv. noch enige 

andere wetsbepaling iets bevat omtrent de 
volgorde waarin de op straffe van nietig
heid voorgeschreven beslissingen, waaron
der die over de in art. 350 Sv. vermelde 
punten, in het vonnis of arrest moeten 
worden opgenomen; 

0. naar aanleiding van het tweede en 
derde middel, die gelijktijdig kunnen wor
den behandeld, dat de bedoeling daarvan is 
dat het uitlenen van geldsommen in den 
zin der Geldschieterswet niet bewezen zou 
zijn verklaard, omdat de in voormelde be
wezenverklaring met den naam "bonnen" 
aangeduide geschriften niet waren bonnen 
of geschriften in den zin van art. 2, le lid 
dier wet; 

0. te dien aanzien, dat genoemd a r t. 2, l e 
lid onder "uitlenen van geldsommen" uit
drukkelijk begrijpt: het ter beschikking 
stellen van geldsommen of geldswaarden 
aan personen, die zich verplichten geld
sommen of geldswaarden terug te geven en 
onder "geldswaarden" uitdrukkelijk onder 
meer begrijpt: geschriften, van welken 
aard ook, die in een of meer winkels ten 
aanzien van het kopen van zaken met geld 
worden gelijk gesteld; 

0. dat uit het feitelijk gedeelte der be
wezenverklaring blijkt dat de botekenis der 
daarin genoemde geschriften (bonnen) deze 
is dat tegen overgifte daarvan de daarop 
vermelde personen in de daarop vermelde 
winkels tot een daarop vermeld maximum
bedrag bepaalde soorten van goederen zou
den kunnen kopen; 

0. dat onder deze omstandigheden de 
rechter kon aannemen dat requirant ter 
beschikking gesteld heeft geschriften, die 
in een of meer winkels ten aanzien van 
het kopen van zaken met geld worden ge
lijkgesteld, zodat ook deze be ide middelen 
falen; 

Verwerpt het beroep. 

Conclusie van den Adv.-Generaal Lan
gemeyer: 

Middel I vindt zijn steunpunt in de om
standigheid dat de rechtbank aan de over
weging, dat is bewezen hetgeen verdachte 
is telastegelegd, toevoegt de woorden: 
,.zijnde misdrijf voorzien en strafbaar ge
steld bij artt. 1 en 46 der Geldschieterswet". 
Hieraan verbindt de steller van het middel 
de conclusie dat de rechtbank niet heeft 
beraadslaagd naar aanleiding van het on
derzoek ter terechtzitting. Immers, zo be
toogt hij, de rechtbank heeft reeds beslist, 
dat het bewezene genoemd misdrijf ople
vert, a lvorens overwogen t e h ebben het ter 
zitting gevoerde verweer volgens hetwelk 
dat bewezene juist niet genoemd misdrijf 
zou insluiten. Wel te verstaan: onmiddel
lijk op de aangevallen overweging volgt in 
het vonnis een uitvoerige gemot iveerde 
verwerping van genoemd verweer, een ver
werping die ook bestreden wordt in mid
del Il. 

Ik houd middel I dan ook voor onge
grond. In beginsel zal men moeten aan
n em en, dat het vonnis als één geheel wordt 
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vastgesteld. Slechts kan men uit de artt. 
348- 362 Sv. afleiden, dat enkele vragen in 
een bepaalde volgorde overwogen moeten 
worden en dat sommige daarvan slechts 
aan de orde komen, nadat andere In een 
bepaalde z)n zijn beslist. Er Is ech ter geen 
voorschrift, dat verbiedt om in het vonnis 
de beslissing, welk strafbaar feit het be
wezenverklaarde oplevert, te doen vooraf
gaan aan de gronden die, in verband met 
een verweer, tot die beslissing h ebben bij
gedragen. 

De middelen II en III kan ik in één 
adem bespreken. Middel III immers be
strijdt de beslissing, dat het bewezen ver
klaarde valt onder de artt. 1 en 46 van de 
Geldschieterswet e n middel II valt de 
gronden van diezelfde beslissing aan. 

Nu blijkt uit de overweging in het von
nis waartegen middel Il zich richt, dat 
beslissend voor het oordeel van de recht
bank op dit pwlt geweest zijn de s lotwoor
den van het lste lid van art. 2 der Geld
schleterswet: .,Onder geldswaarden worden 
voor de toepassing van deze wet begrepen 
zegels, bonnen en geschriften of bewijzen 
van welken aard ook, die in een of meer 
winkels of magazijnen ten aanzien van het 
koopen met geld worden gelijkgesteld", 
welke woorden zijn ingevoegd bij de Wet 
van 22 April 1937, S. 310 (een invoeging, 
die trouwens in het licht van Uw arrest 
van 12 Juni 1935, N. J. 1935, blz. 1492 nau
welijks nodig was). 

Dit betekent, dat hetgeen in de schrifte
lijke toelichting bij middel II is gesteld en 
het grootste deel van hetgeen bij pleidooi is 
aangevoerd langs de motivering der recht
bank heengaat. Immers het argument, dat 
hetgeen requirant doet naar spraakgebruik 
niet onder h e t begrip "geldschieter" valt en 
de door requirant uitgegeven bonnen niet 
onder "geldswaarden", verliest alle beteke
nis, nu genoemd art. 2 een definitie van 
beide begrippen geeft die zich duidelijk 
van het spraakgebruik los maakt. 

Ook heeft onder deze omstandig heden 
geen betekenis het argument, dat de door 
requirant verrichte rechtshandelingen geen 
grotere overeenkomst met geldschieterij 
zouden vertonen dan elke andere vorm 
van crediet. Kennelijk toch hee!t de wet
gever enkele ,·ormen van crediet onder zijn 
regeling willen brengen, welker onderlinge 
overeenstemming en verschil met andere 
vormen niet, liggen in een bepaald juri
disch karakter der transactie, maar daar
entegen in kenmerken die juridisch vrij 
heterogene gevallen omlijnen, die niet an
ders gemeen hebben dan dat zij tezamen 
de maatschappelijke verschijnselen om
grenzen, waarbij de wetgever vooral mis
bruik heeft geducht. 

Op het eerste gezicht nu valt het onbe
twiste louter feitelijke deel der bewezen
verklaring zuiver binnen genoemde om
schrijving zoals die door de weergegeven 
slotzin is uitgebreid. Het enige betoog dat 
men t egen de strafbaarheid van requirants 
vorm van bedrijfsuitoefening kan richten 

is dus dit: dat zij bijzondere kenmerken 
zou vertonen, in verband waarmede ge
noemde omschrijving krachtens haar strek
king op die bedrijfsoefening niet toepasse
lijk geacht zou moeten worden. 

Wat nu In de eerste plaats de strekking 
dier omschrijving betreft zal m en vergeefs 
naar een aanwijzing ten gunste van requi
rants standpunt zoeken in de geschiedenis 
der genoemde wijziglngswet. Uw Raad ver
gelijke Bijlagen Handelingen IIde Kamer 
1936/36, Nr. 242; 1936/7, Nr. 60, Handelin
gen IIde Kamer 1936/7, blz. 1797- 1820 ; 
Bijlagen Handelingen Iste Kamer 1936/37 
Nr. 60 (mondeling debat heert daar niet 
plaats gevonden). 

Evenmin m.i. doet beschouwing van re
quirants bedrijf markante trekken aan de 
hand, die aanleiding zouden kunnen geven 
om niet erop toepasselijk te achten de re
geling, waarvan vaststaat dat zij In h et 
algemeen voor "betaalzegelkassen" be
doeld is. 

Slechts twee bijzonderheden verdienen in 
dit verband nog enige overweging. Ik stel 
daarbij dan nog voorop, dat beide eigenlijk 
uit voor Uw kennisneming vatbare stukken 
niet blijken. Ik wil ze niettemin bespreken 
in de hoop, dat het vraagstuk In deze pro
cedure zijn oplossing bereikt. 

Op de eerste bijzonderheid is bij de toe
lichting der middelen gewezen. Het is deze, 
dat requirants bonnen papier op naam 
zouden zijn. De winkelier zou erop hebben 
te letten, dat degene die zich met een bon 
aanmeldt inderdaad de op d ie bon vermelde 
persoon is. Zou dit niet het geval zijn, dan 
zou hij, de winkelier, geen recht jegens re
qulra.nt kunnen doen gelden op betaling 
van het op de bon geleverde. Zoals Ik al 
opmerkte, blijkt dit uit voor Uw kennis
neming vatbare stukken niet. Het is zelfs 
zonder meer onaannemelijk. Immers de uit 
drie formulieren samengestelde bonnen
strook is er niet op ingericht, dat de win
kelier tegenover requlrant bewijzen kan, 
dat de leverantie aan de juiste persoon is 
geschied. Beweert de ontvanger van de 
bon, dat hij deze verloren heeft en zijn e r 
niet toevallig getuigen, die n og verklaren 
kunnen, dat zij hem de aankoop hebben 
zien doen, dan zou requirant zich kunnen 
onttrekken aan betaling aan de winkelier, 
wellicht ook (daarover heeft requirant zich 
niet uitgelaten) de ontvanger van de bon 
aan betaling aan requirant. 

Van meer belang acht ik een ander punt, 
dat wel bij pleidooi is vermeld, maar waar
aan geen argument is ontleend. Het Is dit, 
ctat requirant op zijn bonnen zou hebben 
ingevuld het voorwerp, dat de c liënt kon 
kopen, niet enkel maar het bedrag dat deze 
laatste mocht besteden, zulks hoewel do 
bonnen eerder Ingericht schijnen op alleen 
het laatste. Uit sociaal oogpunt kan dat 
enig verschil maken, immers r equirant 
krijgt zo een zekere contröle op het verant
woord zijn van de uitgaven waartoe hij de 
gelegenheid schept. Ook wordt a ldus de ge
lijkstelling met geld - die echter natuur-
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lijk ook bij andere betaalzegels geen vol
komene is - nog iets verzwakt. Toch zou 
ik aan dit punt - gesteld al h et stond fei
telijk vast - geen beslissende betekenis 
willen toekennen. Immers één ding is bij 
de behanC:c'. ing van de h erhaaldelijk ge
noem de ,,ij_igingswet duidelijk tot uitdruk
king gekomen: ratio van het aan banden 
leggen van de betaalzegelkassen is veel 
minder geweest de sociaal ongunstige wer
king van deze instellingen a ls zodanig dan 
wel de vrees, dat bedrijven die van huis uit 
geldschietersbedrijven zijn, zich a ls betaal
zegelkassen zouden vermommen. In dit 
verband nu wees de regering nog speciaal 
op de mogelijkheid dat de cliën ten van het 
geldschietersbedrijf van dit laatste zegels 
zouden ontvangen en die belenen. D i t nu is 
met bonnen voor de aankoop van een be
paald voorwerp vrijwel even goed mogelijk. 
Ook wijs ik nog op de in de richting van 
een ruime uitlegging wijzende woorden 
"van welken aard ook" in de s lotzin van 
art. 2 lid 1. 

Hoe dit alles echter zij, wat voor Uw 
Raad vaststaat geeft m.i. geen enkele 
grond om op h et bewezen verklaarde n iet 
de toegepaste strafbepaling van toepassin g 
te achten en ik concludeer mitsdien t ot 
verwerpin g van het beroep. 

(N. J.) 

ZS October 1941. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Prijsopdr ijvings- en H a m
sterwet 1939 art. 12). 

Bewezen is verklaard h et verkopen 
van dassen tegen t e hogen prijs gedu
rende de periode 21 April-21 Juni 1946. 
l n het tijdvak, gelegen t ussen 4 Maart 
1946, den dag waarop de Verord. De
lictsomschrijving Economische delicten, 
vastgesteld door h et M. G., buiten wer
king is getr eden, en 6 Juni 1946, den 
dag. waarop de wet G 117 tot wijziging 
o. m. van de Prijsopdrijvings- e n Ham
sterwet 1939 van kracht is geworden, 
h eeft de oorspronkelijke tekst van art. 
12 dier wet gegolden. Het bewezen ver
klaard handelen kan hebben plaats ge
had vóór en (of) na 6 Juni 1946 en 
had naar gelang het tijdstip der hande
ling aan één dier opvolgende wettelijke 
bepalingen moeten zijn getoetst. 

Op h et beroep van M. L., dassenfabri
kant, te Amsterdam, requirant van cassatie 
tegen een mondeling bij verstek gewezen 
vonnis van den B ijzonderen Politierechter 
bij de Arr .-Rechtbank te Amsterdam van 
7 Maart 1947, houdende bevestiging van 
een beschikking van den Tuchtrechter voor 
de Prijzen in voornoemd arrondissement 
van 9 Januari 1947, waarbij requirant ter 
zake van "het niet nakomen van een voor
schrift gegeven krachtens art. 3 van de 
Prijsopdrijvings- en HamS'terwet 1939" m et 
aanhaling der artt. 3 e n 12 dier wet en 1, 
5, 11 van h et Besluit berechting economi
sche delicten, is veroordeeld tot een geld-

boete van acht duizend gulden; (Gepleit 
door Mr. S. van Oven, advocaat te 's-Gra
venhage). 

D e H ooge Raad, enz.; 
Gehoord h et verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

mens den requirant voorgesteld bij pleidooi 
en luidende: 

I. ,,S., a lthans v. t. van de artt. l , 5, 6, 
7, 11, 21 K on . Besluit E 135, 271 en 587 Sv., 
omdat de uitre iking van de oproeping voor 
den Politierechter niet aan de woonplaats 
van verdachte is geschied en de beh an de
ling dus nie t b ij verstek had mogen plaats 
v inden;" 

II. ,,S., althan s v. t. van genoemde arti
kelen en van de a rtt. 1, 3 en 12 van de 
Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939, 350, 
358 en 359 Sv., omdat de beslissing van den 
Politierechter onjuist en onvoldoende is ge
motiveerd, daar uit de gebezigde bewijs
middelen s lechts kan blijken, dat verdachte 
de dassen "gemiddeld" te duur heeft ver
kocht; " 

III. ,,S., althans v. t. van de genoemde 
artikelen omdat de beslissing on voldoende 
is gemotiveerd nu als bewijsmiddel is ge
bezigd de verklaring va n den eersten ver
balisant: ,,er is natuurlijk geen sprake van 
dat de reiskosten naar Praag van f 1600 
een onderdeel van den k ostprijs van de 
partij dassen vorm en;" 

IV. ,,S., althans v. t. van genoemde ar
tikelen, omdat niet is beslist of de overtre
ding opzettelijk is begaan dan wel aan de 
schuld van verdachte is t e wijten e n in 
ieder geval weerlegd had moeten worden 
het verweer van verdachte, dat hij in on
kunde heeft gehandeld; " 

Gehoord den Advocaat-Generaal H ol
steijn, na m ens den Procureur-Generaal, in 
zijn conclusie, strekkende tot enz.; 

O. dat bij de bevestigde beschikking, met 
qualificatie e n s trafoplegg ing a ls voormeld, 
ten laste van r equirant is bewezen ver
klaard dat hij, als fabrikant, gedurende de 
periode 21 April-21 Juni 1946 te Amster
dam aan k leinhandelaren machinebinders 
(dassen) heeft verkocht voor den prijs van 
f 54.42 per dozijn, welke prijs hoger was 
dan toegestaan ingevolge de Prijzenbe
schikking Dassen 1946, waardoor hij voor
meld voorschrift, gegeven krachtens art. 3 
van de Prijsopdrijvings- e n Hamsterwet 
1939, niet is nagekomen; 

o." dat het eerste middel niet kan s lagen 
omdat van den feitelijken grondslag niet 
blijkt uit de stukken waarvan de Hooge 
Raad kennis neemt; 

0 . ten aanzien van pe t v ierde middel en 
a mbtshalve, 

dat in het tijdvak gelegen tussen 4 Maart 
1946, zijnde de dag waarop de Verordening 
Delictsomschrijving E conomische delicten, 
vastgesteld door het Militair Geza.g, buiten 
werking is get reden, en 6 Juni 1946, zijnde 
de dag, waarop de w et G 117, tot wijziging 
onder meer van de P r ijsopdrijvin gs- en 
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H amsterwet 1939 van kracht is geworden, 
de oorspronkelijke tekst van art. 12 dier 
wet heett gegolden ; 

dat het bewezen verklaarde handelen van 
requirant voor en (of) na 6 Juni 1946 kan 
h ebben plaats gehad en naar gelang het 
tijdstip der handeling aan één d ier opvol
gende wette lijke bepalingen had moeten zijn 
getoetst; 

dat het bestreden vonnis a ls onvoldoende 
met redenen omkleed niet in stand kan 
blijven ; 

0. dat het tweede en derde middel geen 
bespreking behoeven ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, en 
rechtdoende krachtens art. 106 der Wet 
R. 0.: 

Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 
Amsterdam ten einde op het bestaande ho
ger beroep te worden berecht en atgedann. 

D e Adv.-Gen. Holsteijn had gecon clu
<leerd tot vernietiging van het vonnis van 
de Politierechter behoudens ten aan zien 
van de bevestiging der bij het vonnis or 
beschikking van de Tuchtrechter voor de 
Prijzen uitgesproken bewezenverklarin g, 
tot vernietiging van laatstgenoemd vonnis 
behoud.ens de bewezen verklarin g, tot niet
strafbaar-verklarlng van het bewezenver
klaarde en tot ontslag van verdachte van 
.a lle rechtsvervolging te dier zake, zulks op 
grond van het volgende betoog t.a.v. het 
vierde middel: 

H et vierde m iddel acht ik in de onder
llavige formulering ondeugdelijk. In ver
band met dit middel merk ik - voor zover 
nodig ambtshalve - op, dat m.i. het be
wezenverkiaarde ten onrechte strafbaar is 
verklaard. Blijkens de gebezigde bewijsmid
,delen heeft het verkopen plaats gehad In 
de periode van 23 April 1946 tot 7 Mei 1946; 
gedurende dit tijdvak, immers van 4 Maart 
1946 tot 6 Juni 1946, heeft gegolden de oor
spronkelijke tekst van art. 12 van de Prljs
opdrijvings- en hamsterwet 1939, waarbij 
wel opzettelijk of aan zijn schuld te wijten 
niet-nakomen is strafbaar gesteld maar 
waarbij niet is strafbaar gesteld het enkele 
niet-nakomen. H et bewezenverklaarde, na
melijk het enkele niet-nakomen in de pe
riode van 23 April 1946 tot 7 Mei 1946, Is 
ook niet bij enige andere wetsbepaling 
strafbaar gesteld. (\·erg. Uw arrest van 22 
Juli 1947 inzake no. 49813, G. Lammers). 

(N. J .) 

!8 Octo'bcr 1941. ARREST van den H oo
gen Raad. (Sr. a rt. 1, 2e lid; Sv. artt. 
34 i, lid 1, 2°, 360, 359; Prijsopdrljvings
en Hamsterwet 1939 art. 12; Prijzen
besch. 1940 I art. 1; Besluit berechting 
econ. delicten art . 14). 

Gelet OP de g rote mate van vrijheid, 
die den procesgang voor den Tucht
rechter (voor de Prijzen) kenmerkt, 
kan het voorschrift van a r t. 261 Sv. 
niet geacht worden voor de oproeping 
te gelden. Wel moet de eis worden ge-

steid, dat, wanneer die oproep in het 
geheel geen toedracht geert van het 
concreet telast te leggen feit, uit het 
p.-v. der te rechtzitting moet blijken. 
dat bij den aanvang daarvan de ver
dachte volledig in k ennis wordt gesteld 
m et hot feit - en de omstandigheden 
waaronder het werd begaan - waar
over behoudens m ogelijke na de re aan
vulling van het onderzoek zal lopen. 
Aan dien eis is hier voldaan. 

'l'clastegelegd en bewezen verklaard 
is de niet-nakoming van een voor
schrift gegeven krachtens de a rtt. 3 of 
4 van de Prljsopdrüvlngs, ~n Hamster
wet 1939 in het tüdvak 5 Mei 1945 tot 
en met 19 ,-<ov. 1916. Gedu,ende de 
1aarln vallen de periode 4 Maart-h 
Juni 1946 was de enkele niet-nakoming 
niet strafbaar. Nu uit de gebezigde be
wijsmiddelen kon worden afgeleid, dat 
het telastegelegde op 19 Nov. 1946 werd 
he~aan , kon de Tuchtrechter hPt be
wezen verklaarde ook s trafbaar oor 
delen. 

r In zoverre anders: Adv.-Gen. H ol
steljn] . 

E en keuze uit de d r ie a lternatieven , 
dat de ,.pr ijzen hoger waren dan toe
gelaten ingevolge art. 1, althans art. 2, 
althans art. 3 der Prijzenbeschikking 
1940 I", was niet verplicht , nu die 
keuze niet van belang is voor de straf
rechte rlijke betekenis van het telaste
gclegde. 

Req. heeft betoogd, dat de Econ. 
Politierechter ten onrechte het bewezen 
verklaarde (verkoop in het tijdvak van 
5 Mei 1945-19 Nov. 1946 van papier
waren t egen te hoge prijzen) heeft 
strafbaar geoordeeld), nu sedert 21 Dec. 
1916 volkom en nieuwe prijzen gelden, 
waarbü ais basis worden aangenom en 
inkoopsprijzen, die than s veel hoger 
liggen dan die vóór de oorlog. Daaruit 
volgt evenwel niet, dat des wetgevers 
opvatting omtrent de strafbaarheid van 
het bewezen-verklaarde is veranderd. 

Prijsberekening in ambtsedig proces
verbaal, opgemaakt door een verbali
sant, die als papier -deskundige werk 
zaam is bij de Sectie Prijscontr0le Pa
pier en Grafische Industrie te Amster
dam bij het Directoraat-Generaal van 
de Prüzen. De daaraan toegevoegde 
verklaring omtrent het te hoog zijn van 
de prijzen, door verd. berekend voor 
door h em verkochte papierwaren, kan 
worden aan gemerkt als op eigen waar 
neming en wetenschap te berusten. 

Op het beroep van A. V., winkelier te 
Rotterdam, requirant van cruisatie tegen 
een vonnis van den Politierechter belast 
met de berechting van economische delic
ten bij de Arr.-Recbtbank te Rotterdam 
van 20 F ebruari 1947, houdende in hoger 
be1·oep bevestiging, behoudens na te noe
m en uitzondering, van een vonnis van den 
Tuchtrechter voor de prijzen te Rotterdam, 
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van 13 December 1946, waarbij requirant 
ter zake van: het niet nakomen van een 
voorschrift gegeven krachtens de artt. 3 
of 4 van de Prijsopdrijvings- en Hamster
wet 1939, met aanhaling van de artt. 3, 4 
en 12 van de Prijsopdrijvlngs- en Hamster
wet 1939, 1, 5 en 11 van het Besluit Be
rechting Economische D elicten, 1, 2 Prij
zenbeschikking 1940 no. 1, werd veroor
deeld tot een geldboete van t 750, zijnde 
deze straf door den Politierechter gewijzigd 
in een geldboete van r 250. 

De H ooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raa.dsheer 

Vrij; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

mens den requirant voorgesteld bij schrif
tuur, luidende: 

I. S., althans v. t. van de artt. 261, 338 
t /m 344, 348 t/m 352, 358, 359, 367 t/m 381 
Sv., artt. 1, 5, 6, 7, 10 tfm 22 van het Besluit 
berechtin g economische delicten, artt. 3 en 
4 en 12 van de Prijsopdrijvings- en Ham
sterwet, alsmede de bepalingen van de be
sluiten en/of wetten F 111 (bedoeld zal 
zijn E 111), F 193, G 217 en G 117, alsmede 
de Verordening van den Chef Staf Militair 
Gezag, gepubliceerd in het publicatieblad 
M.G. van 9 Februari 1945 no. 16 (Ned. 
Stct. 23 Maart 1945 no. 4), doordien: het 
bewezenverklaarde, in verband met het 
tijdvak, waarin de gedragingen zouden zijn 
begaan· (5 Mei 1945 tfm 19 November 1946), 
zonder nadere aanduiding van tijdstip 
nimmer een strafbaar feit kan oplever en. 

n . S., althans v. t. van de sub I ver
melde artikelen, doordien: a. de Rechter 
een keus had moeten doen uit de drie al
ternatieven: .,welke prijzen allen hoger 
waren dan toegelaten ingevolge art. 1, a l
t hans art. 2, althans art. 3 der Prijzenbe
schikking 1940 I'', daar deze drie artikelen 
n ormen inhouden, <.lle op wezenlijk van 
elkaar te onderscheiden gevallen slaan; 
b. in de aangehaalde artikelen slechts 
voorkomen artt. 1 en 2 van de Prijzenbe
schikking 1940 I , doch weer niet wordt 
aangehaald art. 3 van deze beschikking, 
terwijl dit laatste wel in de bewezenver
klaring is opgenomen. 

lll. S., althans v. t. van de s ub I ver
melde artikelen, alsmede van art. 1 lid 2 
Sr., doordien: de beide Rechters ten on
rechte hebben nagelaten de voor verdachte 
gunstigste bepalingen toe te passen die 
met Inachtneming van de tenlastelegging, 
zoals deze was geconstrueerd, tot ontslag 
van rechtsvervolging wegens niet straf
baarheid van het feit hadden dienen te lel
den. 

IV. S., a lthans v. t. van de sub I ver
melde artikelen, alsmede van art. 1 lid 2 
Sr., doordien: de E conomische Politierech
ter ten onrechte het bewezenverklaarde 
heeft strafbaar geoordeeld, nu de deskun
dige V. ter terechtzitting beert verklaard, 
dat sedert 24 December 1946 volkomen 
nieuwe prijzen gelden en waarbij als basis 
worden aangenomen Inkoopsprijzen, die 

thans veel hoger liggen dan die voor de 
oor log, waarbij requirant er op wijst, dat 
in de dagbladen bekend is gemaakt, dat 9 
l\fei 19·10 thans of!icieel van al zijn rechten 
en prijsbepalende bevoegdheden vervallen 
Is verklaard voor wat betreft productie en 
handel (zie Algemeen Dagblad van Don
derdag 20 Februari 1947). 

V. S., althans v . t. van de sub I ver
melde artikelen, doordien: het bewezen
verklaarde niet uit de bewijsmiddelen is af 
te leiden. 

VI. S., althans v. t. van de sub I ver
melde artikelen, doordien: verdachte is op
geroepen voor den Tuchtrechte r, zonder 
dat in deze oproep stond vermeld, waar
voor hij nu eigenlijk zou moeten terecht
staan, hetwelk ter zitting van den T ucht
rechter blijkbaar is verholpen door nu alles 
maar mondeling ten laste te leggen, zulks 
terwijl noch het een, noch het ander door 
de wet wordt toegelaten; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Hol
steijn, namens den Procureur-Generaal, in 
zijn conclusie, strekkende tot enz.; 

0. dat m et qualificatle en strafoplegging 
als voormeld, ten laste van requirant is 
bewezen verklaard: 

dat hij als kleinhandelaar in het tijdvak 
van 5 l\fei 1945 tot en me t 19 November 
1946 te R otterdam heeft te koop aangebo
den en verkocht mapjes postpapier, ieder 
inhoudende 5 enveloppen en 5 vel papier, 
tegen den prijs van f 0.30 per mapje; nota
b locs, ieder inhoudende 100 bedrukte nota's 
formaat 8½ X 14 cm., met bedrukt dek
blad, tegen den prijs van f 0.38 per bloc; 
schriJ!blocs, ieder inhoudende 50 vel geli
nieerd papier formaat 11 X 14½ cm., tegen 
den prijs van f 0.18 per bloc; kwitantie
blocs, ieder inhoudende 50 bedrukte kwi
tanties formaat 8 X 17 cm., met bedrukt 
dekblad, tegen den prijs van f 0.40 per bloc 
en stenogramblocs, ieder inhoudende 50 vel 
gelinieerd papier formaat 13½ X 19½ cm., 
met bedrukten omslag, tegen den prijs van 
f 0.36 per bloc, welke prijzen allen hoger 
waren dan toegelaten ingevolge art. 1, al
thans art. 2, a lthans art. 3 der Prijzenbe
schikking 1940 No. 1; 

0. ten aanzien van het zesde middel dat, 
als bestrijdende de geldigheid der oproe
ping voor den Tuchtrechter, het eerst be
handeld dient te worden: dat gelet op de 
grote mate van vrijheid, die den proces
gang voor d en Tuchtrechter kenmerkt, het 
voorschrift van art. 261 Sv. ook niet ge
acht kan worden voor de oproeping te gel
den; 

dat wel de eis moet worden gesteld dat, 
wanneer die oproep in het geheel geen toe
dracht geeft van het concreet telast te leg
gen feit, uit het proces-verbaal der terecht
zitting moet blijken, dat bij den aanvang 
daarvan de verdach te . volledig In kennis 
wordt gesteld met het feit - en de om
standigheden waaronder het werd begaan 
- waarover behoudens mogelijke nadere 
aanvulling het onderzoek zal lopen; 

dat te dezen aan dien eis echter Is vol-
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daan, daar het proces-verbaal der terecht
zitting In den aanvang vermeldt: ,.De 
Tuchtrechter doet mededeling van hetgeen 
verdachte ten laste wordt gelegd", terwijl 
uit de aantekening van het mondeling von
nis b lijkt, welke de inhoud is van dat te
laste gelegde; 

dat dit middel derhalve faalt; 
0. dat de In het eerste en derde middel 

vervatte grieven zijn ontleend aan de om
standigheid dat in het tijdvak waarin het 
telastegelegde zou zijn begaan - 5 Mei 
1945 tot en met 19 November 1946 - ge
durende de periode 4 Maart-5 Juni 1946 
het bewezenverklaarde enkel niet nakomen 
van een voorschrift gegeven krachte.".lS de 
artt. 3 of 4 van de Prijsopdrijvings- en 
Hamsterwet 1939, niet strafbaar was; 

0. dat uit de gebezigde bewijsmiddelen, t e 
weten het ambtsedig proces-verbaal, opge
maakt door den Contröledlenst van het 
Directoraat-Generaal van de Prijzen, d.d. 
19 Novembe r 1946, en de erkentenis van 
verdachte ter terechtzitting, kon worden 
afgeleid dat op dien 19den November 1946 
door verdachte het telastgelegde werd be
gaan en de Tuchtrechter mitsdien als be
wezen kon aannemen dat verdachte het 
telastgelegde beging in het vermelde tijd
vak, dat 19 November 1946 weder omvat, 
en dat bewezen verklaarde strafbaar kan 
oordeelen, daar het alstoen ook strafbaar 
was; 

0. dat deze beide middelen dan ook moe
ten worden verworpen; 

0. dat ook de overige middelen niet tot 
cassatie kunnen lelden; 

het tweede niet, omdat een keuze uit de 
In dat middel bedoelde alternatieven niet 
verplicht was, nu die keuze niet van be
lang Is voor de strafrechterlijke betekenis 
van het telastgelegde, en voorts art. 3 der 
Prijzenbeschikking 1940 I niet behoort tot 
de wettelijke voorschriften, die de onmid
dellijke grondslag van de strafoplegging 
uitmaken; 

het vierde middel niet, omdat uit het 
daarin aangevoerde niet volgt dat des wet
gevers opvatting omtrent de strafbaarheid 
van het bewezenverk,l.aarde Is veranderd; 

het vijfde middel niet, daar de verbali
sant P. - wiens in het als bewijsmiddel 
gebezigde ambtsedig proces-verbaal opge
nomen prijsberekening, volgens de toelich
ting van het middel ten onrechte tot het 
bewijs zou hebben medegewerkt - blijkens 
dit proces- verbaal als papierdeskundige 
werkzaam Is bij de Sectie PrijzencontrOle 
Papier en Grafische Industrie te Amster
dam bij het Directoraat-Generaal van de 
Prijzen, en zijn in dat proces-verbaal opge
nomen verklaring omtrent het te hoog zijn 
van de door verdachte berekende prijzen 
als op eigen waarneming en wetenschap 
berustende kan worden aangemerkt; 

Verwerpt het beroep. 

De Adv.-Gen. Holsteijn bad m.b.t. h et 
zesde middel herinnerd aan H. R 29 Oct. 
1946, N. J. 1947 No. 64, en m.b.t. het eerste 

en het derde middel a ls volgt betoogd en 
geconcludeerd: 

Naar mijn mening zijn het eerste middel 
en het derde middel In de onderhavige for
mulering niet deugdelijk. In verband met 
deze middelen merk ik - voor zover nodig 
ambtshalve - op: Het in de bewezenver
klaring vermelde tijdvak van 5 Mei 1945 
tot en met 19 November 1946 dient te wor
den onderscheiden in drie gedeelten, n.l. 

1. de periode van 5 Me i 1945 tot 4 ?.1aart 
19•16, gedurende welke periode ingevolge de 
In het midde l vermelde Verordening Chef 
Staf Militair Gezag (Verordening delicts
omschrijving economische delicten) en de 
daarbij gewijzigde tekst van art. 12 der 
Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939 (E 
111, l~ 193) was strafbaar gesteld het op
zettelijk niet nakomen (als misdrijf) en het 
enkele niet nakomen (als overtreding), ter
wijl voor deze periode is rekening te hou
den met de bepaling van art. 26 (lid 7) van 
h sit Besluit op de bijwndere staat van be
leg (D 60. E 65), dat indien een verorde
ning van het militair gezag ingevolge het 
bepaalde bij art. 8 (vijfde lid) heeft opge
houden te gtilden, het bepaalde bij art. 1 
(tweede lid) Sr. te dier zake buiten toe
passing blijft; bovendien blijkt uit de Wet 
van 11 Mei 1946 S. no. G 117 dat het niet 
strafbaar zijn van het enkele niet nakomen 
slechts van korte duur (4 Maart '46 tfm 5 
Juni '46) is geweest en dat de opvatting 
van de wetgever omtrent de strafwaardig
held van het enkele niet nakomen geacht 
moet worden niet te zijn veranderd; 

2. de periode van 4 Maart 1946 tot 6 
Juni 1946, gedurende ~velke periode inge
volge de oorspronkelijke tekst van art. 12 
der Prljsopdrljvlngs- en hamsterwet 1939 
was strafbaar gesteld het opzettelijk niet 
r.akomen (als misdrijf) en het aan zijn 
schuld te wijten niet nakomen (als mis
drljO, terwijl gedurende deze periode het 
enkele niet nakomen niet was strafbaar 
gesteld; 

3. de periode van 6 Juni 1946 tot en met 
19 November 1946, gedurende welke periode 
Ingevolge de Wet van 11 Mei 1946, S. no. 
G 117, het bij deze wet gewijzigde art. 12 
der Prljsopdrijvings- en hamsterwet 1939, 
het K. B. van 20 Augustus 1946, S. no. G 
217 en de Wet van 28 October 1946 S. no. 
G 299 was strafbaar gesteld het opzettelijk 
niet nakomen (als misdrijf) en het enkele 
niet nakomen (als overtreding). Nu be
wezen is verklaard het enkele niet nako
mer. in het tijdvak van 5 Mei 1945 tot en 
met 19 November 1946 maar het enkele 
niet nakomen In de periode van 4 Maart 
1946 tot 6 Juni 1946 niet strafbaar Is, acht 
ik de strafbaarheid der bewezenverklaarde 
feiten niet naar behoren met redenen om
kleed, zulks in strijd met art. 359 (tweede 
lid) Sv. in verband met de artt. 358, 350 en 
367 van dit Wetboek en art. 6 Besluit be
rechting economische delicten, hetgeen nie
tigheid tengevolge h eeft. Ik moge verwij
zen naar Uwe arresten: 21 J anuari 1947 
N. J. 1947 no. 141; 3 Juni 1947 in zake no. 
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49719 (van Dooren); 22 Juli 1947 in zake 
no. 49834 (Bolhuis) en 22 Juli 1947 in zak e 
no. 49813 (Lammers). 

P ost alia: 
Op grond van voormeld niet naar beho

ren met r edenen omkleed zijn van de straf
baarheid der bewezenverklaarde feiten con 
cludeer ik tot vernietiging van het bestre
den vonnis van de Politierechter en tot 
verwijzing der zaak na:ar het Gerechtshof 
te 's-Gravenhage ter berechting en afdoe 
ning op het bestaande hoger beroep. 

(N. J.) 

28 October 1947. ARREST van den H oo
genRaad. (Prijsopdrijvings- en Harn
sterwet 1939 art. 12; Besluit staking 
executie van straffen art. 2; Besluit 
be rechting econ. delicten artt. 10, 29) 

Het 0. M., waarvan in a rt. 2 van het 
Besluit staking executie van straffen 
E 96) zoals dit voorschrift bij het Be
s luit h er vatting execu tie van straffen 
F 46) is aangevuld, sprake is, is geen 
ander dan het 0 . M., dat in het a r ron
dissement - in h etwelk een tuchtr ech
ter voor de prijzen overeenkomstig art. 
10 van het Besluit berechting econ. 
delicten (E 135) is benoemd en wiens 
rechtsgebied m et dat der rechtbank 
sam envalt - als zodanig optreedt, der
halve de Officie r van J ustitie. 

Adv.-Gen. Rombach bovendien uit
voerig over bevoegdheden van Tucht
r echter, Bijz. Politierechter en 0. M., 
alsmede over art. 29 van het Besluit 
berechting economische delicten (E 
135). 

Art. 12 der Prijsopdr ijvings- en H am
sterwet 1939, gelijk dit luidde vóór de 
wijziging door de verord. van het M. G. 
van 17 Jan. 1945 (Delictsomschrijving 
economische delicten), stelt niet het 
blote feit van het niet nakomen der 
daar bedoelde voorschriften strafbaar, 
maar vereist daar toe, dat hetzij opzet
t elijk, hetzij schuldig gehandeld is. Bij 
sam enloop van ingevolge dat toenmali
ge a r t. 12 als misdrijven beschouwde 
fei ten moet niet art. 62, doch a rt. 57 
Sr. worden toegepast. 

Op het beroep van M. v. T., kweker, te 
Aalsmeer, requirant van cassatie tegen een 
mondeling vonnis van den Politierechter 
b E'last met de berechting van economische 
d elicten in het arrondissement Haarlem 
van 2 September 1946, waarbij in hoger 
beroep, met vernietiging van een op 3 Mei 
1946 door den •ruchtrechter voor de prijzen 
in genoemd anondissement tegen requirant 
gewezen vonnis, requirant ter zake van: 
"een voorschrift gegeven krachtens art. 3 
der Prijsopdrijvings- en H amsterwet 1939 
niet n akomen" en "door handelen opzette
lijk medebewerken dat een voorschrift, ge
geven krachtens art. 3 der Prijsopdrijvings
en H amsterwet 1939 niet wordt nageko
m en tweemaal gepleegd", met aanhaling 

de,: artt. 3, 12 djer wet, 1, 3 der P rijzenbe
schikking 1940 No. 1, 1 der Prijzenbeschik
king gebruikte goederen no. 1, 1, 5, 11 van 
het Besluit berechting econ omische delic
teu, 23, 33, 62 Sr. en de beschikking van 
cle Ministers van Handel, Nijverheid en 
Landbouw en van Justitie van 8 November 
1944 no. 1930, is veroordeeld tot drie geld
boeten, elk groot f 300, met verbeurdver
klaring van de navolgende in beslag geno
men goederen, te weten één schrijfmachine, 
merk Smith Bros, en drie rijwielbuiten
banden of de daarvoor in de p laats getre
den opbrengst; (Geple it door Mr. A. G. H. 
H . R oeffen, advocn.a.t te Aalsmeer). 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raads heer 

van der Meulen; 
Gelet op het middel van cassatie, n amens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en 
luidende: 

S. a lthans v. t. van de artt. 163 Grond
wet en 5 lid 1 van het Besluit Berechting 
Economische D elicten j 0

• art. 2 van het 
Besluit Staking Executie van Straffen, zo
als die is gewijzigd bij art. 3 van het Be
sluit hervatting executie van straffen, door
dat de Politierechter den Officier van 
Justitie te Haarlem implicite ontvankelijk 
heeft geacht in zijn vordering tot het ver
lenen van de bij art. 3 van het Besluit h er
vatting executie van straffen bedoelde 
machtiging en doordat de Politierechter 
implicite den Tuchtrechter voor de Prijzen 
bevoegd heeft geacht om van de tenlaste
gelegde feiten kennis te nemen; 

Gehoord den waarnemend Procureur 
Generaal R ombach , namens den Procureur
Generaal, in zijne conclusie, strekkende 
tot enz.; 

0. dat bij het bestreden vonnis, met qua
lificatie en strafoplegging a ls voorm eld, ten 
laste van requirant is bewezen verklaard, 
dat hij 

1°. op of omstreeks 30 J anuari 1945 te 
Aals meer aan onbekende personen heeft 
verkocht Shagtabak voor den prijs van 
f 50 per half kilogram; 

2°. op of omstreeks 15 Februari 1945 te 
Aalsmeer van C. v. W. h eeft gekocht een 
schrijfmachine merk Smith Bros voor den 
prijs vàn f 950 en 2 Kilogram tabak; 

3 °. op of omstreeks denzelfden tijd (15 
Februari 1945) te Aalsmeer van een onbe
kend persoon heeft gekocht drie rijwiel
banden voor den prijs van ongeveer f 150 
per stuk; dat deze prijzen aanmerkelijk 
hoger zijn dan hij op grond van art. 1, 
subs. de artt. 2 en 3 der Prijzenbeschikking 
194(! no. 1 j 0

• art. 1 der Prijzenbeschikking 
Gebruikte Goederen no. 1 voor bedoelde 
go<,deren had mogen berekenen; dat hij 
voorts door tegen te hoge pr ijzen t e kopen 
opzettelijk heeft medebewerkt dat genoem
de prijsvoorschriften n iet zijn nagekomen, 
hetgeen strafbaar is gesteld ingevolge a r t. 
1 2 der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 
1939, gelet op de beschikking van de Mi
nisters van Handel, Nijverheid en Land-
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bouw en van Justitie d.d. 8 November 1944 
no. 1930 a/G 20/AU; 

0. dat het m iddel niet kan slagen, daar 
het 0. M., waarvan in art. 2 van he t Be
sluit staking executie van straffen (E 96) 
zoals dit voorschrift bij het Besluit hervat
t mg executie van straffen (F 46) is aange
vt:ld, sprake is, geen andere is dan het O. 
M., dat in het arrondissement - in het
v,elk een tuchtrechter voor de prijzen over
eenkomstig art. 10 van het Besluit berech
ting economische delicten (E 135) is be
notmd en wiens rechtsgebied met dat der 
rechtbank samenvalt - als zodanig op
treedt, derhalve de Officier van Justitie; 

dat blijkens de oproep of oproeping tot 
verantwoording bij welke de onderhavige 
zaak is aangebracht, de Officier van Justi
tie in het arrondissement Haarlem de be
wuste vordering heeft gedaan; 

0. ambtshalve: 
dat in het tijdvak waarin, en ter plaatse 

waar de bewezen verklaarde feiten zijn ge
pleegd - toepasselijk was art. 12 der Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet 1939, gelijk dit 
luidde voordat door de verordening van 
het Militair Gezag van 17 Januari 1945, 
Delictsomschrijving economische delicten, 
daarin wijziging was gebracht, terwijl tegen 
de aldus omschreven feiten, gepleegd ten 
tijde en ter plaatse als voormeld, de, straf
fen waren bedreigd in voormelde wet ge
geven voordat het Besluit berechting eco
nomische delicten (E 135) daar van kracht 
werd; 

dat dit art. 12, in zijn oorspronkelijken 
tekst, het blote feit van het niet nakomen 
der daar bedoelde voorschriften n iet ~traf" 
baar steft, maar daartoe vereist dat hetzij 
opzettelijk hetzij schuldig is gehandeld; 

dat noch het een noch het andere in het 
bewezen verklaarde feit van 30 Januari 
rn4f. is beschreven, zodat art. 12 te dezen 
to(..pa.ssing mist en requirant, daar het feit 
destijds ook niet elders was strafbaar ge
steld, van alle rechtsvervolging ter zake 
dient te worden ontslagen; 

dat voorts de bewezen verklaarde feiten 
·van 15 Februari 1945 gepleegd met betrek
kmg tot de schrijfmachine en de rijwiel
buitenbanden, volgens het destijds ter 
plaatse van kracht zijnde art. 12 der ge
noemde wet als misdrijven moeten worden 
beschouwd en met toepassing van art. 57 
Sr. één hoofdstraf dient te worden opge
legd; 

dat de hièronder op te leggen geldboete 
staat in goede verhouding tot den ernst der 
gepleegde feiten; 

dat t on slotte de verbeurdverklaring op 
het alsnog aan te halen art. 15 dier wet 
berust; 

Vernietigt h et bestreden vonnis, doch 
slechts 1°. voor zover het bewezenverklaar
de feit van 30 Januari 1945 is gequalifi
ceerd en te d ier zake straf is opgelegd, 

2°. voor zover ter zake van de beide op 
of omstreeks 15 Februari 1945 gepleegde 
feiten hoofdstraffen zijn opgelegd, 

3°. voorzover de artt. 57 Sr. en 15 der 

Prijsopdrijvings- en H,.,msterwet 1939 niet 
zijn aangehaald, 

en rechtdoende ingevolge art. 105 der 
Wet R. 0.: 

Gezien alsnog de daarin genoemde arti
kelen; 

Ontslaat requirant ter zake van het be
\1. ezen verklaarde feit van 30 Januari 1945 
van alle rechtsvervolging; 

Veroordeelt requirant ter zake van de 
beide andere bewezen verk laarde feiten tot 
één geldboete van zes honderd gulden; 

Verwerpt het beroep voor al he t overige. 

Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Rombach, die m.b.t. het 
middel van cassatie het volgende had be
toogd: 

Het middel betreft derhalve in hoofdzaak 
de toepa.ssing van twee Noodbesluiten: 

1. Het Besluit staking executie van 
straffen, in het vervolg te noemen E 96, 
wefü Besluit gewijzigd is bij art. 3 van het 
Be:sluit hervatting executie van straffen, 
Staatsblad 1945 F 46; 

2 Het Besluit Berechting Economische 
Delicten, te noemen E 135. 

Gelijk wij zagen zijn de feiten gepleegd 
in Januari en Februari 1945 te Aalsmeer, 
derhalve toen deze gemeente nog niet be
vrijd was. Aangezien wegens feiten, tijdens 
de vijandelijke bezetting gepleegd, op grond 
van maatregelen vanwege den bezetter uit
gevaardigd geen straf kan worden opge
legd, tenzij de rechter, d ie tot de kennis
neming daarvan bevoegd is, op een met 
reèenen omklede vordering van het Open
baar Ministerie, alvorens de dagvaarding, 
oproeping of k lacht wordt uitgebracht, bij 
beschikking als zijn aanvankelijk oordeel 
heeft uitgesproken dat het algemeen be
lang de v ervolging vordert (art. 2 E 96) 
wao in ons geval (Prijzenbeschikkingen 
van den Secretaris-Generaal) een vooraf
gaande rechterlijke beschikking vereist. 

Nu is de stelling van het middel dat, wijl 
zodanige beschikking alleen gegeven kan 
worden op vordering van het 0. M. en de 
Tuchtrechter voor de Prijzen geen 0. M. 
heeft, de vervolging van onder het bereik 
van art. 2 (E 96) vallende strafbare feiten, 
nimmer voor dien Tuchtrechter kan plaats 
h ebben. Zodanige zaak zou steeds in eer
sten aanleg bij d en Bijzonderen Politie
rechter van art. 5 le lid E 135 moeten wor
den aangebracht. Diens bevoegdheid in eer
sten aanleg wordt niet betwist. Hierover 
straks nog een enkel woord. Het middel 
betwist alleen diens bevoegdheid in hoger 
beroep ex art. 21 E 135, waarop het be
streden vonnis berust. 

Het zou dit terecht doen als · de boven
genoemde stelling juist was. De bevoeg-d 
heid in hoger beroep hangt natuurlijk van 
dd bevoegdheid in eersten aanleg af, te1·
wijl een bepaling zoals art. 426 Sv. geeft 
voor het hoger beroep bij de Rechtbank in 
zaken die ten onrechte in eersten aanleg 
bU het Kantongerecht zijn gebracht, ont
breekt. 

:o 
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Is de stelling juist? Het is reeds hierom 
niet waarschijnlijk omdat E 96 reeds in 
hi,.ar eerste redactie ook de strafoplegging 
door de Tuchtrechters mede omvatte en 
dus verbood (art. 3 E 96), terwijl, toen door 
F 46 de mogelijkheid der strafoplegging 
wegens oude zaken onder bepaalde voor
waarden weer werd ingesteld, dit art. 3 E 
U6 ongewijzigd werd gelaten. 

Nu zou het kunnen dat die mogelijkheid 
op practische bezwaren afstuitte, omdat er 
goen O. M. is bevoegd om de vereiste vor
dering bij den Tuchtrechter in te dienen. 
Dit 0. M. is er echter wel. De vertegen
woordiger e r van is niemand anders dan de 
Officier van Justitie, wiens ambtsgebied 
met dat van den Tuchtrechter samenvalt 
(art. 10 E 135). De procedure voor den 
Tuchtrechter brengt mee dat de Officier 
in de voor den eenvoudigen en snellen pro
cesgang geschikt geachte zaken, niet ter 
zitting in eersten aanleg verschijnt maar 
hij blijft toch de Staatsambtenaar die met 
de vervolging van alle overtredin gen van 
de Prijsvoorschriften, wier berechting in 
eersten aanleg hij, hetzij bij den Tuchtrech
ter, hetzij bij den Bijwnderen Politierech
ter aanbrengt (art. 28 E 135), is belast. 
Vóór en na de zitting in eersten aanleg 
fungeert hij in zodanige zaak en achter de 
schermen speelt hij zelfs tijdens de berech
ting ter zitting van den Tuchtrechter nog 
een rol, want hij heeft te beoordelen of een 
weerspannige verdachte of getuige ten 
tonele zal worden gevoerd (art. 16 2e lid 
en 17 l.i. E 135). Hij is dan ook m.i. zonder 
twijfel bevoegd de vordering van art. 2 E 
9~ te doen. Dat dit art. 2 gewag maakt van 
een vordering van het 0. M., alvorens de 
dagvaarding, oproeping of klacht wordt 
uitgebracht, terwijl art. 14 E 135 spreekt 
van het aanhangig maken der zaak door 
een oproep kan hierbij m . i. niet van enige 
betekenis zijn. 

Wij moeten echter nog even zien naar 
de bevoegdheid zelve van den Tuchtrechter 
om deze oude zaken te behandelen. De Bij
zondere Politierechter ontleent aan d en 
Tuchtrechter zijn bevoegdheid om in appèl 
over overtredingen van prijsvoorschriften 
te beslissen (art. 21 E 135). Omgekeerd 
ontleent de Tuchtrechter zijn bevoegdheid 
aan de competentie in eersten aanleg van 
den Bijzonderen Politierechter (art. 5, le 
en 2e lid E 135). Is echter de Bijzondere 
Politierechter wel bevoegd tot berechting 
van de strafbare feiten in art. 1 E 135 ge
noemd, indien deze vóór de bevrijding ge
pleegd zijn? Art. 29 E 135 kan ons op dit 
punt op een dwaalspoor brengen. Dit is 
echter een bepaling die tot stand gekomen 
is toen men nog op het standpunt stond 
der niet-strafoplegging voor die fei ten. Ook 
van dat standpunt uitgaande is zij niet 
geheel doordacht, maar in ieder geval is zij 
nodeloos en verwarring stichtend. Wij moe
ten immers aannemen, dat wanneer een 
nieuwe r echter wordt ingesteld voor een 
bepaalde categorie van strafbare feiten, aan 
dezen ook de berechting wordt overgedra-

gen van de reeds gepleegde delicten dier 
categorie, voorzover alth ans deze nog niet 
bij den r echter aanhangig zijn. Deze over
weging brengt ons op een punt dat onze 
aandacht verdient. Die nieuw ingestelde 
rechters kunnen, als zij tot strafoplegging 
komen in zaken a ls de onderhavige niet 
putten uit den straffenvoorraad van art. 1 
E 135. Dit artikel kan slechts worden toe
gepast op strafbare feiten gepleegd nà de 
bevrijding (men zie ook art. 21, l e lid van 
het Besluit Bezettingsmaatregelen). Niet
temin kunnen zij wel straffen opleggen 
voor die oude feiten, doch a lleen de straf
fen die bedreigd waren vóór de inwerking
treding van art. 1 E 135. 

Art. 11 E 135 sta.at daaraan niet in den 
weg als zij krachtens het beginsel van art. 
1 Sr. uit de oorspronkelijke strafbepalin gen 
maar uitkiezen die straffen, welke ook in 
de lijst van art. 1 E 135 voorkomen, terwijl 
de Tuchtrechter voor de Prijzen en de Bij
zondere Politierechter in hoger beroep bo
vendien nog de vrijheidsstraffen moeten 
laten vallen. Deze beschouwing leidt ·tot de 
n oodzaak ener kleine aanvulling van de in 
het bestreden vonnis aangehaalde artike
len. Deze moeten worden aangevuld m et 
art. 15 der Prijsopdrijvings- en Hamster 
wet 1939, waarop de uitgesproken ver
beurdverklaring is gegrond. 

(N. J.) 

1 November 1947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 228d.) 

Ten onrechte hebben Ged. Staten 
goedkeuring onthouden aan een besluit 
tot aankoop van een gebouw, dat door 
de gemeente zou worden verhuurd aan 
een werkinrichting voor zwakzinnigen, 
nu vaststaat, dat deze inrichting zal 
moeten worden gesloten , indien niet de 
beschikking kan worden verkregen over 
een geschikt gebouw en h et onderhavi
ge gebouw aan deze eis voldoet, bij 
sluiting der inrichting een g root aantal 
pupillen in een krankzinnigengesticht 
zouden moeten worden opgenomen, 
waardoor een verhoging van de ver
plegin gskosten zou ontstaan, groter dan 
de verhoging van lasten, die bij aan
koop van het gebouw ieder jaar voor 
rekening der gemeente zulle n komen, 
en te verwachten is, dat de stichting, 
indien aan haar het gebouw zal worden 
verhuurd nog de zorg voor andere 
zwakzinnigen op zich zal kunnen ne
men, die zonder deze zorg in een 
krankzinnigengesticht zouden moeten 
worden opgenomen. 

In Naam van Jiare -~fajesteit Wilhel-
1nin.a, enz . ., 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Apeldoorn te
gen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland van 26 November 1946, No. 
239, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
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het besluit van burgemeester en wethou
ders van Apeldoorn van 2 Juli 1946 tot 
aankoop van het voormalige doorgangshuis 
,,Oud Veldzicht". 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 October 1947, No. 767; 

Op de voordracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 27 October 1947, 
Afdeling Binnenlands Bestuur Bureau Fi
nanciën No. 1843; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Gelder
land bij hun op grond van he t bepaalde in 
artikel 228 onder d der gemeentewet geno
men besluit van 26 November 1946, No. 
239, aan het voormelde besluit van burge
meester en wethouders der gemeente Apel
doorn goedkeuring hebben onthouden, 
daarbij overwegende, dat o.a. in verband 
met de omstandigheid, dat in de aan te ko
pen panden een centrale verwarming ont
breekt de gemeente ook na de aankoop nog 
voor aanzienlijke uitgaven zou komen te 
staan; dat de gemeente de panden wenst te 
verhuren aan de Wilhelminastichting, wel
ke instelling niet over eigen middele n be
schikt en voor de financiering van haar 
uitgaven geheel aangewezen is op subsi
dies; dat hieruit voor de gemeente belang 
rijke financiële con sequenties kunnen voort
vloeien, waarvan de draagwijdte niet kan 
worden overzien; dat de aankoop uit finan
cieel oogpunt beschouwd dan ook niet ver
antwoord is; 

dat tegen dit besluit de raad der gemeen
te Apeldoorn bij Ons in beroep is gekomen, 
in hoofdzaak aanvoerende, dat het hem is 
opgevallen, dat Gedeputeerde Staten s lechts 
onvolledig aandacht besteed h ebben aan de 
financiele zijde van deze aangelegenh eid 
aangezien niet gesproken wordt van de be
sparing van verpleging"k<,sten, welke met 
de exploitatie van de werkinrichting indi
rect verkregen wordt, te rwijl evenmin ge
rept wordt van het ideële werk, dat de Wil
helminastichting, waaraan de panden zul
len worden verhuurd, in het belang van 
geesteszieken verricht; dat dit ten zeerste 
te betreuren is, aangezien .!1t werk, dat al
ler sympathie verdient, t en behoeve van 
misdeelde n noodzakelijk mo~t worden ver
richt en waarvoor de gemeente zich gelde
l ijke offers mag - neen moet - getroos
ten, indien deze binnen redelijke grenzen 
blijven, zoals hier het geval is, dat de pro
vincie Gelder land en de gemeente Apel
doorn aan de Wilhelminastichting ten be
hoeve van hare werkinrichtingen subsidie 
verlenen ten bedrage van het nadelig saldo 
van de exploitatierekening tot een maxi
mum van f 6000 per jaar; dat het nadelig 
saldo over 1945 heeft bedragen f 3433.39, 
zodat de s ubsidie over dat jaar voor de pro
vincie en de gemeente iets meer dan de 
helft van het toegestane maximum heeft 
bedragen; dat over het jaar 1946 nog een 
gunstiger r esultaat verwacht wordt; dat 
het bestuur van de Wilhelminastic-hting 
aan burgemeester en wethouders m edege
deeld heeft, dat het op die grond aan twij
fel onderhevig is of verhoging van h et 

maximum-subsidie nodig zal zijn bij onder
brenging in Oud Veldzicht, te meer wan
neer in het oog wordt gehouden, d:ol deze 
overbrenging eveneens verhoging van in
komsten zal medebrengen, doordat dvor de 
plaatsing van meer pupillen de pr,>ductie 
van a rtikelen op de werkinrichting ~al toe
nemen; dat de localiteit, waarin de werk
inrichtingen na verschillende verhui7ingen 
thans zijn on dergebracht, in a lle opzichten 
onvoldoende is; dat in die toestand drin
gend verandering moet worden gebracht, 
maar dat geen betere localiteiten beschik
haar zijn; dat zelfs het gevaar dreigt, dat 
de stich ting haar werk7,aamheden zal moe
ten staken, daar de eigenares de huur h eeft 
opgezegd, omdat z ij de localiteit zelf nodig 
heeft, dat aangenomen kan worden, dat, 
Vbor het geval de Stichting gedwongen zou 
zijn haar werkinrichtingen te sluiten, een 
beduidend aantal pupillen, naar schatting 
10 à 15, in gestichten opgenomen zou moe
ten worden; dat bij een kortstondige slui
ting in 1944 onmiddellijk 5 pupillen in een 
gesticht moesten worden geplaatst; dat de 
kosten bij gestichtsverpleging thans te stel
len zijn op f 1000 per jaar en per p t>rsoon; 
dat h et bestuur der Wilhelminastichting t e 
k ennen h eeft gegeven, dat h et, hoewel een 
centrale verwarming in Oud Veldzicht 
hoogst gewenst achtend, daarvan in verband 
met de hoge kosten afziet, en de verwar
ming met kachels uit eigen middelen zal 
bestrijden; dat tegen de koopsom geen be
zwaar is gemaakt, zodat een nadere toe
lichting daaromtrent niet nodig is; dat vol
ledigheidshalve kan worden medegedeeld, 
dat de over bodige gronden onmiddellijk te
gen de geschatte waarde kunnen worden 
verkocht; dat de huur van het hoofdge
bouw, dat aan de stichting in gebruik zal 
worde n gegeven, zal bedragen i 2000 terwijl 
de schuur verhuurd kan worden voor f 600 
per jaar; dat de financiële consequenties 
van de door de gem eente voorgenomen 
handelingen niet belangrijk kunnen zijn, 
daar de verhoging van .het gemeentelijk 
subsidie beperkt zal blijven tot f 2000 à 
f 3000 per jaar, hetgeen voor een gemeente 
van m eer dan S2.000 zielen mede in ver
band met het doel niet buitensporig is te 
noemen; 

0. dat is komen vast te staan, dat de 
Wilhelminastichting haar werkinrichtingen 
voor zwakzinnige kinderen te Apeldoorn 
zal moeten sluiten, indien deze stichting 
niet de beschikking verkr ijgt over een voor 
haar doel geschikt gebouw, terwijl het ge
bouw, dat de gemeente Apeldoorn in ver
band hiermede wenst aan t e kopen ten ein
de het à.an deze stichting te verhuren, aan 
deze eis voldoet; 

dat bij een zodanige sluiting dezer inrich
ting 10 tot 15 der pupille n van de stichting 
in een inrichting voor krankzinnigen zou
den moeten worden opgenomen en dat hier
door een verhoging der verplegingskosten 
van ongeveer f 6000 zou ontstaan; 

dat d it bedrag groter is dan de verho
g ing van de lasten, welke bij aankoop van 
het gebouw ieder jaar voor rekening der 
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gemeente Apeldoorn zu llen komen; 
dat bovendien de verwachting gerech t

vaardigd is, dat de stichting, indie n het 
gebouw aan haar zal worden verhuurd, nog 
de zorg voor andere zwakzinnigen op zich 
zal kunnen nemen, die zonder deze zorg 
niet in hun gezin gehandhaafd zouden kun
nen worden en in een krankzinnigenge
sticht zouden moeten worden opgenomen; 

dat Wij uit dezen hoofde de aankoop van 
h et voor noemde gebouw door de gemeente 
Apeldoorn verantwoord achten; 

dat Ged. Staten dan ook ten onrechte aan 
het voormelde besluit van burgemeester en 
wethouders van Apeldoorn hun goedkeu
ring hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
Met vernietiging van het bestreden bê

sluit van Ged. Staten van Gelderland van 
26 November 1946, No. 239, alsnog goed
keur ing te verlenen aan het besluit van 
bur gemeester en wethouders van Apel
doorn van 2 Juli 1946 tot aankoop van het 
voormalige doorgangshuis "Oud Veldzicht". 

De Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast, enz. 

(A.B.) 

S November 1947. UITSPRAAK van het 
Mil. Ambt. gerecht te 's-Gravenhage. 
(Ambtenarenwet 1929 art. 58, le lid; 
Conventie van Genève betr. behande
ling van krijgsgevangenen ( S. 1932 no. 
396); Circulaire dd. 2 Juli 1942 van de 
Commissaris voor de voormalige Ned. 
'.V'eermacht.) 

De circulaire van 2 Juli 1942 van de 
Commissaris van de voormalige Ned. 
Weermacht is een algemeen verbindend 
voorschrift. 

De Conventie van Genève heeft 
geenszins de strekking de rechtsver
houding van krijgsgevangen militairen 
tot de mogendheid, welke zij hebben ge
diend, t e regelen of daarin wijziging te 
brengen. 

Gedurende het tijdvak der krijgsge
vangenschap heeft de militair, die 
krachtens voormelde circulair e geacht 
moet worden gedurende de krijggevan
genschap in werkelijke dienst te zijn 
geweest, recht op de voorheen vast~ 
gestelde bezoldiging. 

Uitspraak inzake: 
J., klager, wonende te Tilburg, 

tegen: 
de Minist er van Oorlog, verweerder. 

Het Ambtenarengerecht enz.; 
Gezien de stukken; 
Wat de feiten bett·eft: 
0 . dat klager bij k laagschrift h eeft ge

vorderd nietig verklaring van de weigering 
van verweerder om hem uit te keren de 
bezoldiging gedurende zijn krijgsgevangen
schap als reserve-vaandrig van de lucbt
doelartillerie, groot f 3035.40, vermeerderd 
m et de wettelijke rente ad 5 % ; 

In rechte: 
0. dat voor het Gerecht op grond van 

de gedingstukken vaststaat: dat klager, 
destijds ongehuwd reserve-vaandrig van de 
luchtdoelartillerie van 12 Mei 1943 in Duitse 
krijgsgevangenschap heeft verkeerd en 
daaruit op 5 Juni 1945 is teruggek eerd 
in h et Ontvangstcentrum gerepatrieerde 
krijgsgevangenen Austerlitz, kam p "Herrij
zend Nederland" aldaar ; 

dat de toenmalige Commissaris voor de 
belangen van de voor malige Nederlandse 
weermacht op 2 Juli 1942 een circulair e 
heeft gericht tot de krijgsgevangen officie
ren van Zee- en Landmacht, zomede aan de 
krijgsgevangen adelborsten en cadett en, 
onder meer inhoudende: 

a. dat militairen van de voormalige Ne
derlandse weermacht, die op 15 Mei 1942 
of later in Duitse krijgsgevangenschap zijn 
of worden weggevoerd, in actieve dienst 
worden gesteld. c.q. in werkelijke dienst 
geroepen, met ingang van de dag, volgende 
op die van de aanvang der krijgsgevangen
schap; 

b. dat zij met ingang van de voormelde 
datum aanspraak hebben op de bezoldiging, 
welke volgens de betr ekkelijke militaire 
bezoldigingsregeling verbonden is aan de 
laatstbeklede rang met inachtneming van 
hun voor bezoldigingsverhoging in aan
merking komende diensttijd; 

c. dat van de bezoldiging van de onge
huwde adelborsten en cadetten ten hoog
ste f 25 per maand zal worden uitbetaald 
aan een of meer door h en aan t" wijzen 
personen of instellingen in Nederland; 

dat verweerder bij brief van 15 Mei 1946 
aan klagers gemachtigde heeft bericht, dat 
aan klager gedurende zijn verblijf lu krijgs
gevangenschap geen militaire bezoldiging 
wordt uitbetaald; 

0. dat in dit geding derhalve de vraag 
moet wor den beantwoord of klager r echt 
heeft op salaris volgens de voor reserve
vaandrigs geldende salarisregeling over de 
periode van zijn krijgsgevangenschap; 

0. dat artikel 28 van het R eglement voor 
de militaire ambtenaren der Koninklijke 
landmacht vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 22 Augustus 1931, staatsblad no. 
378. bepaalt, 

,.Behoudens de bij de wet of bij dit be
sluit gemaakte uitzonderingen h eeft de mi
litair aanspraak op de volle voor hem 
vastgestelde bezoldiging" ; 

0. dat krachtens dit voorschrift aan kla
ger die geacht moet worden gedurende zijn 
krijgsgevangenschap in werkelijke dienst 
te zijn geweest, over dit tijdvak de voor 
hem vastgestelde bezoldiging toekomt, nu 
uit geen wettelijke bepaling, ook n iet uit de 
bepalin gen der Conventie van Genève het 
tegendeel blijkt; 

0. dat deze Conventie, welke aan de ge
vangenhoudende mogendheid, met betrek
king tot de behandeling van krijgsgevan
genen, tegenover een der andere contrac
terende mogendheden, waarmede zij in oor
log is, zekere verplichtingen oplegt, geens
zins de s trekking heeft de rechtsverhou-
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ding van ,de in die krijgsgevangenschap 
bevindende militairen tot de mogendheid, 
welke zij h ebben gediend, te regelen of 
daarin wijziging te brengen; 

0. dat het van kracht blijven van het 
voormelde salarisvoorschrift bovendien be
vestiging vindt in de normale ci rculaire dd. 
2 Juli 1942, waarvan de inhoud, als vast
gest eld door de Commissaris voor de belan
gen van de voormalige Nederlandse weer
mac-ht. als te deze toepasselijk algemeen 
verbindend voorschrift moet worden aan
gemerkt, zijnde genoemde Commissaris bij 
artikel 1 van de Verordening van de Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandse 
gebied nopens maatregelen ten aanzien van 
de bezoldiging en ver-.rorging van militair 
en burgerlijk personeel der voormalige Ne
derlandse Zee- en Landmacht van 27 Au
gustus 1940, (verordeningenblad 1940/114) 
gemachtigd onder de daarbij vermelde en 
In het onderhavige geval vervulde voor
waarden, voorzieningen te treffen o.a. no
pens de bezoldiging van het militair per
soneel van de voormalige Nederlandse Zee
en Landmacht; 

0. dat derhalve do bovenomschreven wei
gering van verweerder wegens strijd m e t 
de bovengenoemde algemeen verbindende 
voorschriften moe t worden nietig ver
klaard: 

0. dat voor toewijzing der gevorderde 
r ente geen wettelijke grondslag aanwezig 
Is; 

Rech tdoende: 
Verklaar t nietig de meergemelde weige

ring van de Minister van Oorlog; 
Verstaat dat deze zal doen uitbetalen aan 

klager ove r de periode van zijn bovenom
schreven krijgsgevangenschap de h em toe
komende bezoldiging overeenkomstig de 
voor h em geldende salarisregeling, echter 
zonder bijbetaling van rente; 

Geen hoger beroep ingesteld. 
(A. B .) 

S November 1947. UITSPRAAK van het 
11111. Ambt. gerecht te 's-Gravenhage. 
(Ambtenarenwet 1929, art. 60, 2e lid. 
Conventie van Genève betr. behande
ling van krijgsgevangenen (S. 1932, no. 
396); Reglement militairen Landmacht 
art. 27.) 

Een met groot verlof gezonden reser
ve 2e luitenant vraagt de minister van 
oorlog uitbetaling van eenzelfde bedrag 
aan salaris en toelage, als aan de 
krijgsgevangenen is uitbetaald: Zelf is 
hij In 1942, als Jood, ondergedoken. Hij 
ontvangt van de minister geen defini
tief antwoord, maakt een procedure 
tegen die minister aanhangig bij de 
Raad voor het rechtsherstel, die zich 
op 18 Juni 1946 onbevoegd verklaart. 

Het a mbtenarengerecht neemt 18 
Juni 1946 aan a ls de dag, waarop de 
minister geacht moet worden t e hebben 
geweigerd het gevraagde salaris enz. 
uit te betalen. 

Een, als Jood, ondergedoken reserve 

2de luitenant, die op 15 Juli 1940 met 
groot verlof is gezonden, Is na die da
tum niet in krijgsgevangenschap ge
weest en beeft geen aanspraak op 
bezoldiging als res. off. gelijk de krijgs
gevangenen dat h ebben. 

De Conventie van Genève verhindert 
een mogendheid niet krijgsgevangenen 
vrij te laten. 

Uitspraak In zake: 
H., klager, wonende te 's-G., 

t egen: 
de ;\linlster van Oorlog, verweerder. 

H et Ambtenarengerecht, enz.; 
lVat de feiten betreft: 
0. dat klager, na in 1936 te zijn aange

steld tot reserve tweede luitenant, op 1 
September 1937 in werkelijke militaire 
dienst is opgeroepen, als zodanig dienst 
heeft gedaan tot 15 Juli 1940, op die datum 
met groot verlof is gezonden, In 1942 als 
J ood is ondergedoken, tot na de bevrijding 
o ndergedoken is gebleven, bij brief van 
19 Mei 1945 aan verweerder heeft gevraagd 
uitbetaling van een zelfde bedrag aan sa
laris en toelagen, a ls uitbetaald Is aan de 
"krijgsgevangenen"; op 13 Juli 1945 een 
antwoord van verweerder h eeft ontvangen, 
houdende mededeling, dat zijn ver-.coek in 
behandeling Is en dat bij nader bericht zal 
ontvangen, zodra ter zake In de Minister
raad een beslissing is genomen; bij brief 
van 4 November 1946 zijn ven,aek aan ver
~,·eerder beeft herhaald; op 18 F ebruari een 
request bij de Raad voor R echtsherstel 
heeft Ingediend houdende o.m. de vordering 
dat bij recht heeft op uitbetaling van trac
tement, gedurende de periode dat hij krijgs
gevangene is geweest; op 10 April 1946 een 
conclusie van antwoord van verweerder in 
deze procedure h eeft ontvangen; op 18 Juni 
1946 de uitspraak van de Raad voor het 
Rechtsherstel beeft ontvangen, houdende 
diens onbevoegd verklaring om van de vor
dering. kennis te n emen en op 17 Juli 1946 
beroep heeft ingesteld bij dit Gerecht tegen 
de voormelde conclusie van antwoord van 
verweerder, die klager blijkens zijn klaag
schrift aanmerkt als de weigering van ver
weerder tegen de door klager Ingestelde 
vorderingen en bij dit Gerecht heeft gevor
derd, als door hem is gevorderd in zijn 
voorm elde brief van 19 Mei 1946 en zijn 
request van 18 Februari 1946, zulks op de 
bij zijn daartoe strekkend klaagschrift aan
gevoerde gronden; 

0. dat verweerder een contra-memorie 
gedagtekend 3 September 1946 heeft inge
diend en op de daarbij aangevoerde gron
den h eeft geconcludeerd tot ontzegging van 
klagers eis tot uit betaling van jaarwedde 
vanaf 16 Mei 1940 of zoveel later als bij 
met groot verlof werd gezonden; 

In rechte: 
0. dat het Gerecht onderschrijft klagers 

mening, dat bij 18 Juni 1046, de datum van 
de uitspraak van de Raad voor Rechtsher 
stel. mocht aanmerken als de dag, waarop 
verweerder geacht moet worden te hebben 
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uitgesproken de weigering, klagers vorde
ring te voldoen, hoewel klager ook toen nog 
niet het bij brief van verweerder van 13 
Juli 1945 in uitzicht gestelde bericht had 
ontvangen, zodat klager tijdig beroep heeft 
ingesteld; 

0. dat klagers beroep gericht tegen de 
weigering van verweerder aan klager diens 
bezoldiging als reserve-officier uit te beta
len over het tijdvak 15 Juli 1940 tot de be
vrijding van Nederland In Mei 1945 welke 
weigering strijdt m et de toepasselijke alge
meen verbindende voorschriften, Indien 
klager daaraan aanspraak op bezoldiging 
- zoals hij meent - kan ontlenen; 

0. dat klager die aanspraak kennelijk 
grondt op artikel 27 en 28, lid 3 van het 
Reglement voor de militaire ambtenaren 
der Koninklijke landmacht, krachtens wel
ke bepalingen het reserve-personeel bezol
diging geniet over de tijd van opkomst In 
werkelijke dienst; 

0. dat klagers werkelijke dienst, ook naar 
het oordeel van het Gerecht geacht moet 
worden te hebben voortgeduurd vanaf 16 
J uli 1940, indien hij krijgsgevangene is ge
weest; 

0. dat klager stelt, dat hij inderdaad 
krijgsgevangene is geweest, 

le. omdat hij de status van krijgsge
vangene niet heeft verloren door zijn heen
zending met groot verlof op 15 Juli 1940, 
vermits de bezettende macht onbevoegd 
was hem aldus heen te zenden of hem uit 
krijgsgevangenschap vrij te laten, en 

2e. omdat hij in de feitelijke macht van 
de vijand is gebleven; 

0. dat klager daarvoor steun meent te 
vinden in het Verdrag van Genève (Ko
ninklijk besluit van 25 October 1932, staats
blad no. 514) hetwelk zijns insziens een vrij 
laten uit de krijgsgevangenschap niet toe
laat, doordat de vijand dan niet meer de 
bescherming aan de losgelaten krijgsgevan
genen kan geven als waartoe het Verdrag 
hem verplicht on gevrijwaard zou zijn van 
de naleving van de artikelen 31 en 32, ter
wijl ook ten aanzien van hem persoonlijk 
de artikelen 3, 4, 23 en 24 zouden zijn ge
schonden; 

0. dat aan klager toegegeven kan wor
den, dat de vrijlating van krijgsgevangenen 
er toe leidt, dat aan de vrijgelaten krijgs
gevangenen rtiet die bescherming kan wor
den gegeven, als waartoe het Verdrag ten 
aanzien van krijgsgevangenen v erplicht 
doch dat hierin geen grond kan liggen voor 
de onbevoegdheid om krijgsgevangenen vrij 
te laten, wel voor de ongewenstheid In be
paalde gevallen krijgsgevangenen vrij te 
laten; 

0. dat het Gerecht dan ook niet vermag 
in te zien dat een mogendheid niet de be
voegdheid zou hebben krijgsgevangenen 
vrij te laten, t erwijl ook in Titel IV van 
voormeld Verdrag, luiedende: ,,Van het ein
de der gevangenschap" een afdeling Is ge
wijd aan de rechtstreekse terugzending van 
krijgsgevangenen naar het eigen land en 
aan de onderbrenging op onzijdig gebied, 
hetgeen de bevoegdheid tot vrijlating van 

krijgsgevangenen Impliceert; 
0. dat het Gerecht ook overigens niet, 

met name niet uit het Besluit bezettings
maatregelen, Is gebleken, dat het besluit, 
waarbij de krijgsgevangen Nederlandse sol
daten, waaronder klager, uit de krijgsge
vangenschap zijn vrijgelaten geacht wordt 
nimmer van kracht te zijn geweest, zodat 
klager geacht moet worden bevoegdelijk u i t 
de krijgsgevangenschap te zijn vrijgelaten 
en krachtens dat besluit de rechtspositie 
van krijgsgevangene te hebben verloren; 

0. dat klager echter tevens stelt in de 
feitelijke macht van de vijand, derhalve 
feitelijk krijgsgevangene, te zijn gebleven, 
hetgeen het Gerecht aldus verstaat, dat 
klager meent slechts in schijn en onder 
dergelijke omstandigheden In vrijheid t e 
zijn gesteld, dat bij de bescherming ont
beerde, waarop de krijgsgevangenschap 
h em recht wu hebben gegeven en tot een 
hoedanige In vrijheidstelling Duitsland niet 
had mogen overgaan; dat hij weliswaar 
niet is geïnterneerd geweest, doch dat in
ter nering slechts een vorm Is van krijgsge
vangenschap en h ij in andere vorm krijgs
gevangene is gebleven; 

0. dat de feitelijke toedracht is geweest, 
dat klager evenals de andere Nederlandse 
krijgsgevangenen - klager behoorde niet 
tot de In Duitsland afgevoerden, en in Ne
derland teruggebrachten - op 15 Juli 1940 
in Nederland In gelijke omstandigh eden is 
geplaatst als leder ander burger, waarmede 
Duitsland het zijne had gedaan om de Ne
derlandse krijgsgevangenen vrij te laten, 
zulks blijkbaar naar analogie van artikel 
68 van h et Verdrag van Genève dat ten 
aanzien van zieke en zwaar gewonde krijgs
gevangenen voorschrijft, dat zij worden te
rug gezonden naar hun land; 

0. dat deze invrijheidstelling niet alleen 
bevoegdelijk - gelijk boven betoogd - is 
geschied, doch ook niet onrechtmatig of in 
strijd m et het Verdrag van Genève, waar
aan niet afdoet dat zij geschiedde in het 
eigen land, dat tevens bezet gebied was van 
Duitsland; 

0. dat deze bezetting klager en zijns ge
lijken ook niet bad bloot gesteld aan ge
varen, waarvoor krijgsgevangenen dienen 
te worden behoed, Indien de bezetter zich 
had gedragen, zoals dat behoorde naar de 
regelen van recht en menselijkheid; 

0. dat klagers g rieven dan ook hierop 
n eerkomen, dat Duitsland als bezettende 
mogendheid zich jegens Nederland en in 
het bijzonder jegens hem en zijn Joodse 
rasgenoten, In strijd met recht en mense
lijkheid heeft gedragen, waardoor hij bui
ten staat was zijn bestaan in het burgerlijk 
leven op normale wijze, ja zelfs op de wijze 
van een niet Joods landgenoot, na zijn in
vrijheidstelling voort te zetten en in 1942 
moest onderduiken; 

0. dat het Gerecht deze grieven zeer ge
rechtvaardigd achtend, daaruit niet kan 
afleiden, dat klager als krijgsgevangene in 
de feitelijke macht van de vijand is geble
ven, hetgeen ook in strijd zou zijn met het 
feit, dat klager, ondergedoken in 1942, zich 
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aan de opkomst in krijgsgevangenschap in-· 
g evolge de oproep in 1943, heeft onttrokken 
en tot de bevrijding ondergedoken Is geble
ven; 

0. dat klager mitsdien na 15 Juli 1940 
niet. In krijgsgevangenschap is geweest en 
mitsdien aan meergemeld artikel 27 lid 3 
noch aan a ndere bepalingen aanspr~k op 
zijn bezoldig ing a ls reserve-officie r kan 
ontlen en, 7.odat v erweerders weigering hem 
die bezoldiging uit te k eren niet s trijdt m et 
enig toepasselijk algemeen verbindend 
voorschrift, en - zijnde h et Gerecht ook 
overigens niet gebleken van nletig h elds
g ronden ten aanzien van de be roepen wei
gering - h et beroep ongegrond moet wor
den v erklaard; 

R ech tdoende: 
Verklaart h et beroep ongeg rond. 
Geen hoger beroep ingesteld. 

(A.B.) 

4 November 1947. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929, art. 58, lid 1. Politiebe
sluit art. 1). 

D e Opperwachtmeester der Staats
politie , die deze functie sedert 1 Maart 
1943 bekleedde en daarom deel uit
maakte van het Corps der Marechaus
see, is ingevolge art. 1, aanhef en sub 
a , van het Politiebesluit 1945 ex lege 
deel gaan uitmaken van het Corps 
Rijkspolitie. De Algemeen Inspecteur 
van Rijkspolitie was dus het bevoegde 
gezag om ontslag te verlenen. 

Uitspraak in zake : 
D., wonende te E., eiser in hoger beroep, 

tegen: 
de Algemeen Inspecteur van Rijkspolitie te 
's -Gravenhage, gedaagde in hoger beroep . 

De Centrale Raad van beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. da t gedaagde op 4 September 1946 het 

navolgende besluit heeft genomen: 
" De algemeen-Inspecteur van Rijkspolitie 

Gelet op artikel 2, lid 3 , sub h van het Politie: 
bes luit 1945 en artikel 96, lid 1, sub e van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement 

Besluit : 
D., geboren 19 Augustus 1904, te rekenen 
van I September 1946 uit den dienst te 
ontslaan als ambtenaar van politie aange
st eld in den rang van Opperwachtmeester 
der Sta/\tspolitie."; 

0. dat het Ambtenarengerecht t e 's-Herto
genbosch bij uitspraak van 23 Juni 1947 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen -
het doo, D. tegen opgemeld besluit ingestelde 
beroep ongegrond heeft verklaard · 

0 . da t . eiser van die uitspraak tijdig is 
gekomen m hoger beroep en bij beroepschrift 
op de daarbij aangevoerde gronden vordert, 
dat deze Raad het besluit en het vonnis van 
het Ambtenarengerecht te 's-Herto~enbosch, 
waarvan beide beroep, verklare nietig en 
derhalve het aan hem verleende ontslag 
ongeldig, wijl dit besluit feitelijk met de 
toepasselijke algemeen verbindende voor -

schriften strijdt, althans de Algemeen Inspec
teur van Rijkspolitie voornoemd door het 
geven van dit ontslag aan hem van zijn 
bevoegdheid kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tt>t de doeleinden, waar
voor die bevoegdheid is gegeven, althans dat 
deze Raad - voorzover hij ter zake bevoegd 
is - onder vernietiging van het besluit a Quo 
bepale, dat tegen hen een andere maatregel 
worde genomen, welke naar het oordeel van 
deze Raad geacht moet worden te zijn ex 
bono et aequo; 

In rechte: 
0 . da t eiser als grief tegen de beroepen 

uitspraak ter openbare t erechtzitting heeft 
aangevoerd, dat hij, a ls hebbende de rang 
van Opperwachtmeest e r der Staatspolitie, 
t en onrechte door de Algemeen Inspecteur 
van Rijkspolitie is ontslagen ; 

0 . dat deze grief echter moet worden 
verworpen, nu immers ingevolge artikel 1, 
aanhef en sub a, van het kracht van wet 
bezittende Koninklijk Besluit van 3 Novem
ber 1945 S. n• . F 250, afgekondigd 10 Novem
ber 1945, eiser, sinds 1 Maart 1943 opper
wachtmeester der Staatspolitie en laatstelijk 
daarvoor behoord hebbende tot het corps der 
marechaussee ex lege deel ging uitmaken 
van het Corps Rijkspolitie, zulks met ingang 
van II November 1945, zodat, nu hij niet 
tot de officieren van dit corps behoorde, 
de Algemeen Inspecteur van Rijkspolitie 
gelet op artikel 2, lid 3, van opgemeld Ko: 
ninklijk Besluit, bevoegd was hem ontslag 
t e geven, indien aan de overigens hiertoe 
gest elde voorwaarden was voldaan ; 

0 . dat t er beslissing van het onderhavige 
geval nader moet worden beantwoord de 
vraag, of het bestreden besluit op een der 
gronden, bedoeld in artikel 58, lid 1, der 
Ambtenarenwet 1929, kan worden aange
vochten; 

0 . dat, nu vaststaat, dat eiser bij een in 
kracht van gewijsde gegaan arrest van het 
Gerechtshof te 's-Hertogenbosch , d.d. 12 
Januari 1946, is veroordeeld tot vrijheidsstraf 
wegens misdrijf, het bestreden besluit n iet 
strijdig is met artikel 98, lid 1 , aanhef en 
onder a, van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement en gedaagde derhalve bevoegd was 
eiser uit de dienst te ontslaan als ambten/lar 
van politie ; 

0 . voorts, dat, gezien artikel 98, lid 2 , van 
opgemeld Reglement, het evenmin met een 
toepasselijk algemeen verbindend voorschrift 
in strijd is, dat het ontslag is verleend zonder 
het praedicaat "eervol"; 

0. dat verder niet gebleken is van het 
bestaan van enig ander algemeen verbindend 
voorschrift, waarmede het bestreden besluit 
feitelij~ of rechtens zou strijden; terwijl er 
evenmm grond bestaat om aan te nemen 
dat gedaagde b ij het verlenen van het onder: 
havige ontslag van zijn bevoegdheid te ont
slaan kennelijk een ander gebruik heeft 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor 
die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat derhalve de beroepen uitspraak 
behoort te worden bevestigd; 

R echtdoende : 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

A.B. 
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4 November ,947. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambte
renwet 1929, art. 58, lid 1). 

D e overplaatsing van een wisselloper
meteropnemer in de functie van net
spuier is niet in het belang van de 
dienst geacht door de C. R. v. B. Het 
dienstbelang staat i. c. ter beoordeling 
van de rechter. 

Uitvoerige overwegingen van de 
C. R. en de eerste rechter over dat 
dienstbelang. Dat inmiddels - tijdens 
de schorsing van betrokkene krachtens 
het Zuiveringsbesluit - in de plaats 
van eiser iemand anders is aangesteld, 
na de onvoorwaardelijke invrijhe id
stelling in vaste dienst, doet niets ter 
zake, zulks te minder nu de gemeente 
daartoe niet verplicht was. 

Geen reden de nietigheid van het be
sluit tot overplaatsing voor gedekt te 
verklaren. 

Uitspraak in zake: 
Het College van Burgemeester en Wethou
ders der gemeente W. eiser in hoger beroep, 

tegen: 
N., wonende te W., gedaagde in hoger 
beroep, 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten uan het twistgeding: 
0. dat eiser bij brief van 4 November 1946 

ter kennis van gedaagde heeft gebracht zijn. 
besluit van 30 0ctober 1946, luidende als 
volgt: 

,.Burgemeester en Wethouders der gemeen
te W: 

Gelezen het advies van den Directeur van 
de gemeente-bedrijven d.d. 7 September 
1946, waaruit blijkt, dat het in het belang 
van den dienst moet worden geacht N., 
wisselloper-meteropnemer bij de gemeente
bedrijven in een andere betrekking over te 
plaatsen; 

Gelet op artikel 14, 4• lid van het Werk
liedenreglement dezer gemeente; 

Besluiten : 
N., wisselloper-meteropnemer bij de ge

meentebedrijven, met ingang van II N ovem
ber 1946 over te plaatsen in de betrekking 
van netspuier bij het waterbedrijf, zulks 
onder behoud van zijn huidige bezoldiging."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak van 2 Juni 1947, naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen, voor
meld besluit heeft nietig verklaard; 

0. dat de Burgemeester der gemeente W., 
vertegenwoordigende het College van Burge
meester en Wethouders dier gemeente, van 
deze uitspraak tijdig in hoger beroep is 
gekomen en bij beroepschrift op de daarin 
aangevoerde gronden de Raad verzoekt de 
uitspraak, waarvan beroep, te vernietiger: 
en, met handhaving van eisers besluit van 
30 0ctober 1946, het door gedaagde in eerste 
aanleg gedane beroep alsnog ongegrond te 
verklaren, althans hem in dit beroep niet ont
vankelijk te verklaren; 

In rechte: 
0 . dat deze Raad zich verenigt met en 

mitsdien overneemt de gronden, welke de 

eerste rechter tot de beroepen uitspraak 
hebben geleid: 

0. dat bij het beroepschrift en ter terecht
zitting van deze Raad vanwege eiser nog is 
betoogd, dat herplaatsing van gedaagde in 
zijn functie van wisselloper-meteropnemer 
niet mogelijk was, aangezien in de vacature, 
ontstaan door de arrestatie en detentie van 
gedaagde, was voorzien door indienstneming, 
met ingang van 21 Mei 1945, op arbeidsover
eenkomst naar burgerlijk recht, van K., die 
met ingang van 19 Mei 1946 in vaste dienst 
werd aangesteld en dat in verband hiermede 
de eerste rechter ten onrechte de nietigheid 
van het bestreden besluit niet, ingevolge 
artikel 48 der Ambtenarenwet 1929, voor 
gedekt heeft verklaard; 

0 . hieromtrent, dat de Raad eiser in dit 
betoog niet kan volgen en dit reeds niet, 
omdat de Raad met de eerste rechter van 
oordeel is, dat het dienstbelang, hetwelk i.c. 
ter beoordeling van de rechter staat , de 
overplaatsing van gedaagde niet vorderde, 
zodat - zonder dat blijkt van een reden, 
welke pas na het bestreden besluit is opge
komen - moeilijk gezegd kan worden, dat 
het algemeen belang het gewenst maakt de 
nietigheid van het bestreden besluit voor 
gedekt te verklaren; 

dat hieraan niet afdoet, dat eiser in de 
"vacature" N. reeds heeft voorzien door 
aanstelling in vaste dienst van genoemde K., 
zulks te minder, omdat eiser dit had kunnen 
doen door indienstneming of aanstelling 
van een tijdelijke kracht, omtrent wiens 
aanstelling in vaste dienst beslist had kunnen 
worden, nadat definitief bekend was gewor
den, of gedaagde in gemeentedienst gehand
haafd zou worden, i.c. derhalve na 19 Juli 
1946, op welke datum de Commissaris der 
Koningin in de provincie Zuid-Holland heeft 
besloten tegen gedaagde geen disciplinaire 
maatregel, als bedoeld in artikel 2, lid 2, van 
het Zuiveringsbesluit 1945, té nemen, zijnde 
de Raad immers niet gebleken van het be
staan van enig in deze toepasselijk algemeen 
verbindend voorschrift, dat eiser verplichtte 
tot aanstelling in vaste dienst van voormelde 
K. over te gaan: 

dat bovendien opmerking verdient, dat, 
nu de gang van zaken heeft meegebracht, 
dat één wisselloper-meteropnemer overcom
pleet werd, zeer wel een ander dan gedaagde, 
een der oudste van de onderhavige groep 
werklieden, voor overplaatsing in aanmerking 
had kunnen worden gebracht: 

0. voorts dat eio;er ter terechtzittini: heeft 
doen betogen, dat gedaagde onmogelijk op 
zijn oude plaats kan terugkeren, aangezien 
deze thans niet meer bestaat, zulks als gevolg 
van een reorganisatie van de dienst, welke 
het aantal wisselloper-meteropnemers met 
één heeft verminderd, tengevolge waarvan 
meergenoemde K. is overgeplaatst naar de 
secretarie: 

0. dat ook dit betoog faalt, daar - nu er 
meer dan ét!n wisselloper-meteropnemer bij 
de onderhavige dienst werkzaam was - niet 
kan worden gesteld, dat juist de plaats van 
gedaagde is opi:eheven; 

0. dat de Raad niet is gebleken van enige 
grond, waarop gedaagde, destijds klager, in 
zijn in eerste aanleg ingestelde beroep niet-



313 7 NOVEMBER 1947 

ontvankelijk zou moeten worden verklaard, 
zoa!s in het beroepschrift subsidiair is ge
vraagd; 

0. dat mitsdien moet worden beslist als 
volgt: 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan bemep. 

Het Ambtenarengerecht had o.m. over-
wogen: 

0. (dienaangaande) dat verweerder er 
kennelijk vàn uitging, dat het dienstbelang 
door klager zou worden geschaad, doordat 
hij wegens zijn gedrag t~idens de bezetting 
geen persona grata is bij de bevolking en bij 
zijn collega's en het gevaar dreigde, dat 
verschillende gebruikers de toegang tot de 
meters in huis, aan hem zouden weigeren, 
hetgeen ook viel af te leiden uit de telefoon
tjes van die strekking, die bij de dienst 
waren ingekomen, waaromtrent verweerders 
gemachtigde ter openbare terechtzitting 
nader mededeelde, dat hem uit een medede
ling van de directeur van de dienst van de 
personen, die daarover hadden opgebeld 
alleen een met n.:.me bekend was, n.l. een 
gemeenteraadslid; , 

0. dat het Gerecht, niet nodig achtend 
een nader onderzoek in te stellen naar het 
aantal en de namen van de gemeentenaren 
die hebben opgebeld, noch naar de inhoud 
van hun mededelingen, niet anders dan 
afkeuring kan uitspreken over pogingen om 
door middel van bedreiging een gemeente
ambtenaar in de uitoefening van zijn functie 
te belemmeren en daarin een misplaatste 
vorm van eigen richting ziet nu het betreft 
een ambtenaar, die door de procureur-fiscaal 
in vrijheid is gesteld, omdat de grond, waarop 
het bevel tot bewaring werd gegeven, niet 
aanwezig was en t. a. v. wie de met zijn 
zuivering belaste instantie heeft besloten 
geen disciplinaire maatregel, als bedoeld in 
het Zuiveringsbt:sluit 1945, te nemen; 

0. dat ook de houding van verweerder er 
een had dienen te zijn van niet toegeven aan 
dergelijke afkeurenswaardige dreigingen, 
zodat nimmer deze dreigingen, noch ook de 
aanwezig geachte, niet tot uiting gekomen, 
vijandige of een klager tegenwerkende hou
ding in de gemeente of van klagers mede
werklieden, mede aanleiding hadden mogen 
zijn tot het nemen van het beroepen besluit; 

0. dat verweerder het besluit mede grondt 
op dreigende feitelijke schade voor de dienst, 
voortvloeiende uit feitelijke tegenwerking, 
indien klager niet ware overgeplaatst; 

0. dat deze grond al aanstonds weg valt 
voor wat betreft de tegenwerking van klagers 
collega's vermits hij ook in de nieuwe functie 
van n et spuier met collega's had samen te 
werken en in die functie eenzelfde schade 
voor de bedrijven zou opleveren, een schade 
waarvan, nu klager in die functie gewerkt 
heeft, kennelijk niet is gebleken en bijgevolg 
door verweerder ten onrechte, bij handhaving 
in de oude functie, voorzien; 

0. dat slechts over blijft, de schade, ont
staan door tegenwerking van meterhuurders 
en debiteuren der bedrijven; 

0. dat de zeer eenvoudig en snel toe te 
passen machtsmiddelen, waarover gemeente
b ~drijven plegen te beschikken, wanneer de 

afnemers zich niet voegen naar de voorge
schreven gang van zaken, als het toegang 
verlenen tot de meters en het betalen der 
rekeningen, voor het Gerecht onaannemelijk 
maken, dat de bedrijven der gemeente W. 
ook maar in enige mate in financieel opzicht 
slachtoffer zouden zijn geworden van onwilli
ge gebruikers; 

0. dat, waar bovendien de gemeente W. 
een 5 à 6 tal meteropnemers-geldophalers 
heeft en zeer uitgestrekt is, het zeer wel 
mogelijk ware geweest, klager werkzaamhe
den op te dragen in een wijk, waar nauwelijks 
iemand hem kende en dus van enige tegen
werking weinig sprake zou kunnen zijn; 

0. dat het Gerecht dan ook vam oordeel is, 
dat niet het belang van de dienst de over
plaatsing van klager vorderde, zodat het 
beroepen besluit feitelijke grondslag mist en 
strijdt met meergemeld artikel 14, lid 4 van 
het Werkliedenreglement en mitsdien behoort 
te worden nietig verklaard; 

A.B. 

7 N ovember 1947. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Vorderingsbesluit W oon
ruim te a r t. 3). 

H et is niet aannem elijk , da t de ver
wijzing in a rt. 3, lid 2, naar h et oordeel 
van den burgemeester aldus zou moe
ten worden opgevat, dat de burgem ees
te r persoonlijk voor elk voorkom end 
geval dit oordeel zou m oeten vormen 
en dit niet aan een ambtenaar van den 
betrokken dien st zou mogen overlaten. 

Al ware dit anders, dan zou h et hier 
niet betreffen een verzuim van zo we
zenlijk e betekenis, dat daa rvan de nie
tigh eid der vordering het gevolg zou 
m oeten zijn. 

J oël Bie t, wonende te Ams terda m, eiser 
tot cassatie va n een op 20 Nov. 1946 door 
het Gerechtshof te Ams te rdam tussen pp. 
gewezen a rrest, ad v. Mr . A. E. J. Nysingh; 
(gepleit door Mr. C. Ma r is) ; 

t egen : 
Mark Kolthoff, won ende te Ams te rdam, 
verweerder in cassatie, adv. M r. J. W. 
Dekker; (gepleit door Mr. G. C. H. van 
P roosdij, a dv. te Amsterdam). 

De H ooge Raad, enz. ; 
0 . da t u it het bestreden arrest blijkt : 
dat Biet eigenaar is en reeds voor 1945 

was van h et perceel Oranje Nassaulaan 6 
t e Am s te rdam , gebou wd a ls herenhuis; 
dat het boven gedeelte van dit perceel door 
het Centraal Bureau voor de Huis vestin g 
te Amsterda m op 18 Sept. 1945 aan Kolt
hoff is toegewezen ; 

dat vervolgens, nadat Biet aan K olthoff 
den toegang t ot dit bovengedeelte van h et 
perceel had belet, deze woonruimte door den 
burgemeester va n Amsterdam van Biet is 
gevorderd bij een schriftelijke d.d. 6 1',ebr. 
l 946 gedagtekende last, welke, blijk ens pro
ces-verbaal van den ambtenaar J acob van 
de H oek van den gem eentelijken woning-
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dinnst, op 7 Febr. 1946 openbaar is aange
kondigd door aanplakking aan deze woning 
en wel omdat die ambtenaar op dezen dag 
Biet niet aanwezig vond in diens woning 
aan de J oh. Vermeerstraat; 

dat Kolthoff na deze vordering het bo
vengedeelte van gemeld perceel is gaan be
wonen; 

dat Biet bij inleidende dagvaarding Kolt
hoff op korten termijn h eeft gedaagd voor 
de Ai-r.-Rechtbank t e Amsterdam en heeft 
gevorderd vast te stellen, dat de bewoning 
door Kolthoff geschiedde zonder recht of 
titel alsmede K olthoff te veroordelen tot 
onmiddellijke ontruiming als nader in de 
dagvaarding omschreven; 

dat de Rechtbank bij haar vonnis van 
28 Mei 1946 aan Biet zijn vordering b eeft 
on tzegd; 

dat Biet t egen deze uitspraak in hoger 
beroep is gekom en bij het Gerechtshof te 
Amsterdam en als eerste grief onder meer 
heeft betoogd: 

"Er is geen vordering gedaan omdat de 
k ennisgeving niet is uitgereikt aan Biet of 
aan zijn woning en niet blijkt dat de burge
meester zulk een uitreiking onmogelijk 
heeft geacht"; 

dat het Hof, bij he t bestreden arrest, het 
vonnis der Rechtbank beeft bekrachtigd na 
ook deze grief te h ebben verworpen daarbij 
overwegende: 

"dat de vordering ,in dezen is gedaan op 
een der wettelijk voorgeschreven wijzen, 
immers de in art. 3 van het Vorderingsbe
sluit Woonruimte bedoelde last is aange
plakt op h et gebouw, waarop de vordering 
betrekking bad, zoodat Koltboff, te wiens 
behoeve gevorderd werd - gelijk blijkens 
het hieronder overwogen e tusscben partijen 
vaststaat - het er voor mocht h ouden, 
dat de vordering regelmatig was geschied 
en dat hij de woning mocht betrekken, ge
lijlc bij dan ook beeft gedaan, en het feit, 
dat de last op een andere wijze zou zijn 
aangekondigd dan wettelijk was voorge
schreven, niet tot gevolg kan hebben dat 
Kolthoff a lsnog zou moeten worden geoor
deeld de woning zonder recht of titel te 
hebben betrokken, daargelaten welke de 
gevolgen van de beweerde onregelmatig
heid tusschen de gemeente en Biet zouden 
zijn;" 

0. dat tegen deze uitspraak wordt opge
komen met het navolgende middel van 
cassatie: 

,.S. of v. t. van de artt. 625, 626, 627, 629, 
639 B.W., 48 Rv., 1, 2, 3 Vorderingsbesluit 
Woonruimte in den t en deze toepasselijke 
tekst door naar aanleiding van de eerste 
g rief van nu eisch er in cassatie tegen het 
vonnis van de R echtbank van 28 Mei 1946, 
luidende voor zover thans van belang als 
boven vermeld, te beslissen als hierboven 
weergegeven en na verwerping ook van de 
verdere aangevoerde g rieven voornoemd 
vonnis te bekrachtigen; 

Ten onrechte: 
a. omdat de door Biet ingestelde vorde

ringen nu zijn eigendomsrecht op het lit i
gieuse perceel ten processe vaststaat, toe-

wijsbaar zijn, tenzij Kolthoff eenig recht 
van gebruik of bewoning staaft 

hoedanig r echt t egenover den eigenaar 
niet geldend gemaakt kan worden op de 
door het Hof aangevoerde gronden, welke 
de vraag, of de vordering op wettige wijze 
werd gedaan, openlaten, omdat genoegzaam 
zou zijn dat Kolthoff het er voor mocht 
houden, dat de vordering regelmatig was 
geschied en hij de woning mocht betrekken, 
aangezien Kolthoff aan een door, een derde, 
in casu de betrokken Gemeentelijke Over
h eid opgewekte schijn van regelmatige vor
dering, geen rechten jegens Biet kan on t
leenen ook al trad die Overheid ten be
hoeve van Kolthoff op; gelijk op Biet's 
eigendomsrecht geen inbreuk wordt ge
maakt en bij als eigenaar geen beperkingen 
in zijn bevoegdheid en genot behoeft te 
dulden tengevolge van een Vordering welke 
niet overeenkomstig het Vorderingsbesluit 
\Voonruimte is geschied, ook al zou zufüs 
aan derden of aan dengeen, te wiens be
hoeve werd opgetreden, niet blijken en niet 
bekend behoeven te zijn; 

b. omdat, voorzoover 's Hofs arrest zou 
moeten worden opgevat als m ede inhouden
de de beslissing, dat, wat er ook zijn m oge 
van de bij de bovenweergegeven appèlgrief 
bedoelde onregelmatigheid van de Vorde
ring, deze tegenover Biet als rechtsgeldig ge
daan is te beschouwen althans in dezen zin, 
dat h ij daardoor het betrekken van en ge
bruiken en bewonen door dengené, te wiens 
behoeve de Overheid optrad, heeft te dul
den, immers zulks tegenover hem niet als 
zonder recht of titel geschied is te be
schouwen, 

deze beslissing zou zijn onjuist, aange
zien Biet's eigendomsrecht slechts door een 
werkelijke en wettige Vordering wordt be
invloed en beperkt, h oedanige Vordering 
geschiedt op de wijze, in art. 3 lid 1 van 
het Vorderingsbesluit Woonruimte aange
geven (waaraan in casu niet is voldaan), 
tenzij zich het in lid 2 van bedoeld artikel 3 
genoemde geval voordoet, weshalve het 
Hof aan de vraag of de voorwaarde voor 
toepasselijkheid van artikel 3 lid 2 voor
meld was vervuld, niet buiten onderzoek 
had mogen laten ; " 

O. dat het vorderen van woonruimte door 
openbare aankondiging van den last, op de 
wijze omschreven in het tweede lid van art. 
3 van het "Vorderingsbesluit Woonruimte", 
s lechts is toegelaten onder de voorwaarde, 
dat het afgeven van den last overeen
komstig het vorige lid "naar het oordeel 
van den burgemeester" niet mogelijk is; 

dat in het onderhavige geval, waarin de 
woonruimte op voornoemde wijze is gevor
derd de onmogelijkheid om den weg in het 
eerste lid van artikel 3 aangegeven te vol
gen is beoordeeld niet door den burge
m eester zelf, doch door den met de uitrei
king van den last belasten ambtenaar van 
den gemeentelijken woningdienst; 

dat in de eerste appèlgrief op grond hier
van de nietigheid der vordering Is beweerd; 

dat deze grief terecht door het Hof is 
verworpen; 
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dat toch niet aannemelijk is, dat voor
m elde verwijzing naar h et oordeel van den 
burgemeester, aldus zoude moeten worden 
opgevat, dat de burgemeester persoonlijk 
voor elk voorkomend geval dit oordeel zou 
moet en vormen en dit niet aan een a mb
tenaar van den betrokken dienst zou mo
gen overlaten ; 

dat toch ook de last zelf, blijkens het eer 
ste lld van artikel 3, niet door den burge
m eeste r persoonlijk ondertek end behoeft te 
worden, maar deze ondertek ening ook na
m ens den burgemeester mag geschieden: 

dat bovendien al zoude moeten worden 
aangenomen, dat de toepasselijkheid van 
<le vorderingswijze, in h e t tweede lid ger e
geld, afhankelijk is gesteld van het oordeel 
van den burgemeester persoonlijk, het hie r 
niet zou betreffen een verzuim van zo we
zenlijke betekenis, dat daarvan de nietig
h eid der vordering het gevolg zou moeten 
zijn; 

dat toch de vorderingswijzen van het 
-eers t e en het tweede lid in den grond der 
zaak , wat betreft den waarborg dat de be
trokkene van de vordering kennis krijgt, 
s lechts weinig uiteenlopen, nu enerzijds lid 
1 toelaat te volstaan met afgifte van den 
last aan woon- of verblijfplaats, t erwijl an
<lerzijds lid 2, naas t aanplakking voor
schrijft dat de burgemeester afschrift van 
-den last zo spoedig doenlijk aan den betrok
k ene doet toekomen : 

dat, nu reeds op deze g ronden ,1,, boven
vermelde grief niet opgaat en ·s H ofs be
s lissin g in elk geval juist is, een beant
woording der vraag, welke het midclel van 
cassatie aan de orde stelt, of het Hof voor 
-deze beslissing juiste gronden h eeft aange
voerd, achterwege kan blijven: 

Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt eischer in de kosten van h et 

geding in cassatie. (Salaris f 450). 

Conclus ie Adv. -Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
H et komt mij voor, dat de wijze, waarop 

h e t Hof bovenvermelde grief verworpen 
h eeft, wel aanle iding k on geven aan eiser 
in cassatie de bezwaren te opperen, welke 
hij in het middel gesteld heeft, doch die be
zwaren zullen naar ik m een niet tot ver
nietiging van h e t arrest kunnen leiden. 

H et geschilpunt tu ssen partijen betreft 
de betekenis, welke aan art. 3 van het Be
s luit van 11 September 1944, houdende 
vaststelling van het Vorderingsbesluit 
'\-Voonruimte, gehecht moet worden. 

Biet s telt, dat het Hof onderscheid maakt 
tussen het doen der vordering en aankon
diging van de last. Ik lees di t niet in het 
arrest, en meen, dat evenals eiser beweert, 
ook het Hof in art. 3 lid 1 de hoofdregel 
ziet en in lid 2 de uitzondering. Echter kan 
ik daarvan niet de gevolgtrekkingen ver
binden, welke eiser daaruit wenst af te 
leiden. 

Uit het gehele Besluit volgt niet dat op 
enigerlei wijze aan degeen tot wie de v01·
dering gericht is, moet blijken, ,.dat naar 

het oordeel van de burgemeester h e t afge
ven van de last overeenkomstig art. 3 lid 1 
niet mogelijk is". 

De w ijze van afgeven van de last moet 
in h et algemeen zeker geschieden op de 
wijze, omschreven in het eerste lid, maar 
de a fwijking daarvan door aanplakking 
volgens het tweede lid berust verder a lleen 
op h et door niemand of niets te toe tsen 
oordeel van de burgemeester. Degecn van 
wie gevorderd is heeft er daarom m. i. ook 
geen enkel bela n g bij t e vernemen, dat de 
burgemeester van oordeel was, dat de last 
aangeplakt moest worden. 

Bovendien brengt de slotzin van het 
tweede lid mede, dat de belanghebbende 
zo spoedig mogelijk een afschrift van de 
last krijgt. Daaruit zal hem dan kunnen 
blijken, dat de weg van het tweede lid ge
volgd is. 

H et is voor ts ook merkwaardig, dat lid 
3 van art. 3 bepalend hetgeen de inhoucl 
van de last moet zijn, niet zegt, dat daarin 
de wijze waarop die last ter k ennis van 
belanghebbende gebracht is, dient te wor
den opgenomen. 

Ik ben derhalve van oordeel, dat de be
s lissing van het Hof juis t is, doch de daar
bij aangevoerde grond, o.m. sprek end over 
het bij Kolthoff opgewekt vertrouwen, m in 
der ter zake dienende is , nu de Verorde
ning de eis door Biet gesteld, niet kent. 

Mijn conclus ie strekt tot verwerping van 
het beroep en veroordeling van eiser in de 
kosten der procedu re. 

N. J. 

II November 1947. UI TSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929, art. 58, lid 1). 

D e uitvoerder de r gemeentelijke 
werkverschaffing, benoemd voor de tijd, 
dat de werkverruiming te P urmerend 
zal blijven bestaan, is in vaste dienst 
dier gemeente en heeft dus recht op 
wachtgeld, nu hij uit die functie is ont
slagen. De Centrale Raad neemt dit 
aan op grond van de geschiedenis der 
totstandkoming van de benoeming van 
de uitvoerder, alsmede gelet op de om
standigheid, dat, blijkens het gemeente
lijke ambtenarenreglement, benoeming 
in vaste dienst regel is en i. c. van het 
tegendeel niet is gebleken. 

W. Advocaat, wonende te Purmerend, 
eiser in hoger beroep, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethou

ders der gemeente Purmerend, gedaagde in 
hoger beroep, wettelijk vertegenwoordigd 
door d e Burgemeester, 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
Overwegende da t gedaagde op 21 Februari 

1947 het navolgende besluit heeft genomen : 
,.Burgemeester en wethouders van Purme

rend: 
gezien een op 19 December 1946 ingekomen 
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verzoek van W. Advocaat te Purmerend om 
hem ter zake van het hem op 21 September 
1944 met ingang van I 0ctober 1944 ver
leende ontslag als uitvoerder bij de gemeente
lijke werkverruiming wachtgeld toe te kennen; 

0. dat i,dvocaat voornoemd bij besluit 
van burgemeester en wethouders van 6 Fe
bruari 1941 met ingang van 1 Maart 1941, 
voor den tijd dat de werkverruiming te Pur
merend zal blijven bestaan, is benoemd tot 
uitvoerder bij de gemeentelijke werkver
schaffing; 

dat bij sluit van den waarnemend burge
meester, ter waarneming van de taak van 
den gemeenteraad, van 29 Juli 1944 werd ver
klaard, dat met ingang van dien datum de ge
meentelijke werkverruiming te Purmerend 
is beëindigd; 

dat in verband met het bepaalde in art. 
38a, lid 2, van het Ambtenarenreglement de 
dienstbetrekking van Advocaat, voornoemd, 
op 29 Juli 1944 is beëindigd, omdat de tijd, 
voor welken hij was aangesteld, door het 
bovengenoemde besluit van den waarne
mend burgemeester was verstreken; 

dat het door Advocaat, voornoemd, aan
gehaalde besluit van 21 September derhalve 
overbodig was; 

dat op grond van het bepaalde in art. 1 , 
eerste lid, van het Wachtgeldreglement de 
gemeenteambtenaren in vasten dienst, aan 
wie eervol ontslag wordt verleend wegens 
opheffing hunner betrekking of wegens ver
andering in de richting van den tak van 
dienst, waarbij zij werkzaam zijn en waar
door hun werkzaamheden overbodig zijn 
geworden, aanspraak op een wachtgeld ten 
laste van de gemeente hebben; 

dat uit het besluit van burgemeester en 
wethouders van 6 Februari 1941 blijkt, dat 
Advocaat, voornoemd, voor een bepaalden 
tijd was aangesteld, zodat zijn door dat be
sluit ontstaan dienstverband een tijdelijk 
karakter had ; 

dat derhalve het in art. I van. het wacht
geldreglement bepaalde op Advocaat, voor
noemd, niet van toepassing is. 

bes! ui ten: 
op het bovenvermelde verzoek van W. Ad

vocaat afwijzend te beschikken"; 
0. dat het Ambtenarengerecht te Am

sterdam bij uitspraak van 18 Juli 1947, naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen, het 
door W. Advocaat, voornoemd, tegen ver
meld besluit ingestelde beroep ongegrond 
heeft verklaard; 

0. dat eiser tegen deze uitspraak tijdig in 
hoger beroep is gekomen en bij beroepschrift 
op de daarin aangevoerde gronden de Raad 
verzoekt de uitspraak, waarvan beroep, 
te vernietigen en met vernietiging van voor
meld besluit van Burgemeester en Wethou
ders der gemeente Purmerend hem alsnog 
het hem rechtens toekomende wachtgeld toe 
te kennen ; 

In rechte: 
0 . dat in dit geding allereerst moet worden 

beantwoord de, tussen partijen betwiste, 
vraag, of eiser tot 1 0ctober 1944 was aan te 
merken als ambtenaar in vaste dienst der 
gemeente Purmerend ; 

0. te dien aanzien, dat Burgemeester en 
Wethouders der gemeente Purmerend, daar-

toe door de raad dier gemeente gemachtigd, 
gelezen de brief van de Rijksdienst voor de 
werkverruiming van 6 December 1940, op 
6 Februari 1941 hebben besloten te benoemen 
met ingang van 1 Maart 1941, voor den tijd 
dat de werkverruiming te Purmerend zal 
blijven bestaan, tot uitvoeder bij de gemeen
telijke werkverschaffing, den heer W. Advo
caat te Purmerend, thans hoofduitvoerder 
van de Nederlandsche Heidemaatschappij en 
zulks op ene belooning van/ 55.- per week; 

dat deze benoeming een gevolg was van de 
omstandigheid, dat de werkverschaffing in die 
gemeente - in 1939 van de gemeente Pur
merend overgegaan naar het Rijk, dat de 
dagelijkse leiding daarvan had opgedragen 
aan de Nederlandsche Heidemaatschappij, 
waarbij de tot die tijd met de leiding der 
gemeentelijke werkverschaffing belaste Ad
vocaat, voornoemd overging in dienst der 
Nederlandse H eidemaatschappij - wederom 
een gemeentelijke dienst was geworden; 
waarbij opmerking verdient, dat de vanwege 
eiser medegebrachte getuige heeft verklaart, 
dat op 6 December 1940 de directie van de 
Rijksdienst voor de werkverruiming aan 
Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Purmerend heeft bericht, dat het Departe
ment van Sociale Zaken er thans geen bezwaar 
tegen heeft, dat de werkverruimingsobjecten 
naar de gemeente Purmerend teruggaan, met 
dien verstande, dat de huidige hoofduitvoe
ring dier werkverruiming, de heer Advocaat, 
met de leiding daarvan worden belast voor 
de tijd, dat deze dienst ter plaatse zal blijven 
bestaan; 

dat de waarnemend Burgemeester der ge
meeente Purmerend op 29 Juli 1944 heeft 
besloten, onder overweging o. m., dat sedert 
enkele maanden in het geheel geen werkeloze 
arbeiders meer voor enig werk zijn aangewe
zen, de gemeentelijke werkverruiming ingaan
de genoemde datum te beëindigen; 

dat voormelde waarnemend Burgemeester 
op 21 September 1944 heeft besloten, gezien 
zijn evengenoemde besluit van 29 Juli 1944, 
aan de uitvoerder bij de gemeentelijke 
werkverruiming, W. Advocaat, met ingang 
van 1 0 ctober 1944 a ls zodanig eervol ontslag 
te verlenen, voorzover dit met het oog op de 
tekst van zijn aanstelling op 6 Februari nog 
nodig zou blijken te zijn; 

0. dat de raad, gelet op dit een en ander, 
met eiser van oordeel is, dat de clausule in het 
benoemingsbesluit van 6 Februari 1941 "voor 
den tiid dat de werkverruiming te Purmerend 
zal blijven bestaan" uitsluitend is opgenomen 
als gevolg van de voorwaarde, gesteld in ver
meld schrijven van 6 December 1940 van de 
directie van de Rijksdienst voor de werk
verruiming en derhalve mede ter geruststel
ling van eiser omtrent de duur van zijn 
dienstverband bij de gemeente P.umerend en 
dat deze clausule met name niet inhoudt, dat 
eiser in tijdelijke dienst is aangesteld gewor
den; 

0. dat artikel 5 van het Ambtenarenregle
ment der gemeente Purmerend o. m. inhoudt, 
dat het schriftelijk bewijs van aanstelling van 
een ambtenaar de verklaring dient te bevat
ten, of deze als "vast" dan wel als "tijdelijk" 
ambtenaar is benoemd , aan welk voorschrift 
i. c. derhalve geen gevolg is gegeven , doch dat 
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dat, mede blijkens artikel 2 van genoemd 
reglement, aanstelling in vaste dienst regel 
is, weshalve de Raad aanneemt, dat eiser bij 
het vermelde besluit van gedaagde d.d. 6 
Februari 1941 in vaste dienst is benoemd, dit 
te eerder, nu op geen enkele wijze overigens 
van het tegendeel is gebleken; 

dat het trouwens ook alleszins redelijk 
was, dat eiser toen wederom werd benoemd 
in vaste dienst, nu hij reeds van 1933 af als 
uitvoerder bij de gemeentelijke werkver
schaffing in vaste dienst werkzaam was ge
weest en aan dit dienstverband in 1939 een 
einde was gekomen alleen op grond van de 
overgang van de werkverschaffing naar het 
Rijk. 

0. dat thans moet worden beantwoord de 
vraag, of eiser, als gevolg van het voormelde 
ontslagbesluit van 21 September 1944, aan
spraak heeft op wachtgeld; 

0. te dien aanzien dat artikel I van het 
wachtreglement der gemeente Purmerend, 
voorzover hier van belang, bepaalt, dat de 
gemeenteambtenaren in vaste dienst, die de 
leeftijd van 18 jaren hebben bereikt en aan 
wie eervol ontslag is verleend wegens op
heffing hunner betrekking - hetgeen bij ge
noemd besluit van 21 September 1944 is ge
schied aanspraak hebben op een wachtgeld 
ten laste der gemeente op de voet der bepa
lingen van dat reglement, zodat eiser ingevol
ge vermeld artikel I aanspraak op wacht
geld heeft; 

0. dat de Raad niet is gebleken van enig 
toepasselijk algemeen verbindend voorschrift 
of enige omstandigheid, op grond waarvan 
eiser zodanige aanspraak niet zou hebben 
of zou hebben verloren; 

0 . dat mitsdien de uitspraak, waa~van 
beroep, moet worden vernietigd en het aan
gevallen besluit, wegens strijd met artikel I 
van voormeld Wachtgeldreglement, moet 
worden nietig verklaard, zulks met bepaling 
als hierna wordt aangegeven; 

Recht doende in naam der Koningin: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart nietig het besluit van Burgemees 

ter en Wet houders der gemeente Purmerend 
d. d. 21 Februari 1947; 

Bepaalt, dat Burgemeester en Wethouders 
dezer gemeente aan eiser wachtgeld dienen 
toe te kennen ingevolge de bepalingen van 
het Wachtgeldreglement der gemeente Pur
merend. 

ter zake van zijn op I October 1944 inge
gaan ontslag als uitvoerder der gemeentelijke 
werkverruiming. 

Het Ambtenarengerecht te Amsterdam had 
o.m. overwogen: 

-0. dat, zoals te Purmerend al vóór 1941 
de ervaring had geleerd, de gemeentelijke 
dienst der werkverruiming zeer wel voor op
heffing vatbaar was en dan ook niet kan wor
den gezegd, dat de in klagers hierboven ver
meld benoemingsbesluit voorkomende zin
snede "voor den tijd, dat de werkverruiming 
te Purmerend zal blijven bestaan" betekenis 
miste; 

0. dat onder deze omstandigheid in die 
zinsnede een beperking is gelegen, welke 
aanstelling in vaste dienst uitgesloten doet 
zijn. A.B. 

11 November 1947. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929, art. 58, lid 1). 

Ook al staat niet uitdrukkelijk in 
het te dezen toepasselijke werklieden
reglement, dat ontslag wegens wille
keurige verbreking van het dienstver
band kan worden gegeven met ingang 
van de dag, waarop het dienstverband 
willekeurig werd verbroken, toch moet 
worden aangenomen, dat dit geoorloofd 
is. Het spreekt vanzelf, dat het ontslag 
ingaat met de dag, sinds welke - naar 
bij het later gedateerde ontslagbesluit 
werd geconstateerd - het dienstver
band tengevolge van de willekeurige 
verbreking niet meer bestaat. 

Aanmelden om in een hogere functie 
te werk gesteld te worden is niet het
zelfde als aanmelden om zijn werk te 
hervatten. 

Uitspraak in zake G., wonende te A, k lager, 
tegen: 

het College van Burgemeester en Wethou
ders van A., verweerder, vertegenwoordiger 
door de Burgemeester, 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
Overwegende dat Burgemeester en Wet

houders van A. bij besluit van 17 MeiI 946 -
gezien het rapport van de Directie van het 
Gemeente-Energiebedrijf, d.d. 4 Mei 1946, 
no. B. II53 Arb. en gelet op artikel 67 (2d) 
van het Werkliedenreglement - hebben be
sloten, gerekend te zijn ingegaan 25 Februari 
1946, de hoofdmonteur-fitter bij het Gemeen
te-Energiebedrijf aldaar, G, wegens wille
keurige verbreking van het dienstverband 
uit de dienst der gemeente te ontslaan, zulks 
na overweging; 

dat ten aanzien van de hoofdmonteur
fitter bij het Gemeente-Energiebedrijf G., 
die dienst had genomen bij de Politieke Op
sporingsdienst, is gebleken, dat zijn militair 
dienstverband reeds op 25 Februari was be
eindigd; 

dat G. zich na bovengenoemde datum 
nimmer bij het Gemeente-Energiebedrijf voor 
het hervatten van zijn werkzaamheden heeft 
gemeld en dat hij evenmin gevolg heeft gege
ven aan een hem door de Directie van genoemd 
bedrijf gezonden schrijven, om zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk op 29 April 1946, zijn 
werkzaamheden te hervatten, daar hij anders 
voor ontslag wegens willekeurige verbreking 
van zijn dienstverband zou worden voorge
dragen; 

0. dat de Commissie van Beroep, bedoeld 
in artikel 72 van het Reglement voor de Werk
lieden in dienst der gemeente Amsterdam, 
bij uitspraak van 30 Januari 1947, welke op 
8 Mei I 9 7 in afschrift aan partijen is ver
zonden en naar welker inhoud hierbij wordt 
verwezen, het door klager tegen voornoemd 
besluit (in de bestreden uitspraak abusievelijk 
aangehaald als te zijn genomen 15 Mei 1946) 
ingestelde beroep ongegrond heeft verklaard; 

0. dat klager van die uitspraak tijdig in 
beroep is gekomen en op de bij klaagschrift 
aangevoerde gronden heeft verzocht te ver-
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klaren, dat het onderhavige ontslag van 
Burgemeester en Wethouders te Amsterdam 
ten onrechte is geschied en het desbetref
fende besluit van Burgemeester en Wethou
ders dienovereenkomstig worde vernietigd ; 

0. dat de Burgemeester van Amsterdam 
in zijn opgemelde hoedanigheid op de in de 
contra-memorie gestelde gronden heeft ge
vorderd dat het deze Raad behage onder 
bevestiging van de uitspraak van de Com
missie van Beroep, het ter zake ingestelde 
beroep ongegrond te verklaren; 

In rechte: 
O. dat ter beslissing van het onderhavige 

geding beantwoording behoeft de vraag, of 
voormeld besluit van 17 Mei 1946, genomen 
ten aanzien van klager, die laatstelijk was 
hoofdmonteur-fitter bij het Gemeente-Ener
giebedrijf te Amsterdam, op een der gronden, 
genoemd in artikel 58, lid 1, der Ambtena
renwet 1929, kan worden aangetast; 

0. dat de Raad op grond van de geding
stukken als vaststaande aanneemt hetgeen 
de Commissie van Beroep als zodanig heeft 
aangenomen en daaruit, evenals die Com
missie, de gevolgtrekking maakt, dat klager 
zijn dienstverband willekeurig heeft verbro
ken, zulke volgens de Raad op 25 Februari 
1946; 

O. dat in het klaagschrift allereerst als 
grief is aangevoerd, dat voormelde tweede 
overweging in het bestreden besluit onjuist 
is, omdat klager zich wel voor de dienst bij 
het Gemeente-Energiebedrijf heeft gemeld, 
maar niet in dezelfde functie; 

0. dat deze grief echter moet worden ver
worpen, daar toch klager daarmede zelf 
stelt, dat hij zich niet heeft gemeld om zijn 
werkzaamheden bij bedoeld bedrijf te her
vatten en daaraan niet in enig opzicht af
doet, dat hij meende aanspraak te kunnen 
maken op een hogere functie, daa.r klager 
verplicht was zijn werkzaamheden van hoofd
monteur-fitter weer te gaan verrichten toen 
zijn buitengewoon verlof op 16 Februari 
1946 was verstreken; hetgeen hij niet heeft 
gedaan, zulks zelfs ook niet, nadat hem op 
1 Mei 1946 de brief had bereikt, waarin hem 
werd opgedragen zijn werkzaamheden te 
hervatten ; 

0. dat ook moet worden ter zijde gesteld 
klagers bezwaar, hierin bestaande, dat, ter
wijl met verzoek, om in hoger beroep te 
worden aangesteld, nog hangende was, de 
Directie van het Gemeente- Energiebedrijf 
hem heeft gesommeerd tot werkhervatting, 
welke sommatie hem te laat bereikte; aange
zien zodanig verzoek niet een vrijbrief gaf 
aan klager om te weigeren de arbeid, waartoe 
hij uit hoofde van zijn betrekking verplicht 
was, te verrichten; 

0. dat klager tenslotte nog heeft aangevoerd 
dat hem er geen verwijt van kan worden ge
maakt, dat hij zich niet onmiddellijk na I Mei 
1946 opnieuw met de desbetreffende instan
ties in verbinding gesteld heeft, omdat hij te 
zeer verontwaardigd was over de door de "af
delini; arbeidszaken" toegepaste methode -
waarmede klager kennelijk bedoelt, dat bo
venvermelde sommatie hem is gezonden, hoe
wel de heer R . van die afdeling had gezegd 
de wensen en bezwaren van klager in over
weging te zullen nemen, waardoor klager 

gehoopt had op een voor hem gunstig resul
taat - en omdat klager de overtuiging ge
kregen had, dat deze afdeling hem op gron
den van zijn vroegere illegale praestaties 
en functie wilde dwarsbomen: 

0. dat ook deze grond niet tot het door kla
ger gewenste resultaat vermag te leiden, daaf 
- nog afgezien ervan dat, naar uit de ge
dingstukken blijkt, genoemde R. juist met 
de Directie van het Gemeente-Energiebedrijf 
een bespreking ter zake heeft gehouden -
zodanige bespreking voor klager geenzins 
een beletsel was, in afwachting van het resul
taat daarvan, zijn werk te doen, zijnde voorts 
uit niets gebleken van een dwarsbomen, als 
door klager beweerd, nog daargelaten dat, 
zelfs al zoude daarvan sprake zijn geweest, 
ook dan klagers plicht tot werkhervatting 
onverzwakt zou zijn blijven bestaan; 

0. dat uit vorenstaande volgt, dat ver
weerder, krachtens het bepaalde in artikel 
67, lid I eerste volzin, jo lid 2, aanhef en sub 
d, van het "Werkliedenreglement", bevoegd 
was klager te ont slaan wegens willekeurige 
verbreking van het dienstverband; 

0. dat artikel 68, lid 3, van het "Werklie
denreglement" inhoudt, dat bij het beëindi
gen van de dienstbetrekkking om de reden, 
genoemd in het tweede lid onder a en d. het 
derde. vierde en vijfde lid van artikel 67, 
geen O!)Zeggingstermiin behoeft in acht ge
nomen te worden ; 

0 . dat, al staat niet uitdrukkelijk in het 
derde lid van artikel 68 aangegeven, dat een 
ontslag, als in casu, kan worden gegeven met 
ingang van de dag der willekeurige verbre
king van het dienstverband, zulks toch wel 
moet worden aangenomen, daar het immers 
vanzelfsprekend is, dat het ontslag ingaat 
met in gan g van de dag, sinds welke - naar 
bij het ontslagbesluit wordt geconstateerd -
het dienstverband tengevolge van de wille
keurige verbreking niet meer bestaat; 

0. dat hierbij nog opmerking verdient, dat 
te dezen, naar vaststaat, eerst in April 1945 
aan verweerder is kunnen blijken, dat kla
ger reeds sinds 25 Februari 1946 niet meer 
werkzaam was bij de P. 0. D., voor welk 
werk hem het buitengewoon verlof was ver
leend, waardoor verweerder eerst in April 
1946 ermede bekend werd, dat het dienst
verband met de gemeente door klager op 25 
Februari tevoren willekeurig was verbroken; 

0. dat uit al het vorenstaande volgt, dat 
het bestreden besluit, ook voor wat betreft 
de ingangsdatum van het ontslag, niet kan 
worden gezegd feitelijk of rechtens t e strij
den met de hiervoren aangehaalde toepasse
lijke artikelen van het "Werkliedenregle
ment", zijnde de Raad niet gebleken van het 
bestaan overigens van een toepa5selijk al
gemeen verbindend voorschrift, waarmede 
dat besluit zoude strijden, noch ook, dat ver
weerder bij het nemen daarvan van zijn be
voegdheid kennelijk een ander gebruik heeft 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor de
zelve is gegeven ; 

0. dat mitsdien de uitspraak, waarvan be
roep moet worden bevestigd ; 

Rechtdoende in naam der Koningen: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

A.B. 
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1i!, Nove1nbe 1· 1941. KONI NKLIJK BE
SLUIT. (Zuiveringsbesluit 1945, art. 2). 

Appellante is lid geweest van het 
Medisch F ront en h eeft ter gelegenheid 
van een sollicitatie op een v ragenlijst 
medegedeeld, dat zij met de N.S.B. 
sympathiseerde, ter wijl zij voorts gedu
rende de bezettingstijd ook buiten haar 
werkzaamheden geregeld en in het bij
zonder omgang zocht m et nat.-soc. le 
den van het per soneel en door deze a ls 
medestandster werd beschouwd, en in 
de Septemberdagen van 1944 uit eigen 
beweging een verpleegster, die lid van 
de N.S.B. was, op haar vlucht verge
zelde. Door voormelde gedragingen -
daargelaten of zij daarbij blijk heeft ge
geven van een nat.-soc . geestesgesteld
heid - is zij in e rnstige mate tekort 
geschoten in h e t betrachten van de 
juiste h oudin g in verband met de be
zetting en is haar terecht ontslag ver
leend op grond van het Zuiveringsbe
sluit 1945. 

l n naam van H are Majesteit Wilhelmina, 
Wij J ULIANA, enz. ; 
Beschikkende op h et beroep, ingesteld 

door Mejuffrouw X te 's-Gravenhage t egen 
de beschikking van de Minister van Bin
nenlandse Zaken van 12 October 1946, No. 
Z. 8077, afdeling Binnenlands Beat.uur, Bu
r eau Zuivering, gewijzigd bij de beschik
king van 16 Juli 1947, No. Z. 13742, afde
ling Binnenlands Bestuur, Bureau Zuive
ring, waarbij zij op g r ond van h et Zuive 
ringsbesluit 1946 uit haar functie van ad
junct -directrice van het gemeente-zieken
huis aan de Bergweg t e Rotterdam werd 
ontslagen; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord advies van 
22 October 1947, No. 1613 ; 

Op de voordracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 6 Novem ber 1947, 
Afdeling Binnenlands Bestuur Zu ivering 
No. Z. 14324; 

0. dat de Minister bij zijn beschikking 
van 16 Juli 1947, no. Z. 13742, afdeling Bin
nenlands Bestuur, Bureau Zuivering, zijn 
beschikking van 12 Oct. 1 946, No. Z. 8077, 
a fdeling B innenlands Bestuur, Bureau Zui
vering, waarbij krachtens art. 2, eerst e lid, 
s ub 2, van het Zuiveringsbesluit 1946 aan 
Mejuffrouw X ontslag wer d verlee nd uit 
haar evenvermelde functie m et ingang van 
1 Jan. 1945, in dier voege heeft gewijzigd, 
dat de datum van het ontslag is gesteld op 
5 Mei 1945; 

dat de Minister bij zijn besluit tot ont
slag van Mejuffrouw X h eeft overwogen, 
dat zij, mede naar het oor deel van de Com
missie van Advies, bedoeld in art. 5, lid 4, 
van het Zuiveringsbesluit 1945, h eeft doe n 
blijken van een nationaal-socialistisch e 
geestesgesteldh eid; 

dat de Commissie van Advies Zuivering·s 
besluit 1945 de Minister in overweging had 
gegeven aan voornoemde Mejuffrouw X 
ontslag, als bedoeld in art. 2, lid 1, van h et 

Zuiveringsbesluit 1945 te verle nen m et in
gang van 1 J an. 1945; 

dat de Commissie daarbij heeft overwo
ger., dat zij op grond van de overgelegde 
stukken als vaststaande aanneemt, dat Me
juffrouw X sympathiseerde met de N.S.B., 
veel omging m et N.S.B.ers en als zodanig 
bekend stond; dat zij bi ijk h eeft gegeven 
van een nationaal-socialistische gecstesg·e
steldheid, als omschreven in a rt. 2, lste lid, 
van h et Zuiveringsbesluit 1945; 

dat tegen de beslissing van de Minister 
de appellante in beroep is gekomen, aan
voerende, dat de grond voor het haar ver 
leende ontslag, te weten haar beweerde na
tionaal-socialistisc he geestesgesteldheid,door 
de Minister is gehandhaafd; dat zij met de 
meeste nadruk moet betuigen, dat zij nim
mer van zodanige geestesgesteldheid heeft 
doen blijken en dat zij m itsdien niet in de 
jegens haar getroffen maatregel kán be
rusten, zodat zij zich wel genoodzaakt ziet 
beroep aan te tekenen, tot welk beroep zij 
zich op grond van art. 9 van be t Zuive
ringsbesluit 1945 bevoegd m eent, nu de be
s trede n beschikking van 16 Juli 1947, voor 
wat de datum van ontslag betreft, afwijkt 
van h et advies van de Commissie van Ad
v ies; dat de in haar schrijven van 29 Maart 
1947 aan de Minister van B innenlandse Za
ken n eergelegde grieven nog onverminderd 
aanwezig zijn; dat zij bovendien daaraan 
het volgende toevoegt: dat naar haar m e
ning s lechts het feit, dat zij bij sollicitatie 
naar een betrekking bij de gem eente Zaan
dam heeft verklaard te sympathiseren m et 
de N.S.B., grond kan h ebben opgeleverd 
voor het oordeel, dat zij blijk heeft gegeven 
van een nationaal-socialistisch e geestesge
steldheid; dat zij evenwel m et nadruk be
tuigt, dat deze verklaring in str ijd met d e 
waarhe id is gedaan, slechts m e t het doel 
om een zeer gewenste betrekking te ver
krijgen en dat - hoezeer zij achteraf ook 
moet e rkennen, dat het door haar gekozen 
middel onjuist is geweest - de inhoud van 
deze verklaring toch bevestiging dient te 
vinden, alvorens de geincrimineerde gees
tesgesteldheid als vaststaand kan worden 
aangenomen; dat zulks ech ter geenszins 
h et geval is; dat zij integendeel heeft ge
weigerd voedsel van h et ziekenhuis t er be
schikking te stellen voor h et ma ken van 
vluchtpakketten voor N.S.B.-e rs en dat zij 
dientengevolge door toedoen van de N.S.B.
geneesheer-directeur zelfs door de Duitsers 
is gear resteerd; dat zij een vooraanstaand 
illegaal werker heeft geholpen en haar 
vrienden overtuigd waren van haar goede 
instelling; dat zij voorts ernstige aandacht 
vraagt voor het feit, dat zij nimmer door 
enige zuiveringsinstantie is gehoord; dat 
s lechts een onbevoegd lichaam als het Ge
meentelijk Scheidsgerecht in het voorbij
gaan en zeer onvolledig aan de zuivering 
heeft geraakt en dat haar zonder gelegen
heid tot verweer e n verantwoording de 
meest zware en onterende maatregel is op
gelegd; dat zij mede de volle aandacht 
v raagt voor h et feit, dat door het zuive-
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ringsontslag haar de mogelijkheid van ho
ger ber oep bij de Centrale Raad van Be
roep inzake haar beweèrde ambtelijke on
geschiktheid is afgesneden; dat mitsdien de 
zwaarste straf en andere daaruit nog voort
vloeiende ernstige nadelen haar deelachtig 
zijn geworden. zonder dat ooit beh oorlijke 
en onvolledige behandeling van haar zaak 
heeft plaats gevonden e n zulks terwijl er 
Slechts enkele zeer dubieuse en v r ijwel al
tijd onhoudbare klachten zijn ingebracht; 
weshalve zij verzoekt de haar opg·elegde 
straf van ontslag krachtens h et Zuive
ringsbesluit 1945 ongedaan te ma ken; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van de appellante In haar beroep, dat Inge
volge art. 9, eerste lid, van het Zuiverings
beslu it 1945 van e~n ontslag beroep open 
staat, indien het g,;,geven is in afwijking 
van het advies der Commissie, bedoeld in 
art. 5, vierde lid, van. genoemd beslu it ; 

dat in dit geval ûe bovenbedoelde Com
missie heeft geadviseerd aan de appellante 
on tslag te verlene n, als bedoeld in art. 2, 
eerste lid, van het Zuiveringsbesluit 1945, 
ingaande 1 Jan. 1945, waarop de Minister 
van Binnenlandse Zaken dit ontslag heeft 
verleend, aanvankelijk met ingang van bo
vengenoemde datum, doch later, bij zijn be
sluit van 16 Juli 1947, No. z. 13742, afde
ling Binnenlands Bestuur, Bureau Zuive
ring, met ingang van 5 Mei 1945; 

dat, nu de beslissing van de Minister af
wijkt van het advies der Commissie, zij het 
ten gunste van de appellante, moet worden 
aangenomen, dat zij r echt van beroep heeft, 
terwijl, daar de genomen maatregel als een 
eenheid is te beschouwen, dit beroep op de 
besch ikking van de Minister in haar geheel 
betrekking kan h ebben ; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat uit de 
stukken b lijkt, dat de appellant lid is ge
weest van het :\ledisch .l<~ront en ter gele
genheid van een sollicitatie op een vragen
lijst heeft medegedeeld, dat zij m et de 
N.S.B. sympathiseerde; 

dat voorts is komen vast te staan, dat zij 
gedurende de bezettingstijd ook buiten haar 
werkzaamheden geregeld en in het bijzon
der omgang zocht m et nationaal-socialis
tisch e leden van het personeel en door deze 
a ls m edestandster werd beschouwd; 

dat zij in de Septemberdagen van 1944 
uit eigen beweging een verpleegster, die 
lid van de N.S.B. was, op haar vlucht ver
gezelde; 

dat de appellante weliswaar aanvoert, 
dat haar sympathiebetuiging met de N.S.B. 
uitsluitend tot doel had h et verkrijgen van 
een begeerde functie en haar omgang met 
enkele leden der N.S.B. niets uitstaande 
had met sympathie voor de door hen aan
gehangen beginselen, doch dat, wat het 
eerste betreft, hierdoor het onjuiste van 
haar handelwijze geenszins wordt wegge
nomen, terwijl wat het laatste betreft, de 
appellante uit h et oog heeft verloren, dat 
haar eerste en m eest voor de hand liggen
de plich t was door houding en handelen in 
ieder opzicht een voorbeeld voor haar per
soneel te zijn; 

dat dan ook geoordeeld moet worden, dat 
de appellante door voormelde gedragingen 
- daargelaten of zij daar bij b lijk heeft ge
geven van een nationaal-socialistisch e gees
tesgesteldheid - in ernstige mate is te kort 
geschoten in het betrachten van de juiste 
h ouding in verband met de bezetting; 

dat haar derhalve terecht ontslag is ver
leend op grond van het Zuiveringsbesluit 
1945; 

Gezien dit besluit; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
De Minister van Binnenlandse Zaken is 

belast en::. A. B. 

12 November 1941. UITSPRAAK van h et 
Ambtenarengerecht te Am s te rdam. 
(Politiebesluit 1945 a r t. 19; Politieamb
tenarenreglement art. 51; A mbtenaren
wet 1929 art. ö8, l e lid) . 

Art. 51 v. h. Politieambtenarenregle
m ent is onverbindend. Art. 19, lid 2, 
van het recht van wet bezittende Po
litiebesluit 1945 beperkt de m iniste riële 
bevoegdheid tot overplaatsing van amb
tenaren van politie uitdrukkelijk tot 
een termijn van 6 maanden. Het stond 
de K roon derhalve niet vrij die be
voegdheid na verloop van die termijn, 
opnieuw aan de Ministers van Binnen
landse Zaken e n Justitie, onderschei
denlijk van Binnenlandse Zaken, te 
verlenen. 

Een conditioneel besluit - houdende 
overplaatsing van een agent van ge
meentepolitie te H., .,eventueel t e A." 
(dit voor het geval een ander ontslag
besluit zon wor den vernietigd) is niet 
een zelfstandig besluit en is rechtens 
irrelevant. De woorden "eventueel te 
A." worden daarom als een rechtens 
irrelevante toevoeging beschouwd. 

Uitspraak in zake: 
J. B. L. de Rave, wonende te Hilversum, 

klager, 
tegen: 

1. df\ Minister van Binnenlandse Zaken te 
's-t¾ravenhage, verweerder; 2. de Burge
meester van Hilversum, verweerder. 

H et Ambtenarengerecht te Amsterdam, 
1'en aanzien der feiten: 
0 . dat de Minister van Binnenlandse Za

ken bij besluit van 4 Juli 1947, No. 3378, 
afd. 0. 0. en V. (Bur. A.), u it overweging, 
dat het belang van de d ienst vordert, dat 
klager, agent van gemeentepolitie te Hil
versum en eventueel te Apeldoorn, wordt 
verplaatst naar de gemeentepolitie te Assen 
e n gelet op art. 3 van het Politiebesluit 
1945 en op art. 51 van het Politieambtena
renreglement, heeft besloten: 

I. de klager, agent van gemeentepolitie 
te Hilversum en eventueel t e Apeldoorn, 
met ingang van 1 Aug. 1947 te verplaatsen 
naar de gemeentepolitie te Assen; 

II. de burgemeesters der gemeen ten 
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Hilversum en Assen uit te nodigen, ter uit
voering van het gestelde onder I, de klager 
met ingang van 1 Aug. 1947 eer vol te ont
slaan, onderscheidenlijk aan te stellen; 

0. dat de Burgemeester van Hilversum 
bij besluit van 8 Juli 1947, A.Z. no. 1650, de 
klager vervolgens, ter uitvoer ing van vo
renomschreven besluit van de Minister van 
Binnenlandse Zaken, met ingang van 1 
Aug. 1947 ongevraagd eervol ontslag als 
~gent van g·emeentepolitle dier gemeente 
heeft verleend; 

0. dat klager tegen beide voormelde be
sluitcr, bij het Gerecht beroep heeft inge
steld, middels een tweetal klaagschriften, 
welke op 12 Juli 1947 ter griffie van het 
Gerecht zijn ontvanger. en het Gerecht op 
de gronden, als in een tweetal aanvullende 
klaagschriften nader on twikkeld, heeft ver
zocht de aangevallen besluiten te willen 
nietig verklaren met alle gevolgen van 
dien; 

0. dat de Minister van Binnenlandse Za
ken bij contra-memorie, gedagtekend 24 
Sept. 1947, het aangevallen overplaatsings
besluit heeft verdedigd en dat de Bu rge
meester van Hilversum bij schr ijven van 
20 Sept. 1947 heeft medegedeeld van het in
dienen van een contra-memorie af te zien; 

0. dat het Gerecht de beide vorenom
schreven zaken wegens haar samenhang 
heeft gevoegd en als één zaak heeft behan
deld ter openbare terechtzitting van 22 0ct. 
1947, alwaar de l<lagcr in persoon is ver
sch enen en de Burgemeester van H ilver
sum bij zijn gemachtigde, Mr. T h. G. Don
ner , directeur van het Centraal Adviesbu
reau voor Publiekrecht en Administratie, 
wonende te 's-Gravenhage; 

in rechte : 
0. <lat het Gerecht op grond van de ge

din gstukken, waaronder mede de stukken 
van het tussen klager en de Burgemeester 
van H ilversum bij dit Gerecht aanhangig 
geweest zijnde twistgeding, no. 46/45, en 
van het onderzoek ter openbare terecht
zitting als vaststaande aanneemt: 

dat klager door de toenmalige burge
meester van Apeldoorn bij besluit van 1 
Juni 1944 met ingang và.n diezelfde datum 
is ontslagen als wachtmeester van ge
meentepolitie te Apeldoorn; 

dat klager ver volgens door de destijds 
fun gerende burgemeester van Hilversum 
bij besluit van 24 Juli 1944, te rekenen van 
16 Juni 1914 af, is aangesteld in vaste 
dienst a ls wachtmeester der gemeentepoli
tie te Hilversum en bij besluit van de bur
gemeester van. Hilversum van 20 Mei 1946 
is benoemd tot agent van politie le klasse 
dier gemeente; 

dat inmiddels de Minister s van Justitie 
en van Binnenlandse Zaken, bij gemeen
sch appelijke beschikking van 7 Mei 1946, 
onder aanhaling van art. 19, tweede lid, van 
het Politiebesluit 1945, hebben bepaald, dat 
klager in zijn laatstgemelde rang van Hil
versum naar Assen zou worden overge
plaatst en deze overplaatsing voor 1 Aug. 
1946 zou moeten z ijn uitgevoerd; 

L. 1944 

dat het Ambtenarengerecht te Arnhem 
bij uitspraak van 12 Juni 1946 het besluit 
van de Burgemeester van Apeldoorn, dd. 1 
Juni 1944, waarbij klager met ingang van 
d iezelfde datum als wachtmeester van ge
meentepolitie te Apeldoorn werd ontslagen, 
heeft nietig v erklaard; 

dat de burgemeester van Apeldoorn de 
klager vervolgens bij beslu it van 18 0 ct. 
1946 andermaal uit de dienst bij de ge
meentepolitie te Apeldoorn heeft ontslagen, 
thans met ingang van 1 Nov. 1946 en dat 
de burgemeester van Hilversum, ter uit
voering van vorenvermelde gemeenschap
pelijke beschikking van de Ministers van 
J'ustitie en van Binnenlandse Zaken, de 
klager bij besluit van 23 0ct. 1946 even
eens me t ingang van 1 Nov. 1946 a ls agent 
van gemeentepolitie le klasse te H ilversum 
eervol heeft ontslagen; 

dat klager, die met ingang van 1 Nov. 
1946 als agent van gemeentepolitie le klas
se te Assen is aangesteld en sedert als zo
danig aldaar dienst doet, tegen beide laatst
vermelde ontslagbesluiten bij de ambtena-

. renrechter in beroep is gekomen, tegen het 
beslu it van de burgemeester van Apeldoorn 
bij het Ambtenarengerech t te Arn hem, 
welk Gerecht dit besluit bij u itspraak van 
2 September 1947 (nr. 1947/13) beeft n ie tig 
verklaard, tegen het besluit van de bu rge
meester van Hilversum bij dit Gerecht, 
h etwelk dat besluit bij uitspraak van 12 
Maart 1947 (nr. 46/45) eveneens n ietig ver
k laarde, daarbij onder meer overwegende, 
dat de Ministers van J ustitie en van Bin
nenlandse Zaken de bevoegdheid tot over
plaatsing in het toen aan de orde zijnde 
geval n iet meer bezaten, aangezien de over
plaatsingsbesch ikking van 7 Mei 1 946 niet 
was genomen binnen het tijdvak van zes 
maanden na de inwerkingtreding van het 
Politiebesluit 19<t5, voor welk tijdvak dat 
beslu it die bevoegdheid slech ts aan d ie 
Ministers had toegekend; 

dat na en in verband met laatstgemelde 
uitspraak van dit Gerecht de Minister van 
Binnenlandse Zaken en de burgemeester 
van Hilversum de thans aangevallen be
s luiten, dd. onderscheidenlijk 4 en 8 J uli 
1947, hebben genomen; 

0 . dat het t hans aangevallen overplaat
singsbesluit van de Minister van Binnen
landse Zaken, dd. 4 J uli 1947, blijkens zijn 
redactie de klager bedoelt te treffen in zijn 
hoedanigheid van agent van gemeente-po
litie te Hilversum, eventueel te Apeldoorn, 
in laatstgemelde hoedanigheid kennelijlc 
met het oog op de mogelijkheid, dat k lager 
later, ingevolge een n ietigverklaring van 
het desbetreffende ontslagbesluit, - welke 
nietigverklaring bij de hiervoren reeds ver
melde uitspraak van 2 September 1947 van 
het Ambtenarengerecht te Arnh em inder
daad heeft plaats gehad -, geacht zou 
moeten worden die hoedanigheid ook op 4 
Juli 1947 te hebben bezeten; 

0 . dat het ·Gerecht echter een dergelijke 
conditioneel "besluit" ten opzichte van een 
persoon, d ie ten tijde van het nemen daar-

2 1 
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van feitelijk de hoedanigheid van ambte
naar niet bezit, rechtens niet als relevant 
kan aanmerken en dan ook aanneemt, dat 
het aangevallen besluit van de Minister van 
Binnenlandse Zaken dd. 4 J u li 1947, niet 
een zelfstandig besluit, a ls In de A mbte
narenwet 1929 bedoeld, tot overplaatsing 
van klager als agent van gem eentepolitie 
te Apeldoorn naar Assen in houdt en de in 
<lat besluit voorkomende woorden "even
tu eel t e Apeldoorn" a ls een r echtens irre
levante toevoeging beschouwt; 

0. voorts ten aanzien van de overplaat
sing van klager van Hilversum naar As
sen. dat de Minister van Binnenlandse Za-
1,cn zijn bevoegdheid daartoe meent te k un
nen afleiden uit art. 61 van het Politie
ambt enarenreglem ent, luidende: 

"Wanneer het belang van den dienst 
zulks vordert, k unnen Onze Ministers van 
Jus titie en van Binnenlandse Zaken geza
m enlijk een ambtenaar, a l of niet op zijn 
verzoek, van h et Korps Rijkspolitie naar 
de gemeentepolitie of van de gem eente
politie naar het K orps Rijkspolitie ver
plaatsen of daarbij detacheeren. Gelijl{e be
voegdheid komt onzen Minister van Bin
n enlandsche Zaken toe m et betrekking tot 
het vcrpalatsen of detacheeren van een 
ambtenaar van gemeentepolitie naar of bij 
de gemeentepolitie In een andere ge
meente."; 

0. dat het Gerecht vorenbedoeld art. 61 
echte r onverbindend acht; 

dat toch uit de omstandigheid, dat art. 
19, tweede lid, van h et, kracht van wet 
hebbende, Politiebesluit 1946, de in da t lid 
geregelde ministeriële bevoegdheid tot over
plaat s ing van een ambtenaar van politie 
uitdrukkelijk beperkt tot een termijn van 
lies maanden na de inwerkingtredin g van 
dat besluit, moet worden afgeleid, dat het 
de Kroon niet vrij stond om d ie bevoegd
heid bij de regeling van de r echts pos itie 
der politieambtenaren, krach tens a rt. 4 van 
dit besluit, opnieuw aan de betrokk en Mi
nisters, onderscheidenlijk - voor wat de 
overplaatsing van een a m btenaar van ge
meentepolitie naar de gemeentepolitie ener 
a ndere gemeente betreft - aan de Minis t er 
van Binnenlandse Zaken toe te kennen en 
daardoor de voormelde, in art. 19, tweede 
lid, gelegen beperking tot een dode letter 
te maken; 

O. dat hieruit volgt, dat meerbedoeld 
overplaatsingsbesluit, als in s trijd met de 
algemeen verbindende voorschriften be
hoort te worden nietig verklaard; 

0 . dat h ieruit tevens voortvloeit, dat ook 
h e t op deze nietige overplaatsing gegron de 
ontslagbesluit, dd. 8 Juli 1947, van de Bur
gemees t er van Hilversum, als zijnde in 
strijd met de toepasselijke algem een ver
bindende voorschriften, behoort te worden 
nie tig verklaard; 

Rech tdoende: 
Verklaart nie tig : 
l°. h et besluit van de Minister van Bin

nenlandse Zaken, dd. 4 J uli 1947, No. 3378, 
a fd. O.O. en V. (Bur. A); 

2°. het besluit van de Burgemeester van 
Hilversum dd. 8 Juli 194 7, A.Z. No. 1650, 
waartegen ten deze beroep. 

Geen hoger beroep ingesteld. A. B. 

17 November 1941. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 39). 
Al moge tussen de werkgeefst er van 

patiente en deze zijn overeengekom en, 
dat haar dienst op 1 J uli 1946 een einde 
zou nemen, zo moet toch de dienstbe
trekking door het plotseling vertrek 
van patiente omstreeks 13 J u ni 1946 
reeds op dat tijdstip a ls verbroken wor
den beschouwd, daar zij ·daarna niet 
m eer in staat is geweest de door haar 
gesloten arbeidsovereenkomst vóór 1 
Juli 1946 na te komen. Derhalve is de 
woonplaats, die zij kracht en s art. 79 
B. W. t en huize van haar werkgeefster 
had, komen te vervallen. Daaraan doet 
niet af, dat haar lijfgoederen op h et 
ogenblik, dat de rechterlijke m a ch t i
g ing werd aangevraagd, nog in de wo
ning van de werkgeefster lagen, da.ar 
d e bepaling van de woonplaats van de 
armlastige krankzinnige na het verbre
k en der arbeidsovereenkomst niet uit
sluitend afhankelijk kan worden ge
st eld van de wil der werkgeefster . N u 
uit de deskundige-verklaring blijkt, da t 
patiente na het vervallen van de woon
plaats ex art. 79 B. W. niet meer In 
staat geweest is een nieuwe woonplaats 
t e vestigen, kan geen gem eente wor
den aangewezen voor de toepassing 
van art. 39. 

In naam van H a re Majest eit Wilhelmina, 
Wij JULIANA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woon

plaats van de armlastige krankzinnige 
Adriana H oogerheide; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur , geh oord, advies van 
29 October 1947, No. 1717; 

Op de voordracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 8 November 1947, 
No. 12306, Afdeling Armwezen; 

0 . dat Adriana Hoogerheide, geboren 1 
September 1894, als inwonende dienstbode 
werkzaam was bij Mevrouw Holtzer, gebo
ren Knutte l, Pomonaplein 87 te 's-Graven
hage ; dat zij vandaar omstreeks 13 Juni 
1946 plot seling in overspannen t oestand 
vertrokken is, nadat zij tevoren r eeds her
haalde malen had medegedeeld de dienstbe
t rekking te willen verbreken met ingang 
van 1 Juli 194 6; dat zij zich vervolgens 
heeft begeven na.ar het huis van haar zus
ter de weduwe A. de K orne--Hoogerheide 
te R otterdam; dat Mejuffrouw H oogerheide 
op 29 Juni 1946, na verkregen rechterlijke 
machtiging van diezelfde datum, werd op
genomen in de inrichting "Licht en Kracht" 
te Assen; dat de kosten van verpleging 
voorlopig voor rekening de r gem eente Rot
terdam werden gebracht; dat de patiente 
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bij haar vertrek uit 's-Gravenhage haar 
lijfgoederen in de woning van Mevrouw 
Holtzer heeft achtergelaten, die haar tot 1 
Juli 1 946 loon h eeft uitbetaald; 

dat ongeveer 3 weken na haar vertrek 
uit 's-Gravenhage deze lijfgoederen zijn na
gezonden; 

dat over de betaling van de kosten van 
de overbrenging naar h et gesticht en van 
verpleging aldaar geschil is ontstaan; 

dat burgemeester en wethouders van 
's-Gravenhage niet bereid zijn deze kosten 
voor rekenin g van hun gemeente te n em en, 
omdat huns inziens de patiënte, toen zij 
het huis van haar werkgeefster verliet, de 
bedoeling had daar niet meer terug te 
lrnren, en het feit, dat de lijfgoederen van 
de patiënte nog gedu rende drie weken ten 
huize van haar vroegere werkgeefster ble
ven liggen, moet worden toegeschreven aan 
de onbekendheid van het juiste adres, 
waaraan deze goederen moesten worden 
gezonden; 

dat burgemeester en weth ouders van 
Rotterdam evenmin bereid zijn de voor
noemde kosten voor rekening van hun ge
m eente te nemen, daar de patiënte niet in 
die gemeente in h et bevolkingsregister 
stond ingesch reven o p het ogenblik, dat de 
rechterlijke machtigin g om haar in een 
~rankzinnigengestich t t e plaatsen werd 
aangevraagd; 

0. dat, al m oge ook t ussen de werkgeef
ster van Mejuffrouw Hoogerheide en Me
ju ffrouw Hoogerheide overeengekomen zijn, 
dat haar dienst op 1 J uli 1946 een einde 
zou nem en, de dienstbetrekking niettemin 
door h et plotseling vertrek van deze pa
tiënte omstreeks 13 Juni 1946 reeds op dat 
tijdstip als ve rbroken moet worden be
schouwd, daar zij daarna niet m eer in staat 
is geweest de door haar gesloten arbeids
overeenkomst vóór 1 Juli van dat jaar na 
te komen; 

dat daarom de woonplaats, die de pa
tiënte krachtens artikel 79 van h et Burger
lijk W etboek t en huize van haar werkgeef
ster had, is komen te verva Jlen; 

dat hie rvan niet kan afdoen de omstan
digh eid, dat de l ijfgoederen van de patiënte 
op het ogen blik, dat de rechterlijke mach
tiging, bedoeld in artikel 39, l e lid der Ar
menwet, werd aangevraagd, n og in de wo
ning van haar werkgeefster lagen, daar de 
bepaling van de woonplaats van deze arm
lastige krankzinnige na h e t verbrek en der 
arbeidsovereenkomst niet uitsluitend afhan
kelijk kan worden gesteld van de wil van 
de bedoelde werkgeefster; 

dat u it de onder de stukken aangetroffen 
deskundige-verklaring blijkt, dat de patiën 
te, na het vervallen van de woonplaats, 
welke zij tot omstreeks 13 Juni 1946 heeft 
gehad, niet m eer in staat is geweest een 
nieuwe woon plaats te vestigen; 

dat mitsdien ten tijde, dat de voornoem
de r echterlijke machtiging werd aange
vraagd, geen gem eent e kan worden aange
wezen voor de toepassing van artikel 39 
de r Armenwet ; 

Gezien de Armenwet; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Te beslissen , dat geen gemeente kan wor

den aangewezen als de woonplaats van de 
armlastige kra nkzinnige Adriana H ooger
heide, voor de toepassing van artikel 39 de r 
Armenwet; 

De Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast, enz. A. B. 

11 Xoveinber 1947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
72). 

Nu uit de aanvrage zelf niet vol
doende blijkt, waartoe de m edewerking 
van de Raad werd gevraagd, hebben 
deze en Ged. Staten bij de beoordeling 
van de aanvraag terecht de nadere om
sch rijving van de gewenste voorzie
ning, zoals deze in de bij de aanvrage 
gevoegde toelichting is kenbaar ge
maakt, in aanmerking genomen. 

De door he t schoolbestuur gewenste 
voorziening voor het aanbrengen van 
een h eining om het schoolplein ov er 
schrijdt de normale eisen, aan h e t ge
ven van 1. o. te steJlen, ten aanzien 
van afscheiding van een speelplaats 
neergelegd in art. 2 s ub 5 van het K. B. 
van 15 Febr. 1924 Stbl. 48. Ook het 
bela ng van de v eilig h eid der school
kinderen of dat van h et onderwijs ma
k en de beoogde voorziening niet nood
zakelijk. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
Wij J ULIANA, enz.; 
Beschikkende op het be roep, ingesteld 

door het bestuur der vereniging "Een 
sch ool met de Bijbel" t e H oogvliet, t egen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Hol
land van 14 Jan. 1947, no. 224, tot onge
g ron dverklaring van zijn beroep tegen h et 
besluit van de tijdelijke raad der gemeente 
Rotte rdam van 20 Juni 1946, waarbij aan 
de appeJlant, met toepassing van de a r tt. 
72 en volgende der Lager Onderwijswet 
1920, m edewerking voor h et plaatsen van 
een h ek om de speelplaats van zijn bijzon
dere sch ool voor gewoon Jager onderwijs 
aldaar, werd geweigerd ; 

D e Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 22 Oct. 1947, No. 1526; 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen va n 
13 Nov. 194 7, No. 45200, afdeling Lager On
derwijs; 

0. dat, nadat de tijdelijke raad de r ge
m eente Rotterdam bij zijn besluit van 20 
Juni 1946 aan h et bestuur der vereniging 
,,E en school met de Bijbel", t e H oogvliet, 
de gevraagde medewerking, als bedoeld in 
art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 had 
geweigerd voor het plaatsen van een h ek 
om de speelplaats van zijn bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs aldaar , 
dit bestuur daarvan in beroep is gekom en 
bij Ged. Staten van Zuid-Holland ; 

dat dit college bij zijn besluit van 14 Jan. 
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1947, no. 224, het beroep ongegrond heeft 
verklaard, overwegende, dat het aangeval
len besluit van de tijdelijke raad steunt op 
de volgende gronden: dat blijkens een bij 
de aanvrage behorende toeli<'hting de be
doelde voorziening noodzakelijk zou zijn, 
omdat de speelplaats herhaaldelijk door on
bevoegden wordt misbruikt; dat uit een ter 
plaatse ingesteld onderzoek is gebleken, dat 
in de afgelopen oorlogsjaren de oorspron
kelijke terreinafscheidingen door de Duitse 
w eermacht g rotendeels zijn verwijderd; dat 
deze afscheidingen inmiddels zijn hersteld 
en thans geheel overeenkomen met die van 
de andere in de omgeving gelegen scholen, 
terwijl klachten over misbruik van de 
speelplaatsen dezer scholen niet worden 
vernomen; dat op grond hiervan moet wor
den aangenomen, dat door het herstellen 
-yan de bedoelde terreinafscheidingen een 
bevredigende oplossing is verkregen en 
mitsdien door inwilliging van het onder
havige verzoek de normale eisen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, zou
den worden overschreden; dat het appel
lerend schoolbestuur hiertegen heeft aan
gevoerd: dat de speelplaats aan twee zij
den begrensd wordt door bouwland (klei), 
t'erwijl de afscheiding gevormd wordt door 
een lag!) liguster heg van ± 75 cm hoogte ; 
dat deze afscheiding, afgezien van haar be
schadiging tijdens de bezetting, van de aan
vang af en nog steeds ontoereikend is ge
bleken; dat namelijk geregeld onbevoegden 
zich tot de speelplaats toegang verschaf
fen. daarvan op allerlei wijze misbruik ma
k en en op de meest ergerlijke manier uit 
qaldadigheid aan het schoolgebouw bescha
digingen toebrengen; dat dit euvel aller
minst is opgeheven, doordat - zoals de 
gemeenteraad dit uitdrukt - de oorspron
kelijke terreinafscheidingen na de bevrij
ding weer zijn h ersteld ; dat, wat er ook 
moge zijn van de toestanden bij andere 
scholen, de huidige situatie bij deze school 
niet gehandhaafd kan blijven, omdat alle 
tot dusver aangewende middelen om aan 
het ondragelijk vandalisme een einde te 
maken hebben gefaald; dat een behoorlijke 
e·n betrekkelijk goedkope afscheiding is te 
verkrijgen door een stevig h ek van sterk 
harmonicagaas, van voldoende hoogte en 
van boven voorzien van enkele prikkel
draadlijnen; dat hun college m eent te 
moeten overwegen, dat blijkens de toelich
ting, behorende bij de aanvrage aan het 
gemeentebestuur, het verzoek om mede
werking betreft het aanbrengen van een 
2 m hoog hek, bestaande uit betonnen palen 
of zogenaamde T-ijzers m et sterk harmo
nicagaas, een en ander aan de bovenzijde 
voorzien van enige rijen prikkeldraad, 
zulks ter vervanging van de aanwezige 
afscheiding, welke over een lengte van 
ongeveer 12 m bestaat uit een hek van 
harmonicagaas ter hoogte van ± 1 m en 
verder uit een ongeveer 0.75 m hoge ligus
terhaag, welke plaatselijk met enkele rijen 
prikkeldraad boven elkaar is aangevuld; 
dat de voorgenomen voorziening, gelijk 
ook de tijde lijke raad in zijn afwijzende 

beschikking blijkbaar aanneemt, is aan te 
merken ais een verandering van inrichting 
in de zin van artikelen 72 en volgende der 
Lager-Onderwijswet 1920; dat, wat betreft 
de vraag, of de beoogde verandering van 
inrichting de normale eisen, aan het geven 
van lager onderwijs te stellen, overschrijdt, 
ingevolge artikel 2, sub 5, van het Bouw
besluit een bij een school behorende speel
plaats door een eenvoudige en doelmatige 
afscheiding van de aangrenzende terreinen 
en de openbare wegen moet worden afge
sloten; dat - daargelaten de vraag, of de 
bestaande afscheiding aan deze eisen vol
doet - het aanbrengen van een 2 m hoog 
hek, bestemd om misbruik van de speel
plaats door onbevoegden onmogelijk te 
maken, ook naar het oordeel van de Bou w
kundig-inspecteur van het lager onderwijs, 
blijkende uit diens advies aan de H oofd
inspecteur van het lager onderwijs in de 
tweede hoofdinspectie, door voormeld voor
schrift niet wordt gevorderd; dat het ge
meentebestuur alzo niet o p g ronden, aan 
het zoëven genoemde Bouwbesluit ontleend, 
tot de gevraagde medewerking verplicht 
kan worden; dat voorts - afgezien nog van 
de vraag of de verandering van inrichting, 
waarvoor de gelden zijn aangevraagd, wel 
het juiste middel is t er bestrijding van het 
aangeduide euvel - met de zoëven genoem
de autoriteiten moet worden aangenomen, 
dat de door het appellerend schoolbestuur 
te dezen gestelde eisen in iede r geval te 
ver gaan; dat overigens ook niet gebleken 
is, dat het belang van de veiligheid der 
schoolkinderen dan wel dat van h et onder
wijs de beoogde voorziening noodzakelijk 
maakt; dat onder deze omstandigheden de 
ap.nvrage moet 'worden geacht uit te gaan 
boven de normale eisen, aan het geven van 
lager onderwijs te stellen; dat mitsdien de 
tijdelijk e raad der gemeente Rotterdam de 
aanvrage van het appellerend schoolbestuur 
terecht heeft afgewezen; dat, gezien het 
vorenstaande, de vraag of hier plaats is 
voor een voorziening als door het Rijks
schooltoezicht bepleit en welke in hoofd
zaak zou bestaan uit het aanbrengen van 
een afscheiding van harmonicagaas ter 
hoogte van circa 1 m langs de linkerzijde 
en de achterzijde van het terrein ter ver
vanging van de bestaande ligusterhaag met 
prikkeldraadvoorziening, bij de behande
ling van het onderwerpelijk beroep onbe
antwoord kan blijven; dat immers met de 
aanvrage van het schoolbestuur iets anders 
wordt beoogd dan door een voorziening, 
als door het Rijksschooltoezicht bepleit, 
bereikt kan worden; 

dat van di besluit het hierbovengenoem
de schoolbestuur in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat het in zijn aanvrage aan 
de gemeenteraad de medewerking heeft 
verzocht voor het aanbrengen van een be
hoorlijke afscheiding om de speelplaats, 
behorende bij zijn school voor gewoon lager 
onderwijs aan de Achterweg no. 58, te 
Hoogvliet; dat h et bij die aanvrage een 
toelichting heeft gevoegd, waarin het mede
deelde, dat beoogd werd het aanbrengen 
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van een 2 m hoog hek, bestaande uit 
betonnen palen of zogenaamde T-ijzers met 
sterk harmonicagaas, een en ander aan de 
bovenzijde voorzien van enige rijen prik
keldraad; dat n u de u itspraak van Gede
puteerde Staten daarop neerkomt, dat mede 
gelet op de adviezen van de Bouwkundig
inspecteur en van de Hoofdinspecteur van 
het lager onderwijs, weliswaar een behoor
lijke afscheiding ter plaatse behoort te 
worden aangebr&.cht, doch dat zulk een 
voorziening, zoals die In de toelichting van 
het schoolbestuur wordt omschreven, n iet 
nodig Is, daar met een meer eenvoudige 
uitvoering even goed zou kunnen worden 
volstaan, weshalve Gedeputeerde Staten 
van oordeel zijn, dat de aanvrage door de 
gemeenteraad terecht is afgewezen; dat 
deze uitspraak reeds hierom niet juist kan 
zün. omdat de gemeenteraad voli?ens artikel 
72 en volgende der Lager-Onderwijswet 
1920 slechts heeft te beslissen, of de ge
meente in principe medewerking zal ver
lenen voor de door het schoolbestuur in zijn 
aanvrage beoogde voorziening; dat de wet 
echter de wijze van uitvoering aan de be
oordeling van de gemeenteraad heeft ont
trokken en deze blijkens artikel 77, leden 4 
en 5, in handen heeft gelegd van de Inspec
teur van het lager onderwijs en van het 
College van burgemeester en wethouders, 
c.q. in beroep van de Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen, op grond 
van het zesde lid van dat a rtikel ; dat Ge
deputeerde Staten dan ook ten onrechte 
aan de door het schoolbestuur omsch reven 
wijze van uitvoering grond ontlenen voor 
de afwijzing van het ingestelde beroep; dat 
bovendien, ook als aangenomen zou moeten 
worden, dat in dit geval Gedeputeerde Sta
ten terecht getreden zijn in een beoorde
ling van de wijze van uitvoering, hun u it
spraak niet zou berusten op voldoende 
gronden; dat immers, blijkens hun uit
spraak, Gedeputeerde Staten wel met de 
Inspecteur van het lager onderwijs instem
men, dat een behoorlijke afscheiding van 
het bovenbedoelde schoolterrein noodzake
lijk is, doch dat in tegenstelling met de 
opvatting van het schoolbestuur volstaan 
zou kunnen worden met het aanbrengen 
van een afscheiding van harmonicagaas 
ter hoogte van circa 1 m; dat deze laatst
bedoelde overweging evenwel zakelijk on 
ju ist is: dat namelijk, zoals het schoolbe
stuur in zijn beroepschrift aan Gedeputeer
de Staten uitvoerig heeft uiteengezet, de 
plaatselijke omstandigheden een hoge af
scheiding volstrekt noodzakelijk maken; 
dat toch tengevolge van de onmogelijkheid 
van doorlopend toezicht op het schoolge
bouw met bijbehorend terrein gedurende 
de gehele dag onbevoegden zich tot de 
speelplaats toegang verschaffen, daarvan 
op allerlei wijze misbruik maken en op de 
meest ergerlijke manier het terrein bevui
len en uit baldadigheid aan het gebouw 
( ruiten, dakpannen, afsluitingen, afvoer
pijpen enz.) ernstige beschadigingen toe
brengen; dat dit euvel niet kan worden 
opgeheven door het aanbrengen van een 

betrekkelijk lage afscheiding, daar deze 
immers door kwaadwilligen heel gemakke
lijk kan worden overschreden; dat, wat er 
ook moge zijn van de toestanden op andere 
scholen en onverschillig welke vorm van 
afscheiding in het algemeen in normale 
gevallen voor schoolterreinen voldoende 
kan worden geacht, de huidige situatie bij 
deze school niet gehandhaafd kan blijven 
en dat een afdoende afsluiting volstrekt 
onmisbaar is om aan het ondragelijk van
dalisme definitief eon einde te maken; dat 
een voorziening, zoals het schoolbestuur 
die in zijn toelichting bij de aanvrage aan 
de raad heeft omschreven, betrekkelijk 
goedkoop kan worden aangebracht; 

0.: dat het appellerend schoolbestuur 
gelden heeft aangevraagd voor het aan 
brengen van een afdoende heining om het 
schoolplein en in een bij de aanvraag inge
diende toelichting heeft aangegeven, waar
in een dergelijke voorziening zou beh oren 
te bestaan; 

dat, nu uit de aanvraag zelf niet voldoen
de blijkt, waartoe de medewerking van de 
tijdelijke raad der gemeente Rotterdam 
werd gevraagd, deze raad en Gedeputeerde 
Staten bij de beoordeling van de aanvraag 
in dit geval terecht de nadere omschrijving 
van de gewenste voorziening, zoals deze in 
de toelichting is kenbaar gemaakt, in aan
merking hebben genomen; 

dat blijkens deze toelichting door het 
appellerend schoolbestuur medewerking is 
gevraagd voor het aanbrengen van een 
2 meter hoog hek, bestaande uit betonn en 
palen of zogenaamde '!'-ijzers mot sterk 
harmonicagaas, een en ander aan de boven
zijde voorzien van enige rijen prikk eldraad, 
zulks ter vervanging van de aanwezige 
afscheiding, ,_,elke over een lengte van 
ongeveer 12 meter bestaat uit een hek van 
harmonicagaas ter hoogte van ± 1 meter 
en verder u it een ongeveer 0.75 meter hoge 
ligusterhaag, welke plaatselijk met enkele 
rijen prikkeldraad boven elkaar is aange
vuld; 

dat ingevolge artikel 2, sub 5, van de 
Algemene Regelen, vastgesteld bij het Ko
ninklijk besluit van 15 F ebruarie 1924, 
Staatsblad no. 48, oen bij een school beho
rende speelplaats door eenvoudige en doel
matige afscheidingen van de aangr enzende 
terreinen en de openbare wegen moet wor 
den afgesloten; 

dat Gedeputeerde Staten, in overeen
stemming met het oordeel van het Rijks
schooltoezioht, terecht hebben beslist, dat 
- daargelaten de vraag, of de bestaan de 
afscheiding aan deze eisen voldoet - de 
door de appellant gevraagde voorziening, 
gezien artikel 2, sub 5, van het ovenver
melde besluit, de normale eisen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen , te 
boven gaat; 

dat voor het overige ook niet gebleken 
is, dat het belang van de veiligheid der 
schoolkinderen dan wel dat van het onder
wijs de beoogde voorziening noodzakelijk 
maakt; · 

dat mitsdien de tijdelijke raad der ge-
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meente Rotterdam de aanvrage van de 
appellant te recht heeft afgewezen en Ge
deputeerde Staten eveneens terecht het 
door de appellant tegen het daartoe strek
kende raadsbesluit ingestelde beroep onge
grond h ebben verklaard; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
he t be roep ongegrond te verklaren. 
De Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
A.B. 

z8 November z947. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Zuive
ringsbesluit 1945, art. 8). 

De rechtskracht van art. 8 van het 
Zuiveringsbesluit 1945 kan niet wor
den ontkend, ook niet waar het betreft 
een der maatregelen, genoemd in art. 
2, lid 2, van dit besluit. 

De enkele omstandigheid, dat de bij 
de zuivering van het overheidsperso
neel gevolgde gang van zaken eerder 
kans op een onjuiste beslissing ople
vert, geeft daartoe niet voldoende 
grond. 

Er kunnen voor de Kroon gewichtige 
redenen zijn geweest om noch de nor
male beroepsinstanties, noch andere 
instanties in te schakelen. 

Ook in de in art. 2, lid 2 , bedoelde 
gevallen geeft het besluit nog zekere 
waarborgen. 

Uitspraak in zake: 
C. wonende te z. eiser in hoger beroep, 

tegen: 
de Commissaris der Koningin in de pro

vincie X, gedaagde in hoger beroep, niet 
v ~rschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, enz. 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 

0 . dat gedaagde bij besluit van 26 Februari 
1946. gelet o.m . op het Zuiveringsbesluit 1945 
heeft goedgevonden C. voornoemd, commies
chef ter secretarie der gemeente Z., een ern
stige berisping, zonder openbaarmaking, toe 
te dienen en hem met ingang van die datum 
terug t e stellen in de rang van adjunct-com
mies op het maximum-salaris aan die rang 
verbonden, met uitsluiting van bevordering 
voor de t ijd van 5 jaar; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Arnhem 
bij uitspraak van 22 Juli 1947 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - het door C. 
tegen dat besluit bij dit Gerecht ingestelde 
beroep niet-ontvankelijk heeft verklaard; 

0 dat eiser tegen deze uit5praak tijdig in 
hoger beroep is gekomen en in zijn aanvul
lend beroepschrift o. m. het navolgende heeft 
aangevoerd : 

"dat weliswaar Uw Raad in zijn uitspraak 
van 25 Maart 1946 (A. R. B. blz. 4) ook de 
mening is toegedaan, dat de rechtskracht van 
het Zuiveringsbesluit 1945 niet kan worden 
betwist, ook al wordt daarbij dan de ontsla
gen ambtenaar de toegang tot de administra
tieve rechter ontzegd" , maar dat daaraan de 

overweging is verbonden: ,.nu althans het 
verlenen van ontslag niet uitsluitend is over
gelaten aan de administratie, doch slechts 
kan geschieden, nadat een onpartijdige com
missie van advies ter zake heeft geadviseerd 
en nu, indien het ontslag is verleend in af
wijking van dat advies, beroep openstaat op 
de Kroon, de Raad van State, afdeling voor 
de geschillen van bestuur, gehoord" ; 

"dat eiser deze overweging niet anders 
vermag op te vatten, dan dat de Centrale 
Raad van Beroep hiermede de materiele in
houd van meergenoemd artikel 8 heeft ge
toetst (met andere woorden in tegenstelling 
met het Ambtenarengerecht van mening is, 
dat de Raad bevoegd is tot beoordeling van de 
rechtsgeldigheid van dit artikel) en daarbij 
bevonden heeft, dat in gevallen van ontslag 
de rechtskracht niet t e betwisten is, nu aan de 
ontslagenen een zeker beroepsrecht op een 
onpartijdige rechter wordt gelaten; 

dat echter artikel 2, lid 2 van het Zuive
ringsbesluit 1945 nog 6 andere maatregelen 
dan ontslag kent, waarbij niet door een on
partijdige commissie van advies wordt gead
viseerd en evenmin beroep op de Kroon open
staat ; dat over het opleggen van deze maat
regelen door de administratie alleen beslist 
wordt, met uitsluiting van elke beroepsmo
gelijkheid van betrokkenen en zulks op ad
vies van plaatselijke zuiveringscommissies, 
welker samenstelling - zoals de practijk be
wezen heeft - geen onpartijdige en objectie
ve behandeling hebben kunnen waarborgen; 

dat dit laatste mede overduidelijk geble
ken is bij de maatregel van terugzetting in 
rang van eiser op beschuldigingen waarvan -
zoals het getuigenverhoor door het Ambte
narengerecht heeft uitgewezen - geen enkele 
steekhoudend bleek te zijn; 

dat eiser dan ook van mening is, dat nu de 
noodwetgever nagelaten heeft, om voor de 
door een der maatregelen van art. 2, lid 2 van 
het Zuiveringsbesluit 1945 getroffenen in 
plaats van het hun toekomende normale 
beroepsrecht een andere onpartijdige be
roepinstantie t e scheppen, terwijl aan an
dere bevolkingsgroepen in zuiveringszaken 
toch wel een beroepsrecht werd toegekend, 
deze de grenzen van het staatsnoodrecht 
heeft overschreden;" en 

dat eiser op al deze gronden de overtuiging 
is toegedaan, dat de noodwetgever door de 
uitsluiting in artikel 8 van het Zuiveringsbe
sluit r945 van elk beroepsrecht van betrok
kenen tegen maatregelen, genomen krachtens 
artikel 2, lid 2 van dit besluit, zijn bevoegd
heid als zodanig te buiten is gegaan en dat 
het tot de taak van Uw Raad behoort tegen 
deze overschrijding te waken door in casu 
eiser ontvankelijk te verklaren in het in eer
ste aanleg ingestelde beroep; 

dat hij mitsdien de rechtskracht van dit ar
tikel voorzover bedoelde maatregelen aangaat, 
betwist en op grond daarvan van oordeel is , 
dat hij in zijn beroep..ontvankelijk moet wor
den verklaard temeer nu is komen vast te 
staan, dat hem een evident onrecht is aan
gedaan; 

met verzoek dat het Uw Raad moge beha
gen de uitspraak van het Ambtenarengerecht 
te Arnhem d.d. 22 Juli 1947 - waarvan be
roep - te vernietigen en alsnog het door eiser 
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tegen de beschikking van de Commissaris 
der Koningin in de provincie X bij het Amb
tenarengerecht voornoemd ingestelde be
roep ontvankelijk te verklaren, zulks met te
rugwijzing van de zaak naar dat Ambtena
ren gerecht om te worden hervat in de stand, 
waarin zij zich bevond en voorts met zodani
ge verdere beslissing als Uw Raad zal ver
menen dat behoort"; 

In rechte: 
0. dat eiser niet betwist de rechtskracht 

van het Zuiveringsbesluit 1945 in het alge
meen, maar slechts aan artikel 8 van dit be
sluit rechtskracht wil ontzeggen, voorzover 
daarbij het normale beroepsrecht is ontno
men aan de belanghebbenden, op wie een of 
meer der in het tweede lid van artikel 2 van 
dit besluit genoemde maatregelen is toege
past; waarbij eiser zijn standpunt grondt op 
de omstandigheid, dat bij toepassing dier 
maatregelen voor de belanghebbenden niet 
een andere onpartijdige beroepsinstantie is 
geschapen; 

0. dienaangaande, dat weliswaar in het 
Zuiveringsbesluit 1945 niet is voorgeschre
ven, dat in geval van toepassing van bedoel
de maatregelen advies moet worden uitge
bracht door een commissie of dat bij enige 
instantie beroep openstaat, maar dit op zich
zelf niet insluit, dat aan genoemd artikel 8 in 
enig opzicht verbindende kracht moet wor
den ontzegd ; 

0. dat te dezen aanzien allereerst moet wor
den bedacht dat maatregelen, als hier bedoeld, 
ten opzichte van de personen in openbare 
dienst in zulk een groot aantal moesten wor
den genomen, dat er voor de Kroon gegronde 
redenen kunnen zijn geweest, ter voorkoming 
van een al te trage afdoening dezer zuive
ringszaken - welke hoe belangrijk dikwijls 
ook, toch steeds minder ingrijpende gevolgen 
hadden dan in het geval van ontslag - noch 
de normale beroepscolleges, noch andere in
stanties in te schakelen; 

dat bovendien opmerking verdient, dat 
een geenszins onbelangrijke waarborg tegen 
een overijld en onrechtvaardig toepassen 
dier maatregelen hierin is gelegen, dat - naar 
in artikel 6 van het Zuiveringsbesluit 1945 is 
voorgeschreven - de maatregelen moesten 
worden genomen door een Minister of door de 
door hem daartoe gemachtigde functionaris
sen; terwijl in het onderhavige geval het be
sluit is genomen door een hoge autoriteit als 
de commissaris der Koningin; aan wie voorts 
tevoren bekend was niet alleen het advies van 
de plaatselijke zuiveringscommissie voor het 
gemeentepersoneel, ingesteld door de com
missaris van het militair gezag, maar ook dat 
van de documentatiecommissie, ingesteld 
door het Centraal orgaan op de zuivering van 
het overheidspersoneel; 

dat de enkele omstandigheid, dat er bij de 
gevolgde gang van zaken eerder kans op een 
onjuiste beslissing bestaat, dan wanneer de 
rechtsgang was geopend, in de Ambtenaren
wet 1929 geregeld, niet voldoende grond 
oplevert de rechtskracht van a rtikel 8 van 
het Zuiveringsbesluit 1945 te ontkennen; 

0. dat, daar er ook overigens geen grond 
bestaat dit artikel buiten toepassing te laten, 
het door eiser tegen het besluit van de com
missaris der Koningin ingestelde beroep bij 

de aangevallen uitspraak terecht niet-ont
vankelijk is verklaard, zodat die uitspraak 
moet worden bevestigd; 

Rechtdoende 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

De overwegingen van het Ambtenaren-
gerecht luiden: 

0 . dat in verband met een en ander vol
gens de regelen der Anbtenarenwet 1929 
voor hem beroep tegen dat besluit zou open
staan op dit Ambtenarengerecht, indien niet 
artikel 8 van het Zuiveringsbesluit 1945, 
hierboven aangehaald, de desbetreffende be
palingen buiten werking stelde; 

0. dat zulks op zich zelf in strijd is met 
art. 5 der wet, houdende Algemene Bepalingen 
der wetgeving van het Koninkrijk, inhouden
de, dat een wet alleen door een latere wet, 
voor het geheel of gedeeltelijk, haar kracht 
kan verliezen, terwijl immers ingevolge arti
kel 8 van het Zuiveringsbesluit 1945 de be
trokken personen worden afgetrokken van de 
rechter, welke de wet hun toekent; 

0. dat derhalve de vraag rijst, of genoemd 
artikel rechtskracht heeft, althans ten aan
zien van het besluit in kwestie; 

0. dat het Ambtenarengerecht zich te dezen 
aanzien stelt op het standpunt, hetwelk de 
Hoge Raad in zijn arrest van 30 0ctober 1946, 
(N. J. 1946, nummer 737) aldus heeft gefor
muleerd: 

"dat ten tijde van de uitvaardiging van 
het Besluit (bezettingsmaatregelen) in Sep
tember 1944 tengevolge van den oorlog de 
gezamenlijke uitoefening van de wetgevende 
macht door de Koningin en de Staten-Gene
raal niet mogelijk was; 

dat alsdan de Kroon bevoegd is tot het 
uitvaardigen van maatregelen van wetge
ving, voor zoover zulk s, zonder dat het her
stel van de samenwerking tusschen de Kroon 
en de Staten-Generaal kan worden afgewacht, 
door de omstandigheden geboden is; 

dat de beslissing, of deze gebodenheid be
staat, betreft een vraag van beleid, die niet 
is ter beoordeling van den rechter, en deze 
slechts aan een zodanigen maatregel van 
wetgeving verbindende kracht zou mogen 
ontzeggen, voor zover die gebodenheid niet 
aanwezig kan zijn geweest"; 

0. dat een dergelijke gebodenheid in het 
onderhavige geval inderdaad wel aanwezig 
kan zijn geweest : 

0. dat derhalve dit Ambtenarengerecht 
niet de bevoegdheid bezit tot toetsing der 
geldigheid van artikel 8 van het Zuiverings
besluit 1945 voormeld; 

0. dat hieruit volgt, dat het Gerecht niet 
bevoegd is om kennis te nemen van het on
derhavige beroep en klager daarin niet ont
vankelijk is te achten: 

A.B. 
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18 November 1947. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Annexatie
wetten. Wet van 28 December ,920, S. 
no. 9,9. Annexatiewet Groot-Amster
dam art. 20, lid 3). 

Een als gevolg van de opheffing der 
gemeente ontslagen ambtenaar, die la
ter in dienst der gemeente Amsterdam 
is opgenomen en de hem aangeboden 
gelijkbezoldigde betrekking zonder pro
test heeft aanvaard, kan niet ongeveer 
2 s jaren na zijn aanstelling in dienst 
dier gemeente bezwaren maken tegen 
de door hem beklede functie, op grond 
dat deze niet gelijk bezoldigd en gelijk-
waardig zou zijn. , 

I. c. is alleen art. 20, lid 3 en niet 
art. 20, lid 6, van toepassing. 

Uitspraak in zake: 
M. wonende te Amsterdam, klager, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethou-

ders der gemeente Amsterdam, verweerder. 

De Centrale Eaad van Beroep, enz.: 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0 . dat klager op 7 December 1945 tot het 

College van Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Am~terdam een schrijven heeft 
gericht, houdende o.m: 

"dat hij van 15 April 1909 tot I Januari 
1 921 werkzaam is geweest ten kantore van 
de Water- en Lichtbedrijven der met de ge
meente Amsterdam vereenigde gemeente Wa
tergraafsmeer; 

dat met ingang van I Januari 1921 in dienst 
van de gemeente Amsterdam is overgegaan 
en met ingang van I November 1921 tenge
volge van de samenvoeging van genoemde 
gemeenten eervol is ontslagen, in verband 
waarmede hij in het genot werd gesteld van 
wachtgeld tot een bedrag van f 2830.- per 
jaar; 

dat de hem vervolgens met ingang van 1 
Februari 1922 opgelegde en thans nog door 
hem vervulde betrekking van klerk bij de ad
ministratie van de Gemeente-waterleidingen 
a lhier hem aanvankelijk een gelijke bezoldi
ging, doch geenszins een gelijkwaardige en 
overeenkomstige postitie heeft opgeleverd 
a ls hij dienst van de opgeheven gemeente 
Watergraafsmeer laatstelijk voor de ophef
fing geboot ; 

dat hij namelijk als klerk bij evengenoemd 
bedrijf wordt bezoldigd, overeenkomstig het 
voor dien rang geldende salaris, doch in afwij
king hiervan is belast met lager gewaardeerd 
bureelambtenarenwerk; 

dat zijn plaatsing en handhaving in de 
positie van bureelambtenaar in strijd is met 
zijn aanstelling als klerk bij de Gemeente
Waterleidingen en ten opzichte van de in 
zijn opgeheven betrekking vervulde werk
zaamheden de beteekenis heeft van een de
gradatie, als gevolg waarvan zijn vooruit
zichten op bevordering volkomen zij n afge
sneden, welk laatste mede van ongunstigen 
invloed zal zijn op het bedrag van het even
tueel door hem of zijn na te laten betrekkin
gen ingevolge de Pensioenwet te verlangen 
pensioen ; 

dat hij bij de administratie van de Water
en Lichtbedrijven der voormalige Gemeente 
Watergraafsmeer was belast met de n a t e 
noemen werkzaamheden: 

a. technische- en cokesadrninistratie; 
b. behoofden van facturen voor groot

boekrekeningen; 
c. verificatie van facturen met bestel

bons; 
d. bijhouden van crediteurenboeken; 
dat soortelijke werkzaamheden als de 

hierboven genoemde, welke hem in zijn ten
gevolge van de annexatie opgeheven betrek
king waren opgedragen, ook voorkomen bij 
de administratie van het Gemeente-Ener
giebedrijf en aldaar worden gewaardeerd 
door b ezoldiging van de betreffende ambte
naren volgens salarisgroepen V, VI en VII 
van de voor de ambtenaren der gemeente 
Amsterdam geldende salarisregeling; 

dat de sedert 1 Februari 1922 door hem in 
dienst Uwer gemeente vervulde betrekking 
derhalve niet volkomen heeft beantwoord 
aan het bepaalde in artikel 20 van de wet 
van 28 December 1920 (Stbl. n°. 9 19) voor 
onthouding, intrekking of vermindering van 
het tevoren door hem genoten wachtgeld in
gevolge die wet; weshalve gedupeerde Uw col
lege beleefd verzoekt, hem wegens gemis van 
een betrekking in den zin van vorengemelde 
op hem van toepassing zijnde annexatiewet, 
alsnog te willen doen uitkeren het hem krach
tens die wet toekomende wachtgeld, voor 
zoover dit niet kan worden geacht reeds te zijn 
genoten, en hem in het genot te willen st ellen 
van het daarbij aansluitend pensioen t en 
laste der gemeente, dan wel aan hem op bil
lijkheidsgronden gedurende de weinige jaren, 
welke hem van zijn ambtelijke loopbaan nog 
resten, een zoodanige toelage boven zijn hui
dige jaarwedde te willen toekennen, dat hij 
bij pensioenneering in 1949 geen nadeel van 
het uitblijven van bevordering in de sedert 
1922 bij de Gemeente-waterleidingen door 
hem vervulde functie zal ondervinden."; 

0. dat de Wethouder voor Arbeidszaken 
der gemeente Amsterdam, in antwoord op 
bovenvermeld schrijven op 7 Februari 194 6 
aan klager het volgende heeft bericht: 

.,In antwoord op Uw bovenvermeld schrij
ven, deel ik U, na van alle op Uw zaak be
trekking hebbende stukken kennis te hebben 
genomen, - waarbij mij is gebleken, dat U 
in 1944 Uw belangen door het Nederlandse 
Arbeidsfront heeft laten behartigen - mede, 
dat ik van oordeel ben, dat de Gemeente 
Amsterdam de verplichtingen, welke haar 
bij de annexatiewet van 28 December 1920 
met betrekking tot het overnemen c. q. de 
opwachtgeldstelling van het personeel der 
geannexeerde gemeenten zijn opgelegd, ten 
opzichte van U volledig is nagekomen. Zoowel 
formeel als materieel heeft de Gemeente door 
U a ls klerk aan te stellen en d oor U jaarlijks 
tot 1 Januari 1931 - tot welken datum vol
gens het sub 1 gestelde in art. 20 van boven
vermelde Annexatiewet eventueel wachtgeld 
moest worden uitgekeerd - aan salaris en/of 
wachtgeld een bedrag ad. f 2830 uit te keren 
U volkomen recht laten wedervaren. 

Dat U in den loop der jaren niet voor een 
bevordering in aanmerking is gekomen. dient 
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te worden toegeschreven aan de omstandig
heid dat Uw opleiding en Uw capaciteiten niet 
toelaten U een functie van meer gewicht en 
verantwoordelijkheid toe te vertrouwen, zo
dat een bevordering tot een hogere salaris
groep in Uw geval niet mogelijk is. 

Op grond van bovenstaande overwegingen 
moet op Uw verzoek tot toekenning van 
wachtgeld krachtens de garantiebepalingen 
van de Annexatiewet alsmede van het daarbij 
aansluitend pensioen dan wel subsidiair tot 
toekenning van een toelage boven Uw huidi
ge bezoldiging afwijzend worden beschikt"; 

0. dat Gedeputeerde Staten der provincie 
Noord-Holland - wier beslissing M. A. 
Sanders bij adres van I Juni x946, ingevolge 
artikel 20, lid II, van de wet van 28 Decem
ber x920, S. n°. 919 te dezer zake heeft inge
roepen - op 21 Mei I947 hebben beslist, dat 
M. voornoemd, ten onrechte nogmaals een 
beroep gedaan heeft op artikel 20 der Wet 
van 28 December 1920, S. n°. 919, tot uit
breiding der gemeente Amsterdam; 

0. dat Mr. R. J . Polak als gemachtigde 
van M. bij tijdig ingediend (aangevuld) 
klaagschrift tegen evenbedoeld besluit van 
Gedeputeerde Staten, voornoemd, in beroep 
is gekomen en op de daarin aangevoerde 
gronden de Raad verzoekt het' bestreden 
besluit van het College van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland te vernietigen 
en te verstaan, dat klager niet is benoemd 
in een gelijkbezoldigde en gelijkwaardige be
trekking als bedoeld in artikel 20, lid 6 en 7, 
der voormelde wet van 28 December x920, 
S. n°. 919; 

0. dat de waarnemend Burgemeester van 
Amsterdam bij contra-memorie op de daar
in aangevoerde gronden heeft gevorderd, dat 
het de Raad behage klager in zijn beroep 
niet-ontvankelijk te verklaren, subsidiair, on
der bevestiging der beslissing van Gedepu
teerde Staten van Noord-Holland van 21 
Mei 1947, het ingestelde beroep ongegrond 
te verklaren; 

In rechte: 
0. dat zich te dezen voordoet een geschil 

over de toepassing van artikel 20 der wet van 
28 December I920, S. n°. 919, - sindsdien 
gewijzigd - tot uitbreiding van de gemeente 
Amsterdam met delen van de gemeenten 
Westzaan, Zaandam, Oostzaan, Diemen, 
Ouder-Amstel en Nieuwer-Amstel, een ge
deelte van het open Y en van de Zuiderzee, 
benevens de gemeenten Buiksloot, Nieuwen
dam, Ransdorp, Watergraafsmeer en Sloten 
- nader te noemen Annexatiewet 1920 -
zodat krachtens lid 11 van dat artikel Gede
puteerde Staten van Noord-Holland te 
dezer zake behoorden te beslissen en kla
ger, krachtens artikel 3, lid 2, sub a, der 
Ambtenarenwet 1929, van het door dit Col
lege genomen besluit bij deze Raad, als het 
bevoegde Gerecht, in beroep kon komen; 

0. dat derhalve thans moet worden be
slist, of vorenbedoelde besluit van Burge
meester en Wethouders van Amsterdam, aan 
klager medegedeeld bij schrijven van de 
Wethouder voor de Arbeidszaken van Am
sterdam, d.d. 7 Februari 1946, op een der 
gronden, genoemd in artikel 58, lid 1, der 
Ambtenarenwet 1929, kan worden aange
vochten; 

0. dat voor deze raad op grond van de 
gedingstukken en het verhandelde te zijner 
terechtzitting vaststaat: 

dat klager, destijds klerk bij de Water- en 
Lichtbedrijven van Watergraafsmeer, op 
1 Januari 1921, als gevolg van de annexatie 
van genoemde gemeente door Amsterdam 
in gelijke functie in de dienst van laatstge
noemde gemeente is overgegaan op een be
zoldiging gelijk aan die, welke hij in dienst 
van Watergraafsmeer genoot, t. w. f 2830.
per jaar; 

dat hij met ingang van 1 November 1921 
eervol is ontslagen en in het genot gesteld van 
een wachtgeld ingevolge artikel 20, lid I, 
der Annexatiewet, bedragende eveneens 
f 2830.-, welk wachtgeld hij is blijven ge
nieten tot I Februari 1922, met ingang van 
welke datum hij in dienst der gemeente 
Amsterdam is herplaatst, in de rang van klerk 
bij de administratie van de gemeentewater
leidingen, op een jaarwedde aanvankelijk 
bedragende f 2830.-, welke successievelijk 
is verhoogd en op 1 April 1923 het toenmalige 
maximum van de rang van klerk, t. w. 
f 3000.-, bereikte; 

dat het gemeentebestuur van Amsterdam 
de bezoldiging van klager met ingang van 
1 Januari 1934, respectievelijk 1 Januari 
1935 heeft terruggebracht tot onderscheiden
lijk f 2500.- en f 2400.-, een en ander in 
verband met de op genoemde data in werking 
getreden algemene herziening van de wedde 
van het gemeentepersoneel, en dat in ver
band met de algemene salarisverlaging, welke 
op 1 Maart 1936 is ingevoerd, met ingang 
van genoemde datum opnieuw een korting 
op de bezoldiging van klager is toegepast; 

dat klager in verband met deze korting 
destijds een beroep gedaan heeft op artikel 
20 der Annexatiewet, aanvoerende, dat hij 
krachtens de daarin vervatte regeling tot 
aan zijn pensionnering - d.w.z. ook nog na 
afloop van de in het eerste lid van dit artikel 
genoemde, uiterlijk 10-jarige, termijn - aan 
spraak zou kunnen blijven maken op een 
wedde, tenminste gelijk aan de laatstelijk 
door hem in dienst van Watergraafsmeer 
genoten wedde ad. f 2830.-; 

dat dit beroep in eerste instantie door het 
gemeentebestuur van Amsterdam, en ver
volgens, bij beslissing van 4 November 1936, 
n°. 240, door Gedeputeerde Staten van Noord 
Holland is afgewezen, terwijl het tegen deze 
beslissing door klager gerichte beroep door 
de Raad ongegrond is verklaard bij uitspraak 
van 25 Februari 1937, A. W. 1936 K 72; 

0. dat klager in zijn (aangevuld) klaag
schrift, gelijk ook in zijn vermeld verzoek aan 
Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Amsterdam, heeft gesteld, dat de door hem 
sedert l Februari 1922 in dienst dier gemeen
te beklede betrekking van klerk bij de admi
nistratie der gemeentelijke waterleidingen, 
niet is een tenminste gelijkbezoldigde en een 
gelijkwaardige betrekking, als bedoeld in ar
tikel 20, lid 6 en 7 der annexatiewet 1920; 

0. dat de Raad allereerst wil nagaan, of 
klager zich thans na ongeveer 25 jaren, nog, 
ter staving van zijn verzoek aan het College 
van Burgemeester en Wethouders van Am
sterdam, op gemelde omstandigheid kan 
beroepen; 
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0. te dien aanzien, dat artikel 20 lid 3 der 
Annexatiewet 1920 bepaalt: • • 

"Het wachtgeld wordt genoten, totdat zij 
daartoe benoemd door de Overheid eene 
ten minste gelijk bezoldigde andere' open
bare betrekking zullen hebben aanvaard, met 
dien verstande, dat bij aanvaarden van eene 
minder bezoldigde betrekking het wacht
geld met het bedrag van die bezoldiging zal 
worden verminderd". 

en artikel 20, lid 6, dier wet: 
"Gelijk gevolg als aan het aanvaarden van 

eene betrekking zal zijn verbonden aan eene 
benoeming door de Overheid tot eene ten 
minste gelijkbezoldigde en gelijkwaardige 
betrekking, ook al wordt deze benoeming niet 
aangenomen, tenzij deze niet-aanneming ge
schiedt op grond van bezwaren, welke door 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
deugdelijk worden verklaard"; 

0. dat uit deze twee bepalingen, in haar 
onderling verband beschouwd, naar het oor
deel van de Raad slechts kan worden afge
leid, dat i.c. enkel artikel 20, lid 3, der An
nexatiewet 1920 van toepassing is, nu de ver
melde, tenminste gelijkbezoldigde betrek
king van klerk door klager met ingang van 
1 Februari 1922 is aanvaard; zodat even
vermeld lid 6 van artikel 20 dier wet - het
welk spreekt van benoeming door de Over
heid tot een ten minste gelijkbezoldiging en 
gelijkwaardige betrekking, ook al wordt deze 
niet aangenomen - niet van toepassing is; 

dat hierbij nog opmerking verdient, dat de 
voorwaarde van gelijkwaardigheid der be
trekking in genoemd Je lid niet wordt ge
steld; 

0 . dat het vorenstaande ertoe leidt het 
beroep van klager ongegrond te verklaren, 
zijnde de Raad niet gebleken van enige om
standigheid, op grond waarvan klager in 
zijn beroep niet zou kunnen worden ont
vangen, noch van enige omstandigheid, 
waaruit blijkt, dat het bestreden besluit fei
telijk of rechtens strijdig is met enig toepasse
lijk algemeen verbindend voorschrift, noch 
dat Burgemeester en Wethouders, hun besluit 
nemende, van hun bevoegdheid tot het ne
men van dat besluit kennelijk een ander ge
bruik hebben gemaakt dan tot de doelein
den, waa rvoor die bevoegdheid is verleend; 

0. dat mitsdien moet worden beslist als 
voigt: 

Recht doende 
Verklaart het te dezen door klager inge

stelde beroep ongegrond. 
A.B. 

18 November 1947. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Annexatie
wetten. Wet van 28 December 1920, S. 
no. Q19. Annexatiewet Groot-Amster
dam art. 20, lid 8). 

Een redelijke uitleg van art. 20, l id 
8, brengt mee, dat het daarin bedoelde 
pensioen niet wordt toegekend aan een 
geannexeerde ambtenaar, die nimmer in 
het genot van het in lid 1 bedoelde 
wachtgeld is geweest - omdat hij een 
bezoldigde betrekking bij de gemeente 
Amsterdam had aanvaard - en die 

deze betrekking ook op I Januari 1931 
en meerdere jaren daarna is blijven 
b_ekleden. Het hoogst bereikbare pen
sioen moet worden aangemerkt als een 
wachtgeld - vervangend pensioen en 
niet is te aanvaarden, dat krachtens 
het 8e lid een betrokkene het recht zou 
verkrijgen op dat pensioen, terwijl hij 
daarnaast de bezoldiging uit de aan
gehouden betrekking zou blijven genie
ten. Dit zou een ongemotiveerde be
voordeling geven. Deze opvatting vindt 
ook steun in de geschiedenis van de 
wijzigingswet van 1938. 

Uitspraak inzake: 
B. S., wonende te Zeist, klager 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethou-

ders der gemeente Amsterdam, verweerder. 

De Centrale Raad van Beroep, enz.; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de toenmalige Regeringscommissa-

ris voor Amsterdam op 7 Juli 1941 het navol
gende besluit heeft genomen; 

De Regeringscommissaris voor Amsterdam 
Gezien het adres van 14 Maart 1941 van 

den met ingang van I Januari 1937, wegens 
verandering in de diensttak, onder toeken
ning van een uitkering, eervol ontslagen 
chef-machinist bij het Binnengasthuis S., 
houdende verzoek hem, nu hij met ingang 
van 10 Maart 1941 in het genot van een rijks
pensioen van f 1892.- per jaar is gesteld, op 
grond van de omstandigheid, dat hij ten t ijde 
der vereeniging, ingevolge de Wet van 28 De
cember 1920 (Stbl. n°. 919) van de gemeente
Watergraafsmeer met de gemeente Amster
dam, in eerstgenoemde gemeente de functie 
van chef-machinist bij de Water- en Lichtbe
drijven vervulde boven zijn rijkspensioen ten 
laste der gemeente Amsterdam, een toeslag 
te verlenen in dier voege, dat hij aan rijks
pensioen en gemeentelijken toeslag tezamen 
een bedrag zal ontvangen, gelijk aan het
welk hem verzekerd zou zijn, indien hij pen
sioenrechten kon ontlenen aan de hooger ge
noemde wet; 

0. dat de vorenvermelde wet van 28 De
cember 1920 (Stbl. n°. 919) tot uitbreiding 
der gemeente Amsterdam geen bepaling be
vat, op grond waarvan de gevraagde toelage 
zou moeten worden verleend en dat, waar 
er geen termen zijn aan adressant buiten de 
bepalingen dier wet om een toelage te ver
lenen, aan diens verlangen derhalve alleen 
door wijziging der genoemde"wet zou kunnen 
worden voldaan; 

0. voorts, dat het doen van stappen om 
tot bedoelde wetswijziging te komen niet tot 
het beleid van hem, Regeringscommissaris, 
behoort doch dat adressant indien hij zoda
nige wijziging voorstaat, zich zou dienen t e 
wenden tot den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandse Zaken; 

Geeft adressant te kennen, dat zijn verzoek 
n iet voor inwilliging vatbaar is en dat het 
mitsdien wordt gewezen van de hand" ; 

0. dat Gedeputeerde Staten der 'provin
cie Noordholland - wier beslissing klager 
bij adres van 9 October 1941, ingevolge ar-
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tikel 20, lid II, van de wet van 28 December 
1929, S tbl. n°. 919, tot uitbreiding van de ge
meente Amsterdam, te dezer zake had in
geroepen - bij besluit van 21 Mei 1947 heb
ben beslist, dat S., voornoemd, ten onrechte 
aanspraak maakt op een aanvullend pensi
oen ten laste van de gemeente Amsterdam, 
zich daarbij beroepen op het achtste lid van 
artikel 20 der wet van 28 December 1920, 
Stbl. 919, tot uitbreiding der gemeente Am
sterdam; 

0. dat klager tegen dit besluit van 21 Mei 
1947 tijdig bij deze Raad beroep heeft ingesteld 
en op de bij klaagschrift aangevoerde gron
den heeft verzocht met nietig-verklaring van 
dit besluit ten principale te beslissen, dat hij 
met ingang van 10 Maart 1941 aanspraak 
heeft op aanvullend pensioen ten laste van 
Amsterdam; 

In rechte: 
0. dat zich te dezen voordeed een geschil 

over de toepassing van artikel 20 der wet van 
28 December 1929, S. n°. 919, tot uitbreiding 
van de gemeente Amsterdam met delen 
van de gemeenten Westzaan, Zaandam, 
Oostzaan, Diemen, Ouder-Amstel en Nieu
wer-Amstel, een gedeelte van het open Y 
en van de Zuiderzee, benevens met de ge
meenten Buiksloot, Nieuwendam, Ransdorp, 
Watergraafsmeer en Sloten, (sindsdien ge
wijzigd) - hierna te noemen Annexatiewet 
1920 - zodat, krachtens lid 11 van dat ar
tikel , Gedeputeerde Staten der provincie 
Noordholland, als het ten tijde van het door 
dezelve genomen besluit bevoegde college, 
te dezer zake behoorde te beslissen, en kla
ger, ingevolge het bepaalde bij artikel 3, lid 
2 sub a, der Ambtenarenwet 1929, van dat 
besluit bij deze Raad, als het bevoegde Ge
recht, in beroep kon komen; 

0. dat alsnu moet worden beslist, of op
gemeld besluit van de toenmalige Regerings
commissaris van Amsterdam, d.d. 7 J uli 
1941, op een der gromden, aangegeven in 
artikel 58, lid 1, der Ambtenarenwet 1929, 
kan worden aangetast; 

0. dat de Raad op grond van de geding
stukken als vaststaande aanneemt; 

dat klager, geboren 10 Maart 1875, du s op 
1 Januari 1931 nog geen 50 jaar oud, ten 
tijde van de vereniging van de gemeente 
Watergraafsmeer met Amsterdam, werkzaam 
was a ls chef-machinist bij de water- en licht
bedrijven van eerstgenoemde gemeente; 

dat hij na de annexatie tot 9 Mei 1931 in 
d eze functie is werkzaam gebleven, daarna 
met ingang van deze datum - uit die func
tie is ontslagen en aangesteld als chef-ma
chinist bij het Binnengasthuis te Amsterdam, 
eerst in tijdelijke, daarna - met ingang van 
9 Mei 1922 - in vaste dienst, op een jaar
wedde van f 2800.-; 

dat het verschil tussen de f 3000.-, welke 
aan betrokkene op grond van artikel 20 der 
Annexatiewet voor een termijn van ten hoog
ste 10 jaren waren gegarandeerd, en de f 2800 
voornoemd, hem daarbij in de vorm van een 
.,aanvullend wachtgeld" werden uitbetaald; 

dat dit aanvullend wachtgeld, geleidelijk 
verminderd in verband met de in de loop 
der jaren sinds 1923 aan klager toegekende 
periodieke salarisverhogingen, op I Janu
ari 1931 - de datum waarop de aanspraak 

van klager op wachtgeld eindigde - nog 
f 300.- bedroeg; 

dat het gemeentebestuur van Amsterdam 
daarna aan klager ter compensatie van dit 
verlies, volgend het gemeentebestuur onver
plicht, een zogenaamde "toelage wegens 
salarisgarantie" tot gelijk bedrag heeft toege
kend, welke toelage bij de algemene salaris
verlaging van begin Januari 1934 is ingetrok
ken; 

dat klager nog in dienst der gemeente is 
gebleven tot 1 Januari 1937, toen h ij wegens 
reorganisatie eervol is ontslagen, onder toe
kenning van een uitkering tot zijn 65 jarige 
leeftijd, gedurende drie maanden gelijk aan 
de laatstgenoten wedde en gedurende de ove
rige tijd gelijk aan 70% dier wedde; 

dat hem vervolgens met zijn 65ste jaar 
door de pensioenraad een pensioen is toege
kend van f 1892.- 's jaars, ingaande 10 
Maart 1941; 

0. dat de beslissing van het onderhavige 
geding in het bijzonder afhangt van het ant
woord op de vraag, of klager met ingang 
van 1 Januari 1931 recht had op pensioen, 
als bedoeld in het achtste lid van artikel 20 
van de Annexatiewet 1920, vermits ont
kennende beantwoording dezer vraag uiter
aard reeds moet leiden tot ongegrondver
klaring van het te dezen ingestelde beroep, 
waarbij klager, zich o. a . in zijn klaagschrift 
beroepend mede op dat achtste lid, met in
gang van 10 Maart 1941 - datum, waarop 
hem voormeld pensioen ad. f 1892.- 's jaars 
ingevolge de Pensioenwet 1928, Staatsblad 
n°. 240, is verleend - aanspraak maakt op 
een toeslag, kennelijk in de vorm van een 
aanvullende pensioen ten laste van de ge
meente Amsterdam; 

0. dat dit achtste lid, voorzover te dezen 
van belang, inhoudt, dat na afloop van de 
in het eerste lid ( van artikel 20) genoemde 
termijn de betrokkene verder ten laste van 
de gemeente Amsterdam een pensioen wordt 
verzekerd, gelijk aan het hoogste pensioen 
dat aan (bedoeld zal zijn: in) de rang of klasse 
waarin hij werkzaam is geweest onmid
dellijk voor de opheffing zijner betrekking, 
bereikbaar is, zijnde, naar deze Raad reeds 
meerdere malen heeft beslist, onder het woord 
verzekerd hier te verstaan: toegekend; 

0. dat krachtens dat eerste lid o.a. aan een 
a ldaar bedoelde ambtenaar, die op I Janu
ari 1921 de leeftijd van 50 jaar nog niet had 
bereikt, uiterlijk tot I Januari 1931 ten laste 
van de gemeente Amsterdam een wacht
geld moest worden verleend tot een gezame
lijk bedrag van de inkomsten, die hij in zijn 
opgeheven betrekking(en) laatstelijk vóór 
1 Januari 1921 had genoten (waarbij een, 
hier niet ter zake dienende, nadere precise
ring dier inkomsten is gegeven); wordende 
in het derde lid van artikel 20 bepaald, dat 
het wachtgeld wordt genoten, totdat hij, daar
toe benoemd door de Overheid, een tenminste 
gelijk bezoldigde andere openbare betrekking 
zal hebben aanvaard, met dien verstande, 
dat bij het aanvaarden van een minder be
zoldigde betrekking het wachtgeld met het 
bedrag van die bezoldiging wordt vermin
derd; 

0. nu dat naar 's Raads oordeel een rede
lijke uitslag van meerbedoeld achtste lid 
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meebrengt, dat het daarin bedoelde pensi
oen niet word t toegekend aan iemand als 
klager, d ie nimmer in het genot is geweest 
van h et wachtgeld, als in lid 1, voormeld , 
aangegeven - omdat hij een bezoldigde be
trek làng bij de gemeente Amsterdam had 
aanvaard - en die deze betrekking ook op 
1 Januar i 1931, evenals meerdere ja ren 
daarna , nog is blijven bekleden ; vermits 
t och het hoogst bereikbare pensioen moet 
worden aangemerkt a ls een wachtgeld - ver
vangend pensioen en het niet te aanvaarden 
is, dat krachtens dat a chtst e lid een betrok
kene het recht zou verkrijgen op dat pensi
oen, terwijl hij daarnaast de bezoldiging uit 
de aan&ehouden bet rekking zou blijven ge
nieten, waardoor een volkomen on gemoti
veerde bevoordeling van de betrokkene zou 
plaats v inden; verdienende hierbij nog 
aandacht, dat klager kennelijk wel begre
pen heeft, dat hij m et ingang van I J anu ari 
1931 geen recht op pensioen ten last e van de 
gemeente Amsterdam had, nu hij destijds 
ni '11mer een des betreffend verzoek tot de r
ze1ver best uur heeft gericht ; 

0. dat 's Raads standpunt ook overeen
stemt met de kennelijke bedoeling van de 
wetgever, gezien de verklaring van de Mi
nist er van Binnenlandse Zaken in de Memo
rie van Antwoord in zake het bij Koninklijke 
Boodschap van 22 November 1937 inge
diende wetsontwerp tot aanvulling en wij
ziging van de Annexatiewet (Zitting 1937-
1938- 319 ) , waaruit, voorzover voor het on
derhavige geval van belang, het volgende 
worde aangehaald : 

"Ambtenaren der geannexeerde gemeenten 
die in dienst van de gemeente Amsterdam 
zijn overgegaan, st aan op één lijn met an
dere Amsterdamse gemeenteambten aren . Het 
heeft nooit in de bedoeling van den wetgever 
gelegen, dat die ambtenaren na 1931 op dit 
punt nog enig recht aan de annexatiewet 
zouden ontleenen. Termen om hun thans nog 
enig recht t oe te kennen op het verschil t us
schen het annexatie-pensioen , da t zij bij niet
herplaatsing zouden hebben genoten, en 
hun hu idige salaris, acht de onderget eekende 
niet aanwezig' '; 

0. dat !<lager voor zijn standpunt in 
het klaagschrift nog een beroep heeft ge
daan op een beslissing van Gedeputeerde 
St aten van Noordholland van 7 Januari 1931, 
doch dit beroep moet worden verworpen, 
aange;i:ien. gelijk ook uit een uitspraak van 
deze Raad (A. W. 1936 K 73) blijkt, aa n de 
te dezen bedoelde betrokkene uit de betrek
k ingen, die hij enige tijd te Amsterdam is 
blijven vervullen, tengevolge v an de vereni
ging van de desbetreffende gemeente met 
Amsterdam eervol ontslag is verleend en 
hem deswege het wachtgeld ingevolge het 
eerste lid van artikel 20 van de Annex atie
wet is t oegekend, welk vol wachtgeld hij ook 
op 3 1 December 1930 nog genoot; 

0. dat klager derhalve aan meerbedoeld 
achtst e lid geen recht op het door hem gevor
derde kan ontlenen ; 

0. dat de Raad ook overigens niet is ge
bleken van het bestaan van enig algem een 
verbindend voorschrift, waarmede opge
roeid besluit van 7 J uli 1941 zoude s trijden, 
noch ook da t het betrokken orgaan bij het 

nemen van dat besluit van zijn bevoegd heid 
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor dezelve is 
gegeven; 

0. dat een en ander leidt tot ongf:grond
verklaring van het beroep; 

Recht doende 
Verklaart het beroep ongegrond. 

A. B. 

19 Kovemb!'r 1947. UIT SPRAAK van het 
Ambtena rengerecht te Amsterdam. 
(Wet rechtsherstel overheidspersoneel 
1946 art. 6; Ambtenarenwet 1929 art . 
59). 

Klager beert zich na de bevrijding 
niet voor wederindienstnem ing a ls 2e 
ambtenaar ter secretarie der gem eente 
L. aangem eld. Dit kon van hem ook 
n iet gevergd worden, aangezien hij was 
aangezocht na de bevrijding wnd. bur 
gemeester dier gem een te te worden. 
De redelijke tijd ontstaat eerst als een 
derde a ls burgem eester wordt aange
wezen en zijn a mbt aanvaardt (op 28 
Mei 1945). 

Er bestaat aanspraak o p rech tshe r 
st el en het on tslag moet m.i.v. 1 J uni 
1945 worden verleend. 

T .av. een ontslagen ambtenaar , die bij 
zijn verzoek om herziening van dat 
ontslag krach tens de W et recht sh e rst el 
overheidspersoneel 194 6 niet tevens 
vraagt wederlndienstnem ing is bevoegd 
het gerecht van zijn woonplaats, niet 
dat van zijn gewezen standplaat s. 

Uitspraak in zake: 
B .. wonende te H., klager, 

tegen: 
Burgemeester en Wethouders van L ., ver 
weerder. 

Het Ambtenarengerecht, enz. ; 
'l'en aanzien van de feiten: 
0. dat verweerder naar aanle iding van 

een op 17 Mei 1947 van k lager ontvangen 
formulier, houdende het verzoek om her 
ziening, ingevolge de W et rechtsherstel 
overh eidspersoneel 1946, van het aan deze, 
op d iens verzoek, bij besluit van 24 Sep 
tember 1943 van de toenma lige burgemees
ter van L. met ingang van 1 Kovember 
1943 verleend on tslag a ls (tweede ) amb 
tenaar ter secretarie en om r egeling van 
klagers rechtspositie - bij besluit van 1 
Augustus 1947 op grond van het bepaalde 
in art. 4, eerste lid, onder A, dier wet de 
k lager met ingang van 1 November 1943 
eervol ontslag h eeft ver leend, zulks u it 
overweging dat het (door de burgem eester 
van L. bij besluit van 24 September 1943 
aan klager verleende) eervol ontslag is ver
lcl'nd op k lagers eigen verzoek en dit ver
zoek niet zijn grond von d in k lagers h ou
ding tegenover de bezetting doch h ierin dat 
door d it ontslag meer tijd zou worden ver
kregen voor de voltooiing van klagers s tu
die en dat bovendien een buiten de bezet-
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ting gelegen grond voor ontslag moet ge
acht worden te zijn ontstaan, doordat be
trokkene zich na de bevrijding niet voor 
wederindienstneming heeft aangemeld; 

0. dat klager bij den op 26 Aug. 1947 ter 
griffie van het Ambtenarengerecht te 
's-Gravenhage ingekomen en door de Voor
zitter van dat Gerecht ingevolge het be
paald<! bij art. 66, tweede lid, der Ambte
narenwet 1929 aan de Voorzitter van dit 
Gerecht toegezonden klaagschrift tegen 
vorenomschreven besluit beroep heeft in
gesteld en op de daarin uitvoerig aange
geven gronden kennelijk heeft bedoeld te 
vorderen, dat het Gerecht met vernietiging 
van het aangevallen besluit zal bepalen, 
dat het h em bij besluit van de Burgemees
ter van L., dd. 24 Sépt. 1943, verleend ont
slag door verweerder zal dienen te worden 
herzien overeenkomstig het bepaalde in 
art. 4, eerste lid, onder B, jo. art. 6, leden 
1 onder a, 2 en 3, der Wet Rechtsherstel 
Overheidspersoneel 1946 door ontslagver
lening per 1 Juni 1945, regeling der rechts
positie en schadeloosstelling over het tijd
vak van 1 Nov. 1943 tot 1 Juni 1945; 

0. dat verweerder ter gelegenheid van de 
inzending der stukken bij schrijven van 10 
Oct. 1947 aan het Gerecht nog heeft mede
gedeeld : 

"In verband met deze zaak hebben wij 
de eer U te berichten, dat wij in h et aan 
ons door den Heer Secretaris uitgebracht 
rapport (waarvan afschrift hierbij gaat) en 
het door den heer B. aan U overgelegd 
schriftelijk ontslagverzoek (dat helaas niet 
te onzer beschikking was door de schuld 
des klagers) aanleiding vinden te verkla
ren, dat naar onze mening kan worden 
aangenomen, dat het ontslagverzoek, al
thans in hoofdzaak, zijn grond vond in de 
houding van betrokkene tegenover de be
zetting. 

"Het gaat er in dit geval dus nog slechts 
om of een buiten de bezetting gelegen 
gronci voor ontslag is ontstaan doordat be
trokkene zich niet voor wederindienstne
ming heeft aangemeld". 

0. dat de zaak vervolgens is behandeld 
ter openbare terechtzitting van het Ge
recht dd. 12 Nov. 1947, waarop zijn ver
schenen de klager in persoon en de ver
weerder bij zijn vertegenwoordiger Mr. V., 
burgemeester der gemeente L. ; 

in ,·echte: 
0. dat klager woont te H., welke ge

meente tot het rechtsgebied van dit Ge
recht behoort; 

dat de gemeente L., welke tot 1 Nov. 1943 
klagers standplaats was, in het rechtsge
bied van het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage is gelegen; 

dat het Gerecht echter van oordeel is, 
dat, waar de gevraagde herziening niet 
wederindienstnaming beoogt, in het on de1·
ha vige geval niet de gewezen standplaats 
doch de woonplaats van de klager de be
voegdheid van het Gerecht beslist, zodat de 
Voo1·zitter van h et Ambtenarengerecht te 
's-Gravenhage het onderhavige beroep te-

recht aan de Voorzitter van d it Gerecht 
heeft toegezonden; 

0. voorts, dat, aangezien thans tussen 
partijen is onbetwist en op grond van de 
talrijke door klager overgelegde verklarin
gen ook voor het Gerecht vaststaat, dat 
klager weliswaar op eigen verzoek met in
gang van 1 Nov. 1943 uit zijn betrekking 
van (tweede) ambtenaar in vaste dienst 
ter secretarie der gemeente L. werd ont
slagen, doch dat dit verzoek in hoofdzaak 
zijn grond vond in !<lagers houding tegen
over de bezetting, n.l. in zijn illegale werk
zaamheden, de herziening door ontslag
verlening met ingang van de datum van 
ingang van het oorspronkelijk ontslag in 
strijd is met het bepaalde in art. 4, eerste 
en tweede lid, van de Wet Rechtsherstel 
Overheidspersoneel 1946; 

O. dat het aangevallen besluit mitsdien 
reeds op die grond nietig behoort te wor
den verklaard; 

0. dat voorts tussen partijen is onbe
twist en ook voor het Gerecht vaststaat, 
dat klager zich na de bevrijding niet voor 
wederindiensi.nerning als tweede ambtenaar 
ter secretarie of in een overeenkomstige be
trekking heeft aangemeld ; dat het Ge
r echt voorts - in verband met de om
standigheid, dat van klager, die was aan
gezocht om onmiddellijk na de bevrijding 
tijdelijk als waarnemend burgemeester van 
L. op te treden, niet gevergd kon worden 
om zich voor wederindienstneming als 
tweede ambtenaar ter secretarie of in een 
overeenkomstige betrekking aan te melden, 
alvorens de tussen h em en de voormalige 
burgemeester van L. bestaande onenigheid 
over de waarneming van het burgemees
tersambt was beslist door de aanwijzing 
en de ambtsaanvaarding van een derde, 
welke ambtsaanvaarding per 28 Mei 1945 
plaats had - aanneemt dat klager eerst 
per 1 Juni 1945 gezegd koll worden zich 
niet meer binnen redelijke tijd voor weder
indienstneming te hebben kunnen aanroei
den; 

0. dat hieruit volgt, dat klagers meer
bedoeld ontslag inderdaad zal dienen te 
worden herzien overeenkomstig het be
paalde in art. 4, eerste lid, onder B, juncto 
art. 6, leden 1 onder a, 2 en 3, der Wet 
R echtsherstel Overheidspersoneel 1946 door 
ontslagverlening met ingang van 1 Juni 
1945 en regeling van de rechtspositie per 
31 Mei 1945 en toekenning van schadeloos
stelling over het tijdvak van 1 Nov. 1943 
tot en met 31 Mei 1945, als bedoeld in art. 
4, eerste lid, onder B, sub b en c dier wet; 

Rechtdoende: . 
Verklaart zich bevoegd van het onder

havige beroep kennis te nemen; 
Verklaart dat beroep gegrond; 
Verklaart nietig het besluit van B. en W. 

van L., dd. 1 Aug. 1947, waartegen ten deze 
beroep; 

Bepaa.lt dat B. en W. van L. de klager 
alsnog met toepassing van art. 4, eerste lid, 
onder B, juncto art. 6, leden 1 onder a, 2 
en 3, der Wet Rechtsherstel Overheidsper-
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soneel 1946 met ingang van 1 Juni 1945 
eervol uit zijn betrekking van (tweede) 
ambtenaar ter secretarie van de gemeente 
L. zullen ontslaan met r egeling van kla
gers rechtspositie, als bedoeld in art. 4, 
eerste lid, onder B, sub b dier wet per 31 
Mei 1945, en toekenning van schadeloos
stelling, als bedoeld in art. 4, eerst e lid, 
onder B, sub c, dier wet, over het tijdvak 
van 1 Nov. 1943 tot en met 31 Mei 1945. 

Geen hoger beroep ingesteld. 
A.B. 

19 November 1947- UITSPRAAK van het 
Ambtenarengerecht te Amsterdam. 
(Wet rechtsherstel overheidspersoneel 
1946 art. 3, 5e lid en 4, l e lid onder B). 

Wanneer binnen de in dit artikel be
paalde t ermijn geen besluit op h et ver
zoek om rechtsherstel is genomen, moet 
het rechtsherstel geacht worden te zijn 
geweigerd, zulks op grond van h e t be
paalde in art. 60, 2e lid, der A.W. 1929. 
D eze fictieve weigering kan niet ge
acht worden haar kracht te hebben 
verlor en door het latere besluit, waarbij 
klager in zijn verzoek om rechts'her
stel niet ontvankelijk werd verklaard. 

Het verzoek om ontslag van de leer
ling-ambtenaar t er secretarie sproot 
in hoofdzaak voort uit zijn houding 
t egenover de bezetting, vermits h ij 
vreesde voor uitzending naar Duitsland 
in aanmerking te zullen worden ge
bracht. Deze wetsbepaling is d uidelijk 
te onderscheiden van art. 9 der wet 
(i. c. n iet van toepassing) waar staat 
vermeld, dat redelijkerwijs niet ver
langd mocht worden, dat m en dienst 
bleef doen. 

Uitspraak in zake: 
W. Boon, wonende te K oedijk, klager, 

tegen: 
h et College van B. en W . der gem eente 
Schoorl, verweerder. 

H et Ambtenarengerecht te Amsterdam, 
1'en aanzien der feiten: 
0. dat klager op 31 Mei 1947, op grond 

van de Wet Rechtsherstel Overheidsperso
neel 1946, middels het daarvoor voorgeschre
ven formulier, aan verweerder toekenning 
van schadeloosstelling heeft verzocht, als 
bedoeld in art. 9 dier wet, en regeling der 
rechtspositie in verband met het hem, on
der dagtekening van 22 Sept. 1943, door de 
toenmalige burgemeester van Schoorl met 
ingang van 23 Sept. 1943 verleende ontslag 
als leerling-ambtenaar ter secretarie dier 
gemeente; 

0. dat klager, onder verwijzing naar art. 
3, vijfde lid, van genoemde wet mededelen
de, dat door hem nog geen beslissing op 
zijn bovenomschreven verzoek was ontvan
gen, tegen de daaruit blijkende fictieve wei
gering, als bedoeld in art. 60, tweede lid, 
der Ambtenarenwet 1929, om tot het ver
zochte rechtsherstel te besluiten, bij een op 
27 Sept. 1947 ter griffie van h et Gerecht 

ingekomen klaagschrift, beroep heeft inge
steld en op de daarin nader aangegeven 
gronden heeft verzocht, dat het Gerecht, 
kennelijk met nietigverklaring van voor
melde fictieve weigering, zal verstaan, dat 
aan klager alsnog rechtsherstel ingevolge 
de Wet Rechtsherstel Overheidspersoneel 
1946 zal worden verleend; 

0 . dat verweerder vervolgens bij de in
zending der gedingstukken onder meer heeft 
overg<'legd een door hem onder dagteke
ning van 23 Sept. 1947 genomen besluit , 
waarbij klager op de in dat besluit nader 
ontwikkelde g ronden in het door hem in
gediende verzoek niet-ontvankelijk werd 
verklaard; 

0. dat de zaak is behandeld ter openbare 
terechtzitting van het Gerecht van 5 Nov. 
1947, waarop de k lager in persoon is ver
schenen, alsmede Mr. C. L. J. J ochems, 
burgemeester van de gemeente Schoorl, als 
vertegenwoordiger van verweerder en waar
op als getuigen zijn gehoor d W. K. B elonje, 
secretaris van de gemeente Schoorl, wo
nende aldaar, en J. Rasch, ambtenaar ter 
gemeente-secretarie van Alkmaar, wonend<> 
aldaar; 

In rechte: 
0. dat h et Gerecht, aangezien klager zelf 

stel t zijn 30 Mei 1947 gedagtekend verzoek 
om rechtsherstel op 31 Mei 1947 bij v er
weerder te hebben ingediend, aanneemt, dat 
verweerder ingevolge h et bepaalde in art. 3, 
vijfde lid, der Wet Rechtsherstel Overheids
personeel 1946 verplicht was het verzochte 
rechtsherstel, zo daarvoor termen aanwe
zig waren, uiterlijk op de 29ste Aug. 1947 
te doen geschieden en - nu hij zulks op 
die dag niet heeft gedaan - op grond van 
het bepaalde in art. 60, tweede lid, der 
Ambtenarenwet 1929 op 30 Aug. 1947 ge
acht moet worden dat rechtsherstel t e heb
ben geweigerd; 

0. dat deze fictieve weigering niet geacht 
kan worden haar kracht te h ebben verloren 
door verweerders later besluit van 23 Sept. 
1947; 

0. voorts, dat het Gerecht, gelet op het 
feit, dat klager zijn verzoek om r echtsh er
stel in verband met een hem verleend ont
slag h eeft ingediend en in zijn aanvrage
!ormulier m ede "regeling der rechtspositie" 
heeft verzocht, aanneemt, dat het verzoek 
in wezen n.iet strekte tot toekenning van 
schadeloosstelling, a ls bedoeld in h et op 
klager - nu hij was ontslagen - in het 
geheel niet toepasselijke art. 9 der Wet 
Rechtsherstel Overheidspersoneel 1946, doch 
tot het bekomen van de met een h erziening 
van meervermeld, h em per 23 Sept. 1943 
verleende, ontslag, overeenkomstig het be
paalde in art. 4, eerste lid, onder B, sub b 
en c, dier wet, gepaard gaande r egeling der 
rechtspositie en toekenning van schade
loosstelling en dat verweerders meerbe
doelde fictieve weigering dd. 30 Aug. 1947, 
om het gevraagde rechtsherstel te verlenen, 
dienvolgens eveneens een zodanige herzie
ning van dat ontslag betrof, zodat het G e
recht thans in de eerste plaats heeft te be
slissen of klager, a l dan niet, op de kenne-
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lijk door hem bedoelde herzien ing van zijn 
ontslag aanspraak kan maken; 

0. dienaangaande, dat tussen partijen is 
on betwist en op grond van de gedingstuk
ken en het onderzoek ter terechtzitting ook 
voor het Gerecht vaststaat: 

dat klager van 21 Juni 1943 tot en m et 
22 Sept. 1943 krachtens aanstelling door de 
toenmalige burgemeester van Schoorl als 
leerling-ambtenaar is werkzaam geweest ter 
secretarie dier gemeente; 

dat klager op zijn ve rzoek m et ingang 
->a11 23 Sept. 1943 door die burgemeester 
uit zijn vorenomschreven func tie is ont
slagen; 

0. dat aan het Gerecht niet is gebleken 
or klagers vorenbedoeld dienstverband al 
dan niet tijdelijk was, doch - blijkens de 
verklaringen van de getuige Belonje, onder 
normale omstandigheden in elk geval lan
ger dan een jaar zou hebben geduurd, al
t hans zou hebben kunn en voortduren ; 

0. dat h et Gerecht van oordeel is, dat 
verweerde r reeds op grond van deze om
standigheden verplicht was k lagers ontslag 
op diens verzoek t e h e rzien, hetzij - in
dien ju ist zou zijn verweerders stelling, dat 
k lagers verzoek om ontslag niet in hoofd
zaak zijn grond vond in klagers houdin g 
t egenover de bezetting en dit ontslag dus 
geacht zou moeten worden op een buiten de 
bezetting gelegen g rond te zijn verleend -
overeenkomstig het bepaalde in art. 4, lid 
1, onder A, ju ncto lid 2, der Wet Rechta
h erstel Overheidspersoneel 1946, he tzij •
indien klagers verzoek om ontslag wel m 
hoofdzaak zijn grond vond in klagers hou
ding tegenover de bezetting - overeen
komstig het bepaalde in art. 4, lid 1, onder 
D, eventueel - indien juist m ocht zijn ver
weerders stelling, dat klager zich nie t bin
nen redelijk e termijn voor wederindienst
neming heeft aangemeld - juncto art. 6, 
leden 1 onder a , 2 en 3 dier wet; 

0. dat verweerders weigering om klagers 
ontslag te h e rzien derhalve reeds op deze 
g ronden, als m et de toepasselijke algemeen 
verbindende voorschriften in str ijd, behoort 
te worden nietig verklaard ; 

O. dat het Gerech t thans, ter bepaling 
van h etgeen verweerder ingevolge wet or 
a lgem een v erbindend voorschrift zal moe
t en beslu iten , in de eerste plaats dien t te 
onderzoeken of klagers verzoek om ontslag 
a l dan niet gea cht moet worden in hoofd
zaak zijn grond te hebben gehad in klagers 
houding tegenover de bezetting; 

0. dienaangaande, dat het Gerecht op 
g rond van de gedingstu kken en van het 
onderzoek te r t erechtzitting als vaststaan
de aanneemt, dat klager zijn ontslag heeft 
ver7,0cht naar aanleiding van een ingeko
m en aanschrijving van het Gewestelijk Ar
beidsbureau om opgave, ten behoeve van 
t ewerkstelling in Duitsland, van de perso
nen, werkzaam in dienst der gemeente 
Schoorl, en de opdracht van de Burgemees
ter om die opgave in te zenden en dat zijn 
verzoek voortsproot uit zijn wens om deze 
door de bezetter bevolen uitzending te ont
gaan en zijn vrees, enerzijds, dat hij, zo hij 

in dienst zou blijven, gelet op de uit zijn 
toenmalige leeftijd voortvloeiende g rote 
kwetsbaarheid in dat opzicht. aan een zo
danige uitzending niet, althans v eel moei
lijke r. zou kunnen o ntkomen, anderzijds, 
dat hij, zoo hij in dienst zou blijven en zijn 
naam en werlczaamheid ter gemeente
secretarie aan het Gewestelijk A rbeidsbu
reau zouden worden opgegeven, diegenen 
van het personeel van dat bureau, die h em 
tot dan lllegaa.l hadden geholpen aan uit
zending t e ontkomen, in gevaar zou bren
gen; 

0 . dat hieruit reeds volgt, dat k lagers 
v erzoek om ontslag geach t moet worden in 
h oofdzaak zijn grond in klagers houding 
t egenover de bezetting te h ebben gevonden; 

0. dat hie rin geen verandering vermag te 
brengen de omstandigheid, dat later is ge
bleken, dat de opgave in feite niet is inge
zonden en dat geen lid van het gem eente
person eel voor uitzending is aangewezen of 
zelfs opgeroepen; dat zulks toch - in h et 
midden gelaten of daaruit wel mag worden 
afgeleid, dat klagers vrees op het tijdstip, 
waarop hij zijn on tslag verzocht, on gegrond 
was te achten - n immer kan afdoen aan 
het feit, dat k lagers ve rzoek in hoofdzaak 
u it zijn houding t egen over meerbedoelde 
typisch e bezettingsomstandigheden voort
sproot; dat het Gerecht er in dit verband 
nog de aandacht op wil vestigen, dat art. 4, 
lid 2, der Wet Rechtsherstel Overheidsper
soneel 1946 enkel eist, dat he t verzoek in 
hoofdzaak zijn g-rond in die houding vindt 
en niet, zoals bijvoorbeeld he t ten deze n iet 
toepasse lijke art. 9 dier wet, dat van kla
ger, in verband met het gevaar van maat
regelen van de bezetter, redelijkerwijze niet 
verlangd mocht worden, dat hij zijn dienst 
bleef v errichten; 

0 . da t uit het vorenstaande volgt, dat 
klagers ontslag niet geacht kan worden op 
een buiten de bezett ing gelegen grond te 
zijn verleend en dat verweerder mitsdien 
de herziening van dat ontslag in beginsel 
op g rond van het bepaalde in art. 4, eerste 
lid, onder B, de r Wet Rechtsherstel Over
heids person eel 1946 had behoren en alsnog 
zal behoren te doen geschieden; 

0. dat, waar voorts tussen partijen en 
ook voor he t Gerecht vaststaat, dat klager 
zich niet voor weder indienstneming heeft 
aangem eld; 

het Ge recht, gelet enerzijds op het feit, 
dat klager ten tijde van de bevrijding tot de 
Binnenlandse Strijdkrachten behoorde en 
dientengevolge zich niet onmiddellijk voor 
weàerindienstneming kon aanmelden, en 
anderzijds op de omstandigheid, dat klager, 
die zich te dien tijde in de nabijheid van de 
gem eente Schoorl bevond, met ingang van 
15 Mei 1945 een andere burgerwerkkring 
heeft aanvaard, van oordeel is, dat klager 
geacht moet worden met ingang van laatst
gem elde datum zich niet la nger binnen re
delijke tijd voor wederindienstneming te 
h ebben kunnen aan m elden; 

0. dat het Gerecht op grond hiervan aan
neemt, dat ten aanzien van klager zich m et 
ingang van 15 Mei 1945 een nieuwe grond 
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voor ontslag heeft voorgedaan als bedoeld 
in art. 6, lid 1, onder a, juncto lid 3, der 
Wet Rechtsherstel Overheidspersoneel 1946, 
zodat het Gerecht met nietigverklaring van 
de aangevallen weigerin,;- zal dienen te be
palen, dat verweerder klagers meerbedoeld 
ontslag zal herzien in dier voege, dat ver
weerder de klager overeenkomstig h et be
paalde in art. 4, eerste lid, onder B, juncto 
art. 6, leden 1 onder a, 2 en 3, dier wet met 
ingang van 15 Mei 1945 ontslag zal verle
n en uit zijn functie van leerling-ambtenaar 
ter gemeente-secretarie van Schoorl, a ls
mede op grond van het be paalde in art. 4, 
eerste lid, onder B, sub b. dier wet klagers 
rechtspositie op 14 Mei 1945 zal r egele n en 
op grond van het bepaalde in art. 4, eerste 
lid, onder B, sub e, dier wet, aan klager 
schadeloosstelling zal toekennen over het 
tijdvak van 23 Sept. 1943 tot en met 14 Mei 
1945; 

Rechtdoende: 
Verklaart het onderhavige beroep ge

grond; 
Verklaart nietig de weigering van ver

weerder tot herziening, overeenl<0mstig de 
Wet Rechtsherstel Overheidspersoneel 1946, 
van klagers ontslag per 23 Sept. 1943 als 
leerling-ambtenaar ter secretarie der ge
meente Schoorl, waartegen beroep; 

Verstaat, dat verweerder dit ontslag als
nog overeenkomstig h et bepaalde in de Wet 
Rechtsherstel Overheidspersoneel 1946 zal 
herzien door 

1 °. verlening van ontslag aan klager 
met ingang van 15 Mei 1945; 

2°. regeling van klagers r echtspositie op 
14 l\iei 1945, als bedoeld in art. 4, eerste lid, 
onder B, sub b, dier wet; 

3° . toekenning van schadeloosstelling, 
als bedoeld in art. 4, eerste lid, onder B, sub 
c, dier wet, over het tijdvak 23 Sept. 1943 
tot en met 14 Mei 1945. 

Geen hoger beroep ingesteld. 
A. B. 

19 November 1941. UITSPRAAK van het 
Ambtenaren gerecht te Amsterdam. 
(Ambtenarenwe t 1929 art. 58, le lid). 

Ve rantwoording tegenover B. en W. 
der gemeente is niet een verantwoor
ding tegenover h et bevoegd gezag, ge
lijk h et ambtenarenreglement voor
schrijft, aangezien tot h et verlenen van 
ontslag slechts de Raad bevoegd is. 

Nu klager niet wist, dat B. en W. 
voornemens waren hem voor ontslag 
aan de Raad voor t e dragen is bij in 
zijn belangen geschaad, doordat hij zich 
niet tegenover de Raad heeft verant
woord, aangezien bij om niet van de 
bijstand van een raadsman beeft ge
bruik gemaakt. 

Uitspraak in zake: 
H., wonende te B., klager, 

tegen: 
de Raad der Gemeente X, verweerder. 

Het Ambtenarengerecht, enz.; 
In feit e : 
0. dat verweerder in zijn vergadering 

van 27 Augustus 1946, van oordeel zijnde, 
dat klager de eigenschappen mist voor een 
juist vervullen van zijn functie als inspec
t 1,ur der gemeente-financiën e n dit oordeel 
grondende op h et door klager gevoerde be
heer van de federatie van beheerders van 
met overheidssteun gebouwde woningen te 
X, gelet op art. 87 van het Algemeen Amb
tenarenreglement X , heeft besloten aan 
klager: 

1 °. met ingang van 1 October 1946 on
gevraagd ontslag te verlenen uit zijn be
trekking van inspecteur der gemeente-fi
nanciën en 

2°. een aflopend wachtgeld toe te ken
nen, te weten: 

van 1 October 1946 tot 1 Februari 1947 
ten bedrage van 80 %. 

van 1 Februari 1947 tot 1 Augustus 1947 
ten bedrage van 40 % en 

van 1 Augustus 1947 tot 1 October 1947 
ten bedrage van 20 % van de jaarwedde en 
de toelagen, welke de klager toen genoot; 

Post alia: 
Tn ,·echte : 
0. Jat het aan gevallen besluit de klager 

betreft in zijn hoedanigheid van ambtenaar 
onderscheidenlijk gewezen - te weten: 
ontslagen - ambtenaar der gemeente X en 
dat op h em in die hoedanigheden van toe
passing is het Algemeen Ambtenarenregle
ment dier gemeente; 

0. dat klager het beroepen beslui t - voor 
zoveel betreft het hem daarbij bij wijze van 
straf verleende ontslag - in de eerste 
plaats aanvalt op gronden van formele aard 
en het Gerecht van deze in de eerste plaats 
wil onderzoeken de door klager beweerde 
strijd van dat besluit met h et bepaalde in 
art. 88, eerste lid, van meerbedoeld gemeen
telijk ambtenarenreglement, luidende: 

,,De straf wordt niet opgelegd, dan na
dat de ambtenaar na oproeping in de ge
legenheid gesteld is zich, ter keuze van het 
bevoegd gezag, mondeling of schriftelijk, 
binnen 6 maal 24 uur tegenover dat gezag 
te verantwoorden. De ambtenaar kan zich 
bij deze verantwoording door een raadsman 
doen bijstaan.", 

doordien klager met betrekking tot de 
onderhavige strafoplegging niet door het 
daartoe bevoegd gezag, te weten: verweer
der, doch door Burgemeester en Wethou
ders in de gelegenheid is gesteld zich t e 
verantwoorden en zich mitsdien slechts 
tegenover laatstbedoeld college en niet te
genover h et bevoegd gezag beeft kunnen 
verantwoorden; 

0. dienaangaande, dat uit de gedingstuk
ken blijkt, dat Burgemeester en Wethou
ders van X aan klager onder dagtekening 
van 24 Januari 1946 het navolgende schrij
ven hebben gericht: 

,,Naar aanleiding van een door ons ont
vangen rapport en naar aanleiding van het 
met U plaats gehad hebbend onderhoud op 
22 J anuari jl., waarbij o.a. ook kwam vast 
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te staan, dat Gij he t kasboek van de F ede
ratie van beheerders van met overheids
steu n gebouwde arbeiders- en midden
standswoningen hebt vernietigd, h ebben 
wij op grond van het bepaalde in art. 83 
van het Algemeen a mbtenar enreglement X 
besloten tot nader order U onmiddellijk in
gaand den toegang tot en het verblijf in 
alle dienstlokalen en dienstgebouwen der 
gemeente te ontzeggen. 

Wij stellen U in de gelegenheid ten aan 
zien van de met U besproken aangelegen
h eid een schriftelijke verantwoording bij 
ons in te dienen vóór 4 Februari a .s. 

E en afschrift van het h iervorenbedoelde 
r a pport met bijlagen zal U h eden worden 
toegezonden.", 

en dat klager naar aan le id ing van h et 
gestelde in de tweede aHnea van dit schrij
ven, onder dagtek ening van 1 F ebruari 
1946, een sch riftelijke verantwoordin g over 
d~ tegen h em ingebrachte beschuldigingen 
aan Burgemeester en Wethouders heeft in
gezonden; 

0. da t verweerder heeft betoogd, dat 
Burgemeester en Wethouders, klager in de 
gelegenheid stellende zich schriftelijk t e 
verantwoorden, zulks h ebben gedaan ter 
voorbereiding van de behandeling van kla
gers zaak door de Raad, t hans verweerder, 
en dat, aangezien de R aad zich m et de 
door Burgemeester en ,veth ouders gedan e 
keuze van de vorm der verantwoording, te 
weten: schriftelijk, kennelijk h eeft ver
enigd, klager geacht moet worden zijn 1 
Februari 1946 gedagtekende verantwoor
ding ter keuze van het bevoegd gezag t e
genover dat gezag te hebben afgelegd en 
dat diensvolgens aan h e t voorschrift van 
a rt. 88, eerste lid, ten volle is voldaan; 

0. dat !'let Gerecht verweerder h ierin 
echter niet geheel kan volgen; 

dat het Gerecht wel bereid zou zijn om 
met betrekking tot een door de Raad op te 
leggen straf een - na daartoe door Burge
m eester en "\Vethouder s in de gelegenheid 
te zijn gesteld - aa:n Bu-rgemeester en 
Wethouders uitgebrachte verantwoording 
als een aan de Raad uitgebrachte verant
woording, als In art. 88, eerst e lid, van 
meerbedoeld gem eentelijk ambtenarenregle
ment bedoeld, t e accepteren, indien de Raad 
zich naderhand met deze gan g van zaken 
en in h et bijzonder met de wijze van ver
antwoording u itdrukkelijk of stilzwijgend 
verenigt, doch alleen indien de betrokkene, 
ten tijde dat hij in de gelegenheid wordt 
gesteld zich te verantwoorden, weet of be
hoor t te beseffen, dat de verantwoording 
er ene is in verband met de 111Qgelijkheid 
van een strafoplegging door de Raad; 

dat dit in het onderhavige geval nog te 
meer klemt, waar de R aad ingevolge het 
tweede lid van art. 87 van m eer bedoeld ge
meentelijk ambtenarenreglem ent slechts 
tot het opleggen van de vier zwaarste straf
fen, genoemd in het eerste lid van dat 
artikel, het college van Burgemeester en 
Wethouders tot het opleggen van de overige 
daarin genoemde straffen ten opzichte van 

L . IQ47 

k lager bevoegd was ; 
dat het Gerecht het dan ook mogelijk 

acht, dat klager door het ontbreken van 
enige aanduiding in het schrijven van Bur
gemeester en Wethouders dd. 24 .Januari 
1946, dat het in de gelegenheid steJJen tot 
verantwoording gesch iedde in verband met 
een voor nem en hunnerzijds tot h et doen 
van een voorst el to t strafoplegging aan de 
Raad, zeer wel In de m ening k on verkeren 
dat het hier betrof een veran twoording aan 
Burgemeester en vVethouders in verband 
met h et voornemen van dit college om zelf 
tot oplegging van een der minder zware 
straffen over te gaan en dat klager, ware 
hem een en ander wel m edegedeeld, in ver
band met de ernst der door de Raad op t e 
leggen straffen in dat geval, zoals hij t er 
t erechtzitting h eeft verklaard, ongetwijfeld 
bij zijn veran twoording van een raadsman 
zou hebben gebruik gemaakt; 

dat het Gerecht dan ook aanneemt, dat 
klager door de door Burgemeester en Wet
h ouders gevolgde procedure in zijn belan
gen is geschaad; 

dat toch het Ger echt, in het midden la 
tende of en in hoeverre uit klagers aan de 
aangevallen strafoplegg in g ten grondslag 
gelegde gedrag ingen, ook bij de meest g un
stige opvatting daaromtrent, niet diens on
geschiktheid voor de vervulling van de 
rloor hem beklede functie moet worden af
geleid, de mogelijkhe id niet w il uitsluit en, 
dat verweerder, indien klager bij zijn ver
antwoordin g dd. 1 l<'ebrua11 1946 van de 
h ulp van een deskundig raadsman zou 
hebben gebruik gemaakt, wellich t tot een 
andere maatregel dan oplegging van j-uist 
(niet eervol) ontslag bij wijze van s traf, de 
zwaarste straf, die h et ambtenarenregle
ment kent, zon hebben besloten; 

dat h et (krecht dan ook van oordeel is, 
da t onder deze omstandigheden de door 
k lager op 1 Feb:ruari 1946 aan Burgemees
ter en Wethouders gezonden verantwoor 
ding niet mag worden aangemerkt a ls ge
daan aan het bevoegd gezag, a ls bedoeld in 
art. 88, eerste lid, van meerbedoeld ge
meentefijk ambtenarenreg·Jement; 

dat hieraan niet a fdoet, dat Burgemees t er 
en Wethouders van X aan klager onder 
dagtek ening van 15 F ebruari 1946 hebben 
medegedeeld aan de Raad een voorstel te 
zuJJen doen tot ontslag bij wijze van straf 
onder toevoeging, dat zij de raadsleden niet 
vóór 20 F ebrua ri 1946 met dat voorn emen 
in kennis zouden stellen, aangezien, a l moge 
bij Burgemeester en W eth ouders de ge
dachte hebben voorgezeten, de klager in de 
gelegenheid te s tellen zich in verband met 
een daarbij tevens t oegezonden nader rap
por t nogmaals te verantwoorden, Burge
meester en Wethouders zulks aan klager 
niet uitdrukkelijk hebben te kennen gege
ven en bovendien de klager niet de, door 
a r t. 88, eerste lld, van het gemeentelijk 
ambtenarenreglement voor het doen ener 
verantwoording voorgeschreven termijn van 
6 X 24 uur hebben gelaten; 

0. da t nog de vraag naar voren is geko-

zz 
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men, of klag·er, door na de ontvangst van 
voormeld schrijven van Burgemeester en 
Wethouders van 15 Feb1·uari 1946 na te 
laten een verzoek te doen om zich alsnog 
tegenover de Raad te verantwoorden, niet 
geacht moet worden zich er bij te hebben 
neergelegd, dat zijn verantwoordin g dd. 1 
Februari 1946, welke, naar hij uit het hem 
bij dat schrijven eveneens toegezonden con
cept-strafbesluit kon opmaken, door Bur
gemeester e n Wethouders aan de Raad zou 
worden overgelegd, als een verantwoording 
aan de Raad zou gelden en daardoor zijn 
recht op een volkomen reglementaire ver
antwoording te hebben verwerkt, doch het 
Gerecht h e t aannemen van een zodanige 
rechtsverwerking ten opzichte van regle
mentair, in het belang van de ambtenaren 
voorgeschreven procedure-voorschriften 
niet toelaatbaar acht; 

0. dat de aangevallen strafoplegging dan 
ook in elk geval a ls strijdig met h et be
paalde in m eergemeld art. 88, eerste lid, 
behoort te worden nietig verklaard; 

0. dat, waar de aangevallen strafopleg
g ing reeds op deze grond niet in stand kan 
blijven, het Gerecht in dit geding niet be
hoeft te onderzoeken of d ie strafoplegging 
wellicht nog· op enige andere grond voor 
nietig verklaring in aanmerking komt; 

0. ten slotte dat, waar verweerders be
sluit tot oplegging van de straf van ont
slag aan klager behoort te worden nietig 
verklaard, ook de daarop berustende, in 
het aangevallen besluit onder 2° vervatte 
toekenning van , wachtgeld aan klager in 
dat lot behoort te delen; 

Reeh tdoende: 
Verklaart het onderhavige beroep ge

.grond; 
Verklaart n ietig het besluit van de Raad 

der gemeente X dd. 27 Augustus 1946, 
waartegen ten deze beroep. 

Geen hoge r beroep ingesteld. 
A.B. 

19 November 1947, UITSPRAAK van het 
Ambtenarengerecht te Amsterdam. 
(Ambtenarenwet 1929 art. 58, l e lid). 

De ter uitvoering van een ontslag
besluit, hetwelk door het ambtenaren
gerecht is niet ig verklaard, genomen 
besluiten tot uitbetaling van wachtgeld, 
moeten deswege nietig worden ver
klaard. 

Uits1waak in zake: 
H., wonende te X, klager, 

tegen: 
het College van Burgemeester en W ethou
ders van X, verweerder. 

Het Ambtenarengerecht, enz. ; 
'l'en aanzien der f eiten: 
0. dat de Raad der Gemeente X bij be

sluit van 27 Augustus 1946, 
1 °. de k lager, bij wijze van straf, met 

ingang van 1 October 1946 ongevraagd 
ontslag uit zijn betrekkin g van inspecteur 

der gemeente-financiën h eeft verleend en 
2°. aan klager een aflopend wachtgeld 

heeft toegekend, te weten: 
van 1 October 1946 tot 1 Februari 1947 

ten bedrage van 80 %, 
van 1 F ebruari 1947 tot 1 Augustus 1947 

ten bedrage van 40 %, 
van 1 Augustus 1947 tot 1 October 1947 

ten bedrage van 20 %, 
van de jaarwedde en de toelagen, welke 

de klager op 27 Augustus 1946 genoot; 
0. ter uitvoering van de in het hiervoor 

vermelde besluit van de Raad der Ge
meente X onder 2° vervatte toekenning 
van wachtgeld aan klager op 28 October 
1946, 4 December 1946, 27 December 1946, 
3 Februari 1947, 28 Februari 1947, 31 Maart 
1947, 1 Mei l 947, 30 Mei 1947 en 30 J uni 
1947, zijn uitbetaald de b edragen van on
derscheidenlijk f 438.44, f 438.44, f 438.44, 
f 438.44, f 234.67, f 234.67, f 234.67, f 234.67 en 
f 206.67 aan wachtgeld, verminderd met 
loonbelasting, over onderscheidenlijk de 
maanden October 1946, November 1946, De
cember 1946, Januari 1947, Februari 1947, 
Maart 1947, April 1947, Mei 1947 en J uni 
1947, voor wat laatstbedoeld bedrag betreft 
m et inhouding bovendien van een bedrag 
van f 28 wegens alsnog door klager aan de 
Gemeente X verschuldigde belastingen; 

Post alia: 
In rechte: 
0. dat het Gerecht bij uitspraak dd. be

den het hiervoren vermelde besluit van de 
Raad der gemeente X h eeft nietig ver 
klaard; 

0. dat hieruit volgt, dat ook de ten deze 
beroepen, ter uitvoering van dat besluit 
door de uitbetalende ambtenaar bevoegde
lijk binnen de kring zijner a mbtelijke be
voegdheden namens of in opdracht van 
verweerder verrichte uitbetalingen van 
wachtgeld behoren te worden nietig ver
klaard; 

0. dat liet Gerecht geen termen aanwezig 
acht te bepalen, dat verweerder a lsnog tot 
uitbetaling van klagers salaris over de 
maanden October 1946 tot e n met Juni 
1947 zal overgaan, aangezien het Gerecht 
hierdoor illusoir zou kunnen maken de re
glementaire bevoegdheid van de Raad der 
Gemeente X om klager alsnog - voor zover 
h e t Algemeen Ambtenarenreglement dier 
gemeente daartoe de mogelijkheid biedt -
m et terugwerkende kracht tot 1 October 
1946 te ontslaan; 

R ech tdoende: 
Verklaart het onderhavige beroep ge

g r ond; 
Verklaart nietig de in opdracht van ver

weerder aan klager gedane uitbetalin gen 
van wachtgeld, waartegen ten deze beroep; 

Ontzegt aan klager h etgeen door hem 
meer is gevorderd. 

Geen hoge r beroep ingesteld. 
A.B. 
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22 November 1947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Keurenwet art. 7). 

Nu aan de e igenaren de r gronden 
geen on redelijke verzwaring van de 
onderhoudsplicht door de nieuwe be
palingen der keur wordt opgelegd, heb
ben Ged. Staten terecht hierin geen 
aanleiding gezien , hun goedkeuring aan 
de keur t e onthouden. Evenzeer terecht 
hebben zij daartoe geen aanleiding ge
vonden in het ontbreken van een In de 
oude keur voorkomende bepaling, daar 
deze door het belang der waterberging 
niet m eer wordt geëist, daargelaten dat 
Ged. Staten niet altijd hun goedkeuring 
m ogen onthouden alléén op grond, dat 
daarin een bepaling, welker opn eming 
h. i. nodig is, zou ontbreken. 

In naam van H a re Majesteit Wilhelmina, 
en z.; 

W ij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het be roep, ingesteld 

door C. Aafjes Wzn. en a nderen te Mar
k en-Binnen tegen h et besluit van Gedepu
teerde Staten van Noord -Holland van 16 
October 1946, no. 180, t ot goedkeuring van 
de k eur van de polder H et ,vou d; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord advies van 
15 Oetober 1947, no. 1652 ; 

Op de voordrach t van de Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 17 November 
1947, no. 713; 

0. dat, nadat Hoofdingelanden van de 
polder H et W oud bij hun besluit van 9 
October 1946 de k eur van deze polder had
den vastgesteld, Gedeputeerde Staten van 
Noordholland deze keur bij hun voornoemd 
besluit h ebben goedgekeurd; 

dat artikel 4 van deze keur luidt: 
De eigenaren van g ronden , gelegen aan 

waterleidingen , zijn verplicht deze, ieder 
voor de aan zijn g rond g renzende helft, te 
onderhouden op de volgende minimum 
breedten en diepten. 

a. de dijksloten, op een breedte van 1.70 
m en een diepte van 0.20 m; 

b. de vaars loten op een b reedte van 6.85 
m en een diepte van 0.60 m ; 

c. de Achtersloot op een breedte van 6 
m en een diepte van 0.70 m; 

d. de binnenslot en op een br eedte van 
1.70 m. en een diepte van 0.20 m; 

e. de scheisloten op een breedte van 1.70 
m en een diepte van 0.30 m. 

De breedte der waterleidingen wordt ge
meten ter hoogte van het peil, de diepte ten 
opzichte van dat peil. 

De in het eerste lid genoemde onder
h oudsplichtigen zijn voorts, ieder voor de 
aan zijn grond grenzende helft, verplicht 
er voor zorg te dragen, dat de waterleidin
gen jaarlijks in October zijn gezuiverd van 
riet. kroos, flab en ander ontuig ; 

dat tegen h e t besluit van Gedeputeerde 
Staten C. Aafjes Wzn. en 22 anderen in bè
roep zijn gekomen, aanvoerende, dat vol
gens de in deze keur vervatte bepalingen 
de ingelanden gehouden zijn de waterlei
dingen in deze polder op een daarin vast-

gestelde breedte en diepte te onderhouden; 
dat de afmetingen verschillen met die, be
paald in de vroegere k eur; dat volgens de 
nieuwe keurbepalingen uitsluitend de eige
naren of gebruikers van die g ronden, gele
gen aan de waterleidingen, verplicht zijn 
tot uitvoering van de daaruit voortvloeien
de werk7,aamheden; dat naar de mening 
van hen, appellanten, door deze bepalingen 
de lasten niet evenredig over de ingelan
den verdeeld worden, in afwijking van de 
volgens de oude keur geldende bepaling, 
waarbij iedere ingeland ve rplicht werd voor 
elke ba grond, die hij bezit, 15 m2 bagger 
te trekken, waardoor een rechtvaardige 
v erdeling van de lasten bereikt was; 

0. dat op grond van het voorschrift van 
artikel 192 van het Algem een Waterschaps
reglement voor Noordholland bij k eur of 
politieverordening kan worden bepaald, dat 
de daarin aan te wijzen watergan gen door 
de eigenaren der belendende landerijen en 
erven moeten worden onderhouden op de 
afmetingen en overeenkomstig de voor
schriften, in die k eur of politieverordening 
te bepalen; 

dat de onderwerpelijke k eur dan ook be
palingen omtrent de voornoemde afmetin
gen mag inhouden; 

dat wat betreft de vraag, of de bepalingen 
van dé k eur een onredelijke verzwaring 
van de onderhoudsplicht betek enen ten 
aanzien van de vroeger ten deze geldende 
voorschriften; 

dat uit de overgelegde s tukken is geble
ken, dat de in deze keur vastgestelde breed
ten en diepten der waterwegen gedeeltelijk 
gelijk zijn aan de vroeger vastgestelde afme
tingen en voor h et overige deel geen noe
m enswaardige verzwaring van de onder
houdsplicht voor de betrokk en en zullen te
weeg brengen; 

dat boven dien uit de door Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland overgelegde ver
klaring is gebleken, dat door de in het eer
ste lid van voornoemd a r tikel 4 dezer keur 
opgelegde verplichting tot onderhouden niet 
het brengen op de in de keur vermelde 
breedten en diepten der watergangen, doch 
s lechts, gelijk het woord onderhouden ook 
doet vermoeden , het instandhouden in deze 
afm etingen van de onderhoudsplichtigen 
wordt geëist ; 

dat dan ook aan de eigenaren der in dat 
artikel genoemde gronden geen on redelijke 
verzwaring van de onderhoudsplicht door 
deze bepaling van de keur wordt opgeleg d, 
zodat Gedeputeerde Staten van Noordhol
land dan ook terecht hierin geen aanlei
ding hebben gezien om hun goedkeuring 
aan dezelve te onth ouden ; 

dat verder niet opgaat het door de ap
pellanten aangevoerde bezwaar m et betrek 
king tot het ontbreken in deze keur van 
een in a rtikel 21 der vroegere gelden de 
k eur voorkomende bepaling, welke ieder 
landeigenaar ver plichtte, wanneer het pol
derbestuur dit nodig oordeelde, voor iedere 
ha grond, die hij bezat, 15 m2 m odder uit 
de vaart of heinsloot bij zijn gronden te la
ten baggeren ; 
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dat immers - nog daargelaten dat Ge
deputeerde Staten niet altijd hun goedk eu
ring aan een keur of wijziging daarvan mo
gen onthouden alleen op deze g rond, dat 
daarin een bepaling, welker opneming huns 
inziens nodig is, zou ontbreken - in de be
treffende bepaling der oude keur u itdruk
kelijk vermeld stond, dat zij diende ter be
vordering der waterberging, en dat deze 
zodoende dus niet strekte ter verlichting 
van de onderhoudsplicht van de eigenar en 
der langs de in de keur aangeduide water
gangen, gelegen landerijen, terwijl verder 
is gebleken, dat de betreffende bepaling In
derdaad in de onderwer;:,elijke keu r niet 
m eer behoeft voor te k omen, daar zulks 
door het belang van de waterberging niet 
m eer wordt geëist; 

dat G edeputeerde Staten mitsdien terecht 
in het ontbreken van deze bepaling geen 
aan leiding hebben gevo nden tot het ont
houden van de goedkeuring aan de keur ; 

dat er v erder van geen bezwaren tegen 
de keur is g·ebleken; 

dat G€deputeerde Staten derhalve terecht 
h ieraan hun goedkeuring hebben verleend; 

Gezien de Keurenwet en het Algemeen 
Waterschapsreglemen t voor Noordholland; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
De Minister van Verkeer en Waterstaat 

is belast, enz. A . B. 

:!!4 November 1947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Wet verveningen art. 5, j 0

• 

art. 2). 
"Als belanghebbende" in de zin van 

lid 2 is aan te merken hij, die een ver
gunning als bedoeld in art. 2 heeft aan-, 
gevraagd. Nu - zij het ten onrechte -
de vergunning op eigen gezag is aan
gevraagd door B. en W. en door Ged. 
Staten op dit verzoek is beschikt, zijn 
B. en v\T. a ls "belangh ebbenden" te be
schouwen en in hun beroep ontvan
kel ijk. 

Ingevolge het prov. reglement op de 
verveningen moet vergunning tot ver
vening worden gevraagd door en ver
leend aan de eigenaar der te vervenen 
percelen. H et aanvragen van een v er
veningsvergunning voo1· grond die ei
gendom is e ne r gemeente, gaat verder 
dan h et in art. 209 Gem.wet aan B. en 
W. opgedragen dagelijks bestuur der 
gemeente en daartoe dan kracht ens 
art. 167 Gem.wet s lechts door de ge
meenteraad worden besloten. Derhalve 
he bben B. e n \V. onbevoegdelijk een 
verzoek om vergunning ingediend en 
hebben Ged. Staten daarop ten on
rechte beschikt. 

I n naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door B . en W. der gemeente Sassenheim 
tegen het besluit van Ged. Staten van Zuid
Holland van 16 D ec. 1946, B. No. 35751/39 

(le afdeling) Ged. Staten N o. 169/1, tot het 
aan die gemeente verlenen van ve rgunn ing 
tot vervening van een bepaald perceelsge
deelte, gelegen in die gemee nte, onder voor
waarde o.a. van het be lal en van veengeld: 

D e Ra.ad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
17 Sept. 1947, No. 1447 en 12 Nov. 1947, No. 
1447 /332; 

Op de voordrachl van d e Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 18 Nov. 1947, 
No. 731, Afdeling Waterstaatsrecht; 

0. dat G ed. Staten van Zuid-Holland, be
schikkende op een daartoe door B . en W . 
der gemeente Sassenheim aan hun college 
gedaan verwek dd. 5 Sept. 1946, G.A. 2941, 
bij hun evenvermeld besluit aan de ge
meente Sassenheim vergunning hebben ve r
leend tot het vervenen van een gedeelte, 
groot 0,56.50 ha, van het perceel kadastraal 
bekend gemeente Sassenheim, Sectie A. No. 
3922, groot 1.54.00 ha, in eigendom toebe
horende aan die gemeente en gelegen in de 
Floris Schouten Vrouwenpolder, zulks on
d er een achttal voorwaarden, waarvan de 
4e en 5e luiden: 

4e. dat naar evenredigheid van de ver
veende oppervlakte h et in art. 6 van het 
reglement op de verveningen in de provin
cie Zuid-Holland bedoelde veengeld moet 
worden betaald ter voorziening in de kosten 
van ophoging van de veenpu t , in de beta
ling van grondlasten, Rijnlandsbundergeld 
en polderlasten; een en an<.!'lr indien en 
voor zover de houdster der vergunning in 
haar verplichtingen daaromtrent tekort 
schiet; 

5e. dat h et veengeld zal bedragen f 10,000 
per ha, en binnen 2 weken J'la de aanvaar
ding dezer vergunning moet worden be
taald aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van 
Rijnland, welke dit volgens de daarvoor 
geldende regels zullen be here n. Het veen
geld wordt jaarlijks m et de te beleggen 
r ente vermeerderd; 

dat van dit besluit B. en W. d er gemeente 
Sassenheim in beroep zijn gekomen, aan
voerende, dat aan de ve rgunning enige 
voorwaarden verbonden zijn, waartegen zij 
geen bezwaren h ebben, doch dat zij aan een 
der voorwaarden zeer moeilijk kunnen vol
doen, te wete n aan de voorwaarde, dat een 
veengeld zal moeten worden betaald van 
f 10,000 per ha, in dit geval dus f 5650, .,ter 
voorziening in de kosten van ophogin g van 
de veenput, in d e betaling der grondlasten, 
Rijnlands bundergeld en polderlasten, een 
en ander indien en voorzover de houdster 
der vergunning in haar verplichtingen 
daaromtrent tekort schiet"; dat de gemeen
te Sassenheim t en behoeve van de gemeen
tenaren het haar in eigendom toebehorende 
stuk grond g ratis ter beschikking heeft ge
steld ter vervening, omdat door het nijpend 
gebrek aan brandstoffen telkenmale aan 
h et gem eentebestuur gevraagd werd aan de 
inwoners dariekluiten ter beschikking te 
stellen , welke uit de grond van de gemeente 
gestoken zouden kunnen worden; dat door 
de aanwezigheid van het gat, ontstaan door 
h et steken der dariekluiten naaT h un me-
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ning niemands belangen geschaad zijn ge
worden, doch dat, wanneer art. 4 der Ver
veningswet bedoelt te waken voor andere 
dan door hem direct aanwijsbare persoon
lijke of openbare belangen, zij zich uiter
aard daarbij hebben neer te leggen; dat zij 
dan met nadruk willen herhalen, dat de ge
meente louter en alleen om de gemeenschap 
te dienen, waartoe zij als overheid toch een 
taak beeft te vervullen, de grond belange
loos daarvoor beschikbaar h eeft gesteld, en 
waarmede bereikt werd dat een groot deel 
der bevolking, i. c. de minst draagkrachti
gen. de brandstof tegen zeer billijke prijs 
heeft kunnen verkrijgen; dat momenteel 
niet anders dan met zeer hoge kosten het 
gat te dichten is, doch dat zij gaarn e de 
verzekering geven h e t gat te zullen dichten, 
zodra zulks op enigszins economische wijze 
uitvoerbaar is; dat niet verwacht mag wor
den. dat de gemeente niet zal voldoen aan 
haar verplichtingen tot betaling van diverse 
lasten; dat zij derhalve verzoeken de ge
meente Sassenheim vrij te stellen van h et 
betalen van het veengeld, hetgeen voor deze 
noodlijdende gemeente een zeer zwaar offer 
7,0u betekenen; 

O. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van B . en W. van Sassenheim in hun be
roep, dat art. 5, lid 2, der Verveningenwet 
beroep toekent aan iedere belanghebbende; 

dat in de eerste plaats als belanghebben
de is aan te merken hij, die een vergun
ning, als bedoeld in art. 2 van evenvermel
de wet, heeft aangevraagd; 

dat in dit geval - zij het ten onrechte -
de vergunning op eigen gezag is aange
vraagd door B. en W. der gemeente Sas
senheim, zodat, nu door Ged. Staten op dit 
verzoek is beschikt, B. en W. ten deze als 
belanghebbenden zijn te beschouwen en hun 
ontvankelijkheid in beroep behoort te wor
den aangenomen; 

0. ten aanzien van het bestreden besluit 
van Ged. Staten, dat ingevolge art. 2, lid 1 
en lid 2, van het reglement op de verve
ningen in de provincie Zuid-Holland (Pro
vinciaal blad van Zuid-Holland, No. 19, 
1932), vergunning tot vervening wordt ge
vraagd door en verleend aan de eigenaar 
der te vervenen percelen of een waterschap, 
als bedoeld in art. 1 van het Algemeen 
Polderreglement; 

dat, nu in dit geval de gem eente Sassen
heim de eigenaresse is van de te vervenen 
percelen, de vergunning daartoe derhalve 
behoorde te worden gevraagd door en te 
worden verleend aan de evenvermelde ge
meente; 

dat het aanvragen van een vervenlngs
vergunning verder gaat dan h et In art. 209 
der Gemeentewet aan B. en W. opgedragen 
dagelijks bestuur der gemeente en daartoe 
dus krachtens art. 167 der Gemeentewet 
slechts door de gemeenteraad kan worden 
besloten; 

dat weliswaar in dit geval het besluit tot 
vervening genomen werd - zij het na in
formele raadpleging der gemeenteraads
leden - door de burgemeester, destijds met 
de uitoefenin g van de bevoegdheden van de 

gemeenteraad belast, doch dat, toen alsnog 
door B. en W. op 5 Sept. 1946 een vergun
ning, als bedoeld in art. 2 der Verveningen
wet, werd aangevraagd, de gemeenteraad 
weder ten volle in zijn bevoegdheden was 
hersteld. zodat B. en W. van Sassenheim 
niet bevoegd waren om zonder voorafgaand 
raadsbesluit ePn vergunning als bovenbe
doeld aan te vragen: 

dat derhalve het adres van B . en W. van 
Sassenh<>im van 5 Sept. 1946 onbevoegde
lijk Is Ingediend en Ged. Staten ten on
rechte daarop hebben beschikt; 

Gezien de Verveningenwet: 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van Ged. Staten van Zuid

Holland van 16 Dec. 1946, B. No. 35761/39 
(le Afdeling) G.S. No. 169/1, te vernietigen, 
met onbevoegdverklaring alsnog van B. en 
W. van Sassenheim tot hun aanvrage van 
5 Sept. 1946, G.A. 2941. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat 
is belast enz. A. B. 

ll4 November 194'1. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Motor- en Rijwielreglement 
art. 47 j 0

• art. 54). 
Terecht is de onderhavige weg ge

sloten verklaard voor motorrijtuigen en 
aanhangwagens, waarvan de belasting 
van enig wiel een bepaald gewicht 
overschrijdt, daar de ervaring met be
trekking tot deze weg heeft geleerd, 
dat t en gevolge van de aard van de 
ondergrond en van het wegdek het
zelve geheel vernield wordt door het 
berijden met motorrijtuigen met een 
hogere belasting per wiel. 

Om redenen van particulier bedrijfs
belang mag de weg niet aan vernieling 
worden prijsgegeven. Om dergelijke re
denen kan krachtens art. 54 ontheffing 
van het verbod worden gevraagd. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Coöperatieve zuivel
fabriek "Concordia" te Birdaard tegen het 
besluit van Ged. Staten van Friesland van 
7 Aug. 1946, No. 46, 4e Afdeling, tot ge
slotenverklaring van de weg Reitsum
Smidshuis voor motorrijtuigen en aanhang
wagens, waarvan de belasting van enige 
wiel meer bedraagt dan 800 kg.; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 6 Aug. 1947, No. 1409 en 12 Nov. 1947, 
No. 1409/332; 

Up de voordracht van de Minister van 
Ve rkeer en Waterstaat van 18 Nov. 1947 
No. 729, Afdeling Waterstaatsrecht; 

O. dat Ged. Staten van de provincie Fries
land bij hun voormeld besluit op grond van 
het bepaalde in art. 47 van het Motor- en 
Rijwielreglement de weg Reitsum-Smids
huis (In beheer gedeeltelijk bij de gemeente 
F erwerderadeel, gedeeltelijk bij de gemeen-

' te Dantumadeel) gesloten h ebben verklaard 
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voor motorrijtuigen en aanhangwagens, 
waarvan de belasting van enig wiel meer 
bedraagt dan 800 kg; 

dat Ged. Staten voornoemd hierbij h ebben 
overwogen, dat de weg Reitsum-Smidshuis 
niet geschikt is om te worden bereden met 
motorrijtuigen en aanhangwagens, waarvan 
de belasting van enig wiel meer bedraagt 
dan 800 kg; 

dat tegen dit besluit het Bestuur der Coö
peratieve Zuivelfabriek "Concordia" te Bir
daard in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat het ernstig bezwaar tegen dit besluit 
maakt en wel om de volgende redenen: dat 
de bovengenoemde fabriek vier veehouders 
aan de onderhavige weg heeft, waarvan 
de melk per auto wordt opgehaald, die 
daardoor zwaarder belast wordt dan 800 k g 
per wiel; dat zijn bezwaar is opgeheven, 
wanneer op de bedoelde weg een wieldruk 
van ten hoogste 1200 kg. wordt toegelaten; 

0. dat uit de overgelegde stukken is ge
bleken, dat Ged. Staten van Friesland te
recht h ebben besloten tot geslotenverkla
ring van de weg Reitsum-Smidshuis voor 
motorrijtuigen en aanhangwagens, waar
van de belasting van enig wiel 800 kg. over
schrijdt; 

dat immers de ervaring met betrekking 
tot deze weg heeft geleerd, dat tengevolge 
van de aard van de ondergrond en van het 
wegdek zelve geheel vernield wordt door 
het berijden met motorrijtuigen met een 
hogere belasting per wiel; 

dat door de appellant geen gronden zijn 
aangevoerd om aan te tonen, dat voor de 
instandhouding en de bruikbaarheid van 
de betreffende we~ h,,t bestreden besluit 
niet nodig zou zij,~: · 

dat de appellant weliswaar aanvoert, dat 
hij bij de uitoefenin,r n,n zijn bedrijf hin
der van de geslotcnn, rklaring van deze weg 
zal ondervinden, doch dat. wat hiervan ook 
zij, om dit bedrijfsbelang de weg niet aan 
vernieling mag worden prijsgegeven en 
hem overigens de gelegenheid openstaat 
om, met gebruikmaking van het bepaalde 
in art. 54 van het Motor- en Rijwielregle
ment, aan het in dat artikel bedoelde ge
zag ontheffing van het tengevolge van het 
bestreden besluit geldende verbod te vragen; 

dat het beroep derhalve ongegrond is; 
Gezien de Motor- en Rijwielwet en het 

Motor- en Rijwielreglement; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
De Minister van Verkeer en Waterstaat 

is belast enz. A. B. 

24 November 1941. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Wegenwet art. lla j 0

• art. 
11). 

Daar de in art. 12 bedoelde aankon
diging is geschied op 28 November, 
eindigde de beroepstermijn op 28 
Dec. d.a.v. Aangenomen mag worden, 
dat een op 28 Dec. te Laren (N.H.) ver
zonden beroepschrift nog op dezelfde 

dag, dus tijdig, in 's-Gravenhage is 
ontvangen. 

Ten onrechte hebben Ged. Staten de 
in het geschil betrokken wegen aan 
het openbaar verkeer onttrokken, daar 
het hier niet gaat om de afsluiting van 
voor waterwinning bestemde terreinen, 
doch uitsluitend om het aan het open
baar verkeer onttrekken van twee we
gen op zodanig terrein en niet is in te 
zien, waarom niet het terrein buiten 
de wegen op enigerlei wijze kan wor
den afgesloten en tegelijk de wegen 
voor het publiek toegankelijk kunnen 
blijven. Evenmin is duidelijk, welk 
aesthetisch belang door de onttrekking 
wordt bevorderd. Anderzijds worden de 
door appellanten aangevoerde belangen 
inderdaad geschaad. 

In naam van Hare Majesteit Wilhel-niina, 
enz. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door 1. de raad der gemeent e Laren (N.H.), 
2. de Vereniging van vrienden van het Gooi
reservaat te Laren, 3. de Vereniging voor 
vreemdelingenverkeer te Laren, 4. A. van 
der Schalk en vijf anderen, a llen te Laren, 
tegen het besluit van Ged. Staten van 
Noordholland van 13 November 1946, afde
ling 2B, No. 186, tot het onttrekken van een 
tweetal wegen in de gemeente Laren aan 
het openbaar verkeer; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
27 Augustus 1947, No. 1446 en 12 November 
1947, No. 1446/332; 

Op de voordracht van de Minister van 
Verkeer ~n ·waterstaat van 18 November 
1947, No. 730, Afdeling Waterstaatsrecht; 

O. dat op het verzoek van h et Provinciaal 
Bestuur van Noordholland tot onttrekking 
aan het openbaar verkeer van de wegen 
Nos. 19 en 22 van de legger der wegen in de 
gemeente Laren, wat de laatste weg betreft, 
voorzover gelegen op het terrein in eigen
dom bij de provincie Noordholland de raad 
der gemeente Laren bij zijn besluit varr 23 
Augustus 1946, No. 1518, afwijzend heeft 
beschikt; 

dat binnen de wettelijke termijn van der
tig dagen, nadat bovengenoemd besluit te r 
kennis van Ged. Staten was gebracht l1ij 
aan getekende brief van 30 Augustus 1916 
door dit college een besluit is genomen hou
dende beroep tegen het vermelde raadsbe
sluit; 

dat Ged. Staten der provincie Noordhol
land vervolgens bij hun besluit van 13 Nov. 
1946, afdeling A.B., No. 186, besloten heb
ben: le. weg No. 19 van de legger der we
gen der gemeente Laren (Noordholland) 
aan het openbaar verkeer te onttrekken; 
2e. weg No. 22 van de legger der wegen der 
gemeente La.ren, voorzover die gelegen ,s op 
het terrein, dat eigendom is van de provin
cie Noordholland, aan het openbaar verkeer 
te onttrekken; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
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dat zowel het hygiënisch als het aesthetisch 
belang medebrengt, dat een terrein, dat als 
prise d'eau voor een waterleiding dient, niet 
onbegrensd voor het publiek toegankelijk is 
en het daarom nlet wenselijk is, dat door 
zulk een terrein openbare wegen lopen; dat 
immers bij het openstellen bij gedogen, 
nauwgezet toezicht kan worden gehouden, 
dat geen ongewenste toestanden ontstaan, 
terwijl het daarentegen voor de gebruikers 
van het drinkwater weinig aanlokkell,J!c 
moet schijnen, Indien de terreinen waaruit 
het water wordt gewonnen practlsch voor 
leder toegankelijk zijn; dat de provincie bij 
aankoop van het terrein op goede grond 
mocht aannemen, dat de daardoor lopende 
wegen niet openbaar waren, Immers volgens 
verklaring van de Voorzitter van Stad en 
Lande zijn de wegen door h em vóór het in 
werking treden der Wegenwet afgesloten 
geweest, zulks ten einde te voorkomen, dat 
e r rechten van Stad en Lande op die wegen 
(paden) verloren zouden gaan, terwijl eerst 
later het gem eentebestuur als zijn mening 
te kennen beert gegeven, dat de over het 
terrein lopende wegen openbaar zouden zijn; 
dat Ged. Staten aannemen, dat de Rijks
waterstaat op h e t standpunt staat, dat bij de 
vcorgenomen verbetering van de Rijksweg 
de kruising van deze weg met de Driftweg 
(No. 19) opgeh even zal worden, zodat e r 
geen reden is laatstbedoelde weg te hand
haven; dat Ged. Staten bere id zijn zulks te r 
compensatie van het aan het openbaar ver
keer onttrokken gedeelte van de Grintbank 
(Ko. 22). ten behoeve van de aldaar wonen
den, een openbare weg langs de noordrand 
Yan perceel No. 711 aan te leggen zome,le 
voor het wandel- en fietsverkeer een strook 
van ± 4 meter breedte langs de oostrand 
van perceel No. 711 tot openbare weg te be
stemmen; dat het Goois Natuurreservaat 
ook bij opheffing van de openbaarheid der 
onderwerpelijke wegen op voldoende wijze 
Yan de kom der gemeente uit Is t e bereiken 
en de omweg voor h en, die In h et meest 
noordelijke gedeelte de r gemeente wonen, 
ten hoogste 7 à 8 minuten kan bedragen; 

dat van het besluit van Ged. Staten in 
beroep zijn gekomen de raad der gemeente 
Larefl (N.H.), de Vereniging van Vrienden 
van het Goolreservaat te Laren (N.H.), de 
Vereniging voor vreemdelingenverkeer te 
Laren (N.H.) en A. van der Schalk en vijf 
anderen, allen te Laren (N.H.); 

dat de raad der gemeente Laren aanvollrt, 
dat de belangen van de gemeente en van 
een deel harer Ingezetenen door het bes.Lult 
van Ged. Staten In ernstige mate geschaad 
worden; dat hij t egenover de bewering, dat 
zowel het hygiënisch als het aesthetisch 
belang medebrengt, dat zich op h et terrein 
van de prise d'eau geen openbare wegen be
vinden - de enige gronden waarop oe be
&lisslng steunt -· stelt, dat hij niet kan be
vroeden, welke hygiënische en aesthetiscbe 
belangen hier worden geschaad; dat Immers, 
Indien hier, voor wat het hygiënisch belang 
betreft, mocht worden gedoeld op een.moge
lijke verontreiniging van het terrein door 

het publiek, deze verontre .. ,lging zijns in
ziens generlei Invloed kan hebben op het 
bodemwater; dat, Indien zulks wel het geval 
mocht zijn, er dan veel m eer reden zou zijn 
de hygiëne geschaad te achten door de aan
wezigheid in de kom van de gemeente van 
mestvaalten en dergelijke, welke kom, even
als h et te rrein van de prise d 'eau, tot het 
wingebied van het waterleidingbedrijf be
hoort; dat in het verleden echter van eniger
lel klacht dienaangaande niet Is gebleken; 
dat hij zich eveneens b eeft afgevraagd op 
welke wijze schoonheid van h e t terrein 
wordt geschaad; dat zulks toch bezwaarlijk 
gezegd kan worden van de aanwezlghehl 
van bedoelde wegen, aangezien deze wegen, 
In stede van de aantrekkelijkheid van het 
landschap te schaden, deze veeleer verho
gen; dat het gemeentebestuur van Laren 
bij de onteigening van bedoeld terrein zich 
daar tegen h eeft verzet, zij het ook op gron
den ontleend aan de vrees voor opdroging 
van de bodem door de waterwinning; dat 
bovendien de toenmalige burgemeest er in 
diens hoedanigh eid van vertegenwoordiger 
àer gemeente In het bestuur van Stad en 
Lande van Gooiland (de toenmalige e igena
resse van het t errein) heeft geprotesteerd 
tegen de afsluiting van bedoelde wegen rloor 

de voorzitter dier vereniging, aangezien deze. 
daarbij handelende zonder opdracht of 
machtiging van h et bestuur, onrechtmatig 
optrad; dat ten slotte de openbaarheid van 
bedoélde wegen eerst feitelijk in h e t geding 
kwam bij de vaststelling in 1943 van de leg
ger van wegen In deze gemeente, bij welke 
gelegenheid de belde wegen, na betwisting 
door h et provinciaal waterleidingbedrijf, 
door de toenmalige commissaris de r provin
cie, waarnemende de taak van Ged. Staten, 
openbaar zijn verklaard; dat bij de Rijks
waterstaat inderdaad een plan bestaat tot 
het verbeteren van de Rijksweg Amster
dam-Amersfoort; dat het daarbij In h ei 
voornemen ligt, het aantal kruisingen van 
deze weg, zeer ten nadele van de gemeente, 
te verminderen; dat deze weg, die In 1929 
Is aangelegd, het bebouwde gedeelte der ge
meente op rigoreuze wijze in twee delen 
heeft gescheiden ; dat bij vermindering van 
het aantal wegkruisingen het westelijk deel 
der gemeente In zijn dagelijks contact met 
de kom der gemeente en omgekeerd zeer 
ernstig zal worden gehandicapt; dat daarom 
zlJnerzljds alles In het werk wordt gesteld 
om o.a. voor h et deel der gemeente tussen 
de Hilversumseweg en Cra!Jo, ten minste de 
kruising Houtweg en Drlftweg te behouden; 
dat de directie van de Rijkswaterstaat te 
Haarlem handhaving van eerstbedoelde 
kruising reeds h eeft toegezegd en tegenover 
laatstbedoelde, blijkens haar schrijven van 
8 October 1945, No. 1110, niet volstrekt af
wijzend staat, vooral niet daar de gem eente 
bereid Is, in de kosten daarvan );)ij te dragen; 
<l:i.i de Drlftweg een der mooiste toegangen 
Is tot de beide en als rijwielpad de kortste 
en veel gebruikte verbinding met Bussum 
vormt; dat de oppervlakte van het terrein 
van het waterleidingbedrijf, dat ten noorden 
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van de Driftweg ligt, slechts 1,3 ha bedraagt 
en in verhouding tot het gehele terrein zeer 
k lein is, zodat niet kan worden ingezien, ,Jat 
deze weg daaraan m oet worden geofferd; 
dat de raad met de omwonenden van de 
grintbank van oordeel Is, dat h un e igendom
men door opheffing van het westelijk ge
deelte van deze weg een belangrijke waar
devermin dering zullen ondergaan, welke 
niet wordt gecompenseerd door de toege
zegde nieuwe openbare weg, terwijl een :ter 
bewoners zelfs nog kosten zal moeten ma
ken om een uitgang op die weg te erlangen; 
dat de aan te leggen openbare weg langs àe 
oostrand van perceel No. 711 geen nieuwe 
toegang tot de heide zal vormen en boven
dien n iet, zoals de Grintbank, geschikt is 
om het reservaat op eenvoudige, recht
streekse en natuurlijke wijze te bereiken; 
dat ten stelligste ontkend moet worden, dat 
het reservaat bij opheffing van meerge
noemde wegen nog op voldoende wijze te 
bereiken is; dat beperking van het aantal 
toegangswegen tot het reservaat niet strookt 
met het doel van deze Instelling, dat immers 
een uitnodig ing vormt tot verpozing niet 
alleen van de inwoners van Laren, maar 
ook, en vooral, van de duizenden v reemde
lingen. die Laren, mede om zijn onmiddel
lijke liggfog bij de heide, jaarlijk11 bezoeken; 
dat het bezoek aan de h eide vooral bevor
derd wordt door behoud van een zo groot 
mogelijk aantal toegangswegen en -paden 
en dat ook de aantrekkelijkheid van het 
wandelen en fietsen daardoor wordt ver
hoogd; dat de gemeente zich tenslotte ge
durende 76 jaren een jaarlijkse uitgaaf van 
± t 5000 getroost voor instandhouding van 
het reservaat, zodat zij, wil deze u itgaaf vol
ledig effect sorter en, alles moet verhinderen 
wat dit doel zou kunnen schaden; 

dat de Vereniging van Vrienden van h et 
Gooireservaat in hoofdzaak aanvoert, dat 
de beide wegen korte en mooie lan delijke 
wegen van het dorp Laren naar het ten 
westen van Laren gelegen deel van het 
Gooi reservaat vormen; dat als die wegen 
, ·oor h et publiek verkeer afgesloten worden, 
het dorp Laren over een zeer grote uitge
strektheid (namelijk van de Hilversum11e
weg tot aan Crailo, een afstand van m eer 
dan 2 kilom eter) slechts over één weg m 
Yerbinding met voorm eld deel van het Gooi
reservaat zal staan ; dat zij, die wortelt In 
de ltercte van de Inwoners van het Gooi voor 
de landelijke rust, die nog te vinden is in het 
sch oonste deel van •t Gooise land namelijk 
in 't Gooireservaat, het nood7,akelijk acht, 
dat het ten westen van Laren gelegen . ge
deelte van h e t Gooireservaat van uit het 
dorp Laren, dat 't oudste en een der aller
m ooist e en allerbekendste dorpen van het 
Gooi Is, met meer dan één weg t e bereiken 
is; dat zij het belang van 't Gooi reservaat, 
hetwelk ten koste van geweldige bedragen, 
opgebrach t o.a. door de Gooise dorpen, Is tot 
stand gekomen, dan ook in ernstige mate 
geschaad acht door vermelde on ttrekking 
<Ier belde wegen aan het openbaar verkeer; 
<lat h et baars Inziens vaststaat, dat voor 't 

Gooireservaat en dus voor het algem een be
lang het door Ged. Staten genomen beslu it 
zeer betreurenswaardig is; dat zij nochthans 
begrijpt, dat als er gewichtige redenen zou
den zijn, dat het afsluiten van beide voor
m elde wegen noodzakelijk zouden maken, 
m et haar bezwaren geen rekening zou kun
n en worden gehouden, doch dat de redenen, 
die Gcd. Staten genoemd hebben, haars in
ziens niet s lechts onbelangrijk, maar on
juist zijn; 

0. ten aanzien van de on tvankelijkheid: 
dat art. lla, lid 2, der Wegenwet van be

slissingen als in het eerste lid van dit artikel 
bedoeld beroep toekent tot op de dertigste 
dag, nadat de in art. 12 bedoelde aankondi
ging heeft plaats gehad; 

dat blijkens de stukken deze aankondiging 
Is geschied op 28 November 1946, zodat de 
beroepstermijn eindigde op 28 December 
daaraanvolgende; 

dat het beroepschrift van de Vereniging 
voor Vreemdelingenverkeer te Laren op 30 
December 1946 is verzonden en op 31 Dec. 
daaraanvolgende is ingekomen, weshalve 
deze appellante, wegens overschrijding van 
de beroepstern:iijn, niet in haar beroep kan 
worden ontvangen; 

dat het zelfde geldt van h et beroepschrift 
van A. van der Schalk c.s. te Laren, zodat 
ook deze appellanten in hun beroep niet
ontvankelijk z ijn; 

dat het beroepschrift van de Vereniging 
van Vrienden van het Gooireservaat te La
ren (N.H.) blijkens het postst em pel op 28 
December 1946 is verzonden en aangenomen 
mag worden, dat het adres nog op dezelfde 
dag, d us tijdig, in 's-Gravenhage is ontvan
gen; 

dat het beroepschrift van de raad der ~e
m eente Laren eveneelll! tijdig is ingediend; 

0. ten aanzien van deze beide beroepen: 
dat op gron d van de overgelegde stukken 

moet geoordeeld worden, dat de gronden, die 
Ged. Staten er toe h ebben gebracht de in dit 
geschil betrokken wegen aan het openbaar 
verkeer te onttrekken, mede gelet op de aan 
dte onttrekking ver bonden bezwaren, onge
noegzaam moeten worden geacht; 

dat immers wel is waar moet worden er
k end, dat t erreinen, die voor de waterwin
ning be$temd zijn en dienst doen, In het be
lang der hygiëne zoveel mogelijk on gerept 
dienen t e blijven en a lgeh ele toegankelijk
heid van deze terreinen voor he t publiek in 
hoge mate ongewenst kan zijn, doch dat het 
hier niet gaat om de afsluiting van een der
gelijk terrein en daartegen dan ook geen 
bezwaren zijn aangevoerd, doch uitsluitend 
om het geh eel of gedeeltelijk onttrekken aan 
het openbaar verk eer van twee zich op dit 
te r rein bevindende wegen en niet is in te 
zien, waarom niet het terrein buiten de w e
gen op enigerlei wijze kan worden afgeslo
ten en tegelijk de wegen voor h et pubii.)k 
toegankelijk kunnen blijven; 

dat evenmin duidelijk Is, welk aesth etisch 
onttrekking wordt bevorderd; 

dat anderzijds m oet worden aangenom en , 
dat door de onderhavige onttrekking indcr -
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daad de voormelde door de appellanten aan
gevoerde belangen worden geschaad; 

dat mitsdien het bestreden besluit niet in 
stand kan blijven; 

Gezien dP Wegenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
le. de Vereniging voor Vreemdelingen

,·erkeer te Laren (N.H.) alsmede A. van der 
Schalk c.s. te Laren (N.H.) In hun beroepen 
niet-ontvankelijk te verklaren ; 

2e. met gegrondverklaring van de ove
rige beroepen en vernietiging van het be
streden besluit van Ged. Staten, alsnog het 
door dit college tegen het besluit van de raad 
der gemeente Laren van 23 Augustus l 946 
ingestelde beroep ongegrond t e verklaren. 

De Minister va n Verkeer en Waterstaat 
Is belast enz. A. B. 

25 Norember 1941. U1TSPRAAK van het 
Ambtenarengerecht te Arnhem. (Zui
veringsbesluit art. 4, lid 4). 

Een geschorste en krachtens het 
K. B. van 10 October 1945, S. F 221, 
ontslagen gemeentesecretaris h eeft wel 
recht op uitbetaling van één maand 
salaris (het z.g. lnvasievoorschot), 
aangezien de provinciale regeling ter
zake dit recht aan de gemeente-secre
tarissen toekent en nie t enige bepaling 
bevat, krachtens welke een krachtens 
F 221 ontslagen secretaris zulk recht 
zou ontberen. De voor de Rijksambte
naren geldende richtlijnen zijn niet 
automatisch op de gemeentesecretaris
sen van toepassing. 

Uitspraak in zake: 
D., wonende te B., als klager, 

tegen: 
Burgemeester en W ethouders der ge-

meente B., 
H et Ambtenarengerecht, 

Post alia: 
0., dat het onderhavige beroep niet is 

gericht tegen een disciplinaire strafopleg
ging en er ook niet sprake is van een ver
keerd gebruik van en ige bevoegdheid door 
verweerders, zodat alleen is te onderzoeken, 
of deze laatste in strljd hebben gehandeld 
met een voor k lager toepasselijk algemeen 
ver bindend voorsch rift; nader met een 
voorschrift, aan h etwelk deze recht kan 
ontlenen op h e t zogenaamde invasie-voor 
schot, respectievelijk als gewezen secreta
ris en als gewezen ambtenaar van de Bur
gerlijke Stand der gemeente Borne; 

0 ., dat, wat eerstgenoemde functie (die 
van secretaris, Red.) betreft, zulle een recht 
door hem niet kan worden ontleend aan 
het Koninklijk Besluit, dd. 15 October 1945, 
No. 7, daar dit uitsluitend beperkt Is tot 
het Rijks-personeel en ook niet aan de 
circulaire, welke de Ministers van Binnen
landse Zaken en van Financiën t.d. 8/18 
December 1945 hebben gericht aan Heren 
Ministers, daar deze - daargelaten nog de 
vraag omtrent haar rechtskracht op zich-

zelf - noch door haar bewoordingen noch 
krachtens enig ander bestaand voorschrift 
op een gem eentesecretaris toepasselijk is te 
achten; 

0., dat echter wel toepasselijk Is het 
Besluit van Gedeputeerde Staten van de 
provincie Overijssel, dd. 23 Juli 1946, Ko
ninklijk goedgekeurd i.d. 30 October 1946, 
No. 22, h etwelk ter kennis is gebracht van 
de gemeentebesturen in genoemde provin
cie bij hun besluit, dd. 19 November 1946, 
no. 107ó8a/8190, 2e afdeeling, betreffende 
niet terugvordering van het zgn. invasie
voorsehot, resp. toekenning van een aequi
valent bedrag (Provinciaal Blad van Over
ijssel 1946, No. 56); 

0., dat toch In dit eerste besluit door ge
meld College, uit overweging, ,.dat het hun 
College redelljk voorkomt voor de secre
tarissen en ontvangers van de gemeenten 
in de provincie Overijssel een gelijken maat
regel te treffen", a ls ten aanzien van het 
Rijkspersoneel Is geschied bij voormeld 
Koninklijk Besluit, dd. 15 Octobcr 1945, 
No. 7, wordt bepaald: 

,.1. het voorschot van M n maand sala
r is. voor zoover dit In de maand September 
1944 op g rond van de desbetreffende circu
laires aan de secretarissen en ontvangers 
der gemeenten in de provincie Overijssel is 
toegekend, wordt niet tei-uggevorderd; 

2. een uitkeering op dezelfde basis als 
onder punt 1, hiervorenbedoeld, wordt als
nog verstrekt aan dat gedeelte van genoem
de op 15 October 1945 in overheidsdienst 
werkzame functionarissen, dat in Septem
ber 1944 in functie was en het voorschot 
niet heeft ontvangen dan wel heeft gere
stitueerd"; 

0., dat aan klager ontslag werd verleend 
als gemeentesecretaris met ingang van 17 
October 1945, zodat hij op 15 Oetober 
tevoren nog was een in overheidsdienst 
werkzaam functionaris en hem dus inge
volge deze provinciale regeling het Invasie
voorschot over September 1944 of een 
aequivalent bedrag toekomt; 

0., dat klager zich in dit opzicht ook met 
recht beroept op de opmerking in het ont
s lagbesluit, dat tot aan de datum van het 
ontslag de tijdens de schorsing niet uitbe
taalde inkomsten alsnog zullen moeten uit
gekeerd worden; 

0., dat verweerders in hun schrijven, 
waarvan beroep. stellen, dat de bepalingen 
omtrent het invasie-voorschot niet van toe
passing zijn op hen, die geschorst of ont
slagen zijn op grond van enig zuiverings
beslu it, doch zulk een beperking In de 
voormelde Provinciale r egeling niet is te 
vinden, terwijl, a ls boven reeds werd over
wogen, aan de regeling voor het Rijksper
soneel, vervat in de boven vermelde inter
ministeriële circulaire, afgezien van haar 
rechtskracht op zich zelf, ten aanzien der 
gemeent esecretarissen geen geldigheid kan 
worden toegekend; 

0., dat er geen grond is, waarom de voor
sch riften voor de Rijksambtenaren zouden 
moeten gebruikt worden als richtsnoer van 
interpretatie van later tot stand gekomen 
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regelingen voor andere groepen van perso
neel: vooral n iet wanneer men onder 
,.interpretatie" zou willen begrijpen aan
vulling of beperking van zulke regelingen; 

0 ., dat B. en W. door het bestreden 
weigeringsbesluit derhalve in strijd hebben 
gehandeld m et het voormelde besluit van 
Ged. Staten der provincie Overijssel, wes
halve h et eerstgenoemde besluit niet in 
stand kan blijven; 

0 ., dat een regeling, bij of krachtens 
welke aan ambtenaren van de Burgerlijk e 
Stand een "invasie-voorschot" of een aequi
valent daarvan zou zijn toe te kennen, aan 
het Ambtenarengerecht niet ter kennis is 
gekomen en met name voormeld Koninklijk 
Besluit, dd. 15 October 1945, en de inter
ministeriële circulaire ter toelichting en 
aanvulling daarvan niet door enige wettige 
regeling van toepassing zijn verklaard op 
deze categorie van personen, zodat klager, 
voor zover hij bedoelt ten aanzien van deze 
functie een invasie-voorschot te vorderen, 
in die vordering niet kan worden ontvan
gen; 

Recht doende : 
Verklaart k lager niet-ontvankelijk in zijn 

beroep, voor zover dit betrekking heeft op 
de in de bestreden beslissing vervatte wei
gering van het z.g. invasie-voorschot ten 
aanzien van zijn bezoldiging als ambtenaar 
van de Burgerlijke Stand der gemeente 
Borne; 

Verklaart het beroep voor het overige 
gegrond; 

Verklaart nietig het aangevallen besluit 
van B. en W. der gemeente B., voor zover 
dit strekt tot weigering aan klager van 
één maand salaris als secretaris wegens het 
z.g. invasie-voorschot; 

Bepaalt, dat verweerders a lsnog zullen 
besluiten volgens het aangehaalde besluit 
van de Ged. Staten der Provincie Over
ijssel over te gaan tot betaling aan of ver
rekening met klager D. te B. van één 
maand salaris, zoals dit in de maand Sep
tember 1944 voor deze als Secretaris der 
gemeente gold. 

Geen hoger beroep ingesteld. A. B. 

25 November 194"1. Ul'l.'SPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambtena
r enwet 1929 art. 58, lid 1. Gemeentewet 
art. 177). 

Art. 177 der Gemeentewet heeft geen 
betrekking op het weren van een twist
geding voor de administratieve rechter. 

Ongeschikt is de gemeente-secretaris 
voor zijn ambt, van wie in een ambte
lijk rapport vele tekortkomingen wor
den weergegeven en van wie een der 
wethouders, die overigens zeer welwil
lend tegenover de secretaris staat, ver
klaart, dat hij verregaand nonchalant 
is. 

Uitspraak in zake: 
J., wonende te W., eiser in hoger beroep, 

tegen: 

het College van Burgemeester en Wethou
ders der gemeente W., gedaagde in hoger 
beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
·wat aangaat de feiten van het tt<,istuedinu: 
0. dat burgemeester en wethouders der 

gemeente W. op 6 December 1945 het na
volgende besluit hebben genomen : 

,.Burgemeester en Wethouders van W .. 
uitoefenende de bevoegdheden van den 
Gemeentera.a.d ; 

0. dat reeds herhaalde malen bij het ge
meentebestuur klachten zijn binnen geko
men over de noodige geschiktheid en 
voortvarendheid van den heer J., a ls se
cretaris der gemeente: 

Gezien het daarover ingekomen ambte
lijke rapport van den heer G., commies ter 
Provinciale Griffie van Y., alsmede het 
schrijven va n Ged. Staten van Y. van 16 
November 1945, no. 560, afd. Kabinet; 

Yan oordeel zijnde, dat het niet langer 
in het belang van de gemeente is, den heer 
J. voornoemd in ziju functie van Ge
meente-Secretaris te h :-.ndhaven en hem 
mitsdien te ontslaan wegens ongeschikt
heid voor den dienst; 

Gelet op art. 102 der Gemeentewet, a ls
mede op art. 36 van de Verordening tot 
regeling van d en rechtstoestand van de 
Ambtenaren in dienst der gemeente ,v.; 

Besluiten: 
aan den heer J., geboren 21 April 1894 

te M., met een opzeggingstermijn van 2 
maanden, ingaande op hf,den, wegens on
geschiktheid voor den dienst, a ls Secretaris 
der gemeente W., ontslrig te verleenen." 

O. dat het tegen dit besluit, na.dat het 
doo11 Ged. Staten van Y. bij besluit van 14 
December 1945 was goedgekeurd, door J. 
ingeste lde beroep door het Ambtenarenge
recht te 's-Hertogenbosch bij u itspraak 
van 16 Juni 1947 - waarin is vermelà, dat 
als getuige-deskundige is gehoord Mr. B .. 
griffier der Staten van Y., hoewel in het 
proces-verbaal der terechtzitting is vast
gelegd; dat van het horen van ~fr. B. 
voornoemd, die wel de e<'d als getuige had 
afgelegd, is afgezien. en naar de inhoud 
van welker uitspraak voorts wordt ver
wezen - ongegrond is verklaard; 

O. dat Mr. V., voornoemd, als gemach
tigde van eiser tegen di(\ uitspraak tijdig 
in hoger beroep is gekomen en op de bij 
het beroepschrift aang·evoerde gronden 
heeft verzocht die uitspraak te vernietigen 
en de oorspronkelijke vordering (tot ver
nietiging van voormeld besluit van burge
meester en wethouders) alsnog toe te wij
zen; 

0. dat Mr. F., voornoemd, a ls gemach
tigde van gedaagde bij contra-memorie 
heeft geconcludeerd tot bevestiging der 
aangevallen uitspraak; 

In rechte: 
0. dat naar aanleiding van het ter zake 

door eisers raadsman ter terechtzitting be
toogde allereerst moet worden opgemerkt, 
dat art. 177 der Gemeentewet, krachtens 
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hetwelk de gemeenteraad beoordeelt cu be
slist, of vanwege de gemeente een re<:hts
geding zal worden gevoerd, geen betrek
king heeft op een twistgeding voor de ad
ministratieve rechter, zoals het onderha
v ige; en voort:,, dat ingevolge art. 26 der 
Ambtenarenwet 1929, indien een admini
stratief orgaan, dat een college is, als 
partij optreedt, het - behoudens een daar
van afwijkende opdracht van h et college, 
waarvan te dezen geen sprake is geweest 
- wordt vertegenwoordigd door zijn voor
zitter; 

0. dat in h e t beroepschrift als eerste 
grief is aangevoerd, dat "de behandeling 
door den rechter in eersten aanleg op 31 
Mei 1947 t e A. zijns i.nziens niet aan rede
lijke eischen voldeed, daar de voorzitter , hoe
wel de behandeling eerst om. half vier des 
namiddags aanving en van de zes aange
zegde getuigen s lechts vier aanwezig wa
r en, niet be reid was een naderen dag te 
bepalen voor het hooren van de niet-ver
schenen getuigen, waaronder de chef va n 
de betrokken afdeeling der Provinciale 
Griffie, doch ordonneerde, dat hij a lles in 
een zitting wenschte af te doen en aan de 
raadslieden van partijen slechts vijftien à 
twintig minuten gelegenheid gaf om bun 
standpunt toe te lichten, daar bij de be
handeling om zes uur des namiddags 
wenschte te sluiten om te kunnen vertrek
ken uit A.": 

0. dat dit een en ander voor de Raad 
echter geen reden kan zijn de aangevallen 
u itspraak te vernietigen, aangezien bij de 
behandeling in eerste aanleg blijkbaar 
geen dwingende bepaling van procesorde is 
geschonden, en krachtens het achtste lid 
van art. 92 der Ambtenarenwet 1929 h et 
gerecht kan bevelen, dat geen verder ver
hoor van getuigen of deskundigen zal 
plaats hebben, wanneer naar zijn oordeel 
door de reeds geboorde getuigen en des
kundigen de feiten voldoende tot klaar
heid zijn gebracht, terwijl volgens h e t eer
ste lid van art. 97 dezer wet h e t gerecht 
de pleidooien kan doen eindigen, wanneer 
naar zijn oordeel de zaak voldoende is 
toegelicht; 

0. dat ingevolge art. 58 der Ambtenaren
wet 1929 de Raad in het onderhavige ge
ding moet onderzoeken, of het bestreden 
beslu it van burgemeester en wethouders 
van W. feitelijk of r echtens strijdt met 
enig toepasselijk a lgemeen verbindend 
voorschrift, dan wel bij het n emen daarvan 
het college va n burgemeester en wethou
ders van zijn bevoegdheid kennelijk een 
ander gebruik beeft gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor di<.> bevoegdheid is 
gegeven; 

0. dat het ontslag bij het bestreden be
s lui t is verleend onder verwijzing naar art. 
36 van het ambtenarenreg lement van ge
noemde gemeente, waarin - - voorzover 
h ier van belang - is bepaald, dat de Yaste 
ambtenaar, zonder dat door hem een ver
zoek om ontslag is ingediend, met een op
zeggingstermijn van twee maanden kan 

worden ontslagen wegens ongeschiktheid 
voor de dienst ; a!smede dat, nadat de 
dienstbetrekking is opgezegd en vóór de 
afloop van de opzeg:;ingstermijn, de vaste 
ambtenaar het recht heeft zijn belangen 
aan burgemeester en wethouders voor te 
dragen; 

0. dat het bestreden besluit in hooidzaak 
is genomen op de grondslag van het aan 
de commissaris der Koningin in de provin
cie Y. uitgebrachte ra pport dd. 15 Augus
tus 1945 van de commies ter provinciale 
griffie van Zeeland G., hetwelk gruten
deel!' in de aangevallen uitspraak reeds is 
we<>rgegeven, en op g rond waarvan als 
met betrekking tot de vraag, of te dezen 
sprake is van ongesch iktheid, belan15rijke 
punten, voor de Ra.ûd met name h et vol
gende vaststaat: 

a. de doorbetaling aan de getroftenen 
van een bedrag ± f 14,000 door de gemeen
te in hoofdzaak iri d<.> maanden Maart-Juni 
1944 aan voorschotten ontvangen van de 
Algem een Gemachtigde voor de \.Vederop
bouw, had althans vóór Augustus 1945 nog 
niet plaats gehad, hoewel d3.1Lrop laatste
lijk nog in de vergaderingen van burge
meester en wethouders van 19 J uni en 3 
Juli 1945 was aangedrongen; e iser heeft 
daarover in hoofdza:1k verklaard, dat die 
doorbetalingen waren "bliJven s loffen door 
de grote rompslomp met de moffen" en 
,.iedere dag bracht nieuwe zorgen, waar
door de afdoening op de lange baan is ge
raakt"; 

b. omtrent een wijziging in het uitbrei
dingsplan der gemeente, waarvoor het ont
w erp tot 1 J uni 1944 ter inzage was gelegd 
en op wettelijk voorgeischreven wijze was 
gepubliceerd, had ingevolge de Woningwet 
vóór 1 September 19H een beslissing moe
ten zijn genomen; doordat dit is verzuimd, 
moet de publicatie van het ontwerp-plan 
van voren af aan beginnen: eiser heeft 
verklaard, dat de fata le t ermijn voor het 
nemen der beslissing "ongemerkt" was 
verstreken; 

c. in verband met het vastgeste lde ur
genti('plan voor woningbouw na de oorlog 
moest van verschillende e igenaren grond 
worden aangel<ocht; in hun vergadering 
van 25 F ebruari 194-1 hebben burgem eester 
en wethouders besloten aan Mr. v. rt. W. 
te A. op te dragen met "rccalcitrnnte eige
naren" te gaan praten; e iser heeft toege
geven, dat het niet tot uitvoering brengen 
van dat besluit als een "laakbaar verzuim" 
van hem is aan te merl,en; 

d. verschillende rek('ningen van am
bachtslieden wegens in 1943 venichte 
werkzaamheden waren, hoewel de belang
hebbenden reeds vele malen om bi\raling 
hadden verzocht, altham; vóór Augustus 
1946 nog niet voldaan; eiser heeft hierom
trent verklaard, dat die betaling "onder in
vloed van de vele beslommeringen gedu
rende de bezettingstijd op de lange baan is 
geschoven"; 

e. enige nota's van vrachtrijders ter 
zake van ln 1944 in opdmcht der gemeente 
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gedane werkzaamheden waren niet vol
daan, ook nadat burgemeester en wcUlou
ders hadden beslist, dat voorlopige bet11ling 
zou plaats hebben naar het rijkstarief; 
eiser heeft toegegeven, dat hij met de uit
voering van dit besluit "wel wat lang 
heeft gewacht"; 

f. een erfenisuitkerin.,- van f 287.69, wel
ke op 14 April 1943 op de postrekenin g van 
eiser als bewindvoerder van een a rmlaiatige 
k rankzinnige was bijgeschrevPn, h ad hij 
althans vóór Augustus 1945 nog n iet aan 
de gemeente-ontvnnger afgedragen ; a ls re
den h iervoor h eeft eiser opgegeven, dat 
"de zaak aanvankelijk in het ,·ergeethoek 
was geraakt en later, t oen de on tvanger 
zijn aandacht erop vestigde, is blijven stok
ken omdat hij zijn ch èqueboekje was kwijt
geraakt"; 

0. dat de Raad omtrent a l deze punten 
in aanmerking wil n emen vooreerst, dat 
eiser tijdens de bezetting door illegaal werk 
en korte tijd na de bezetting door arbeid 
als commandant van de "O.D." niet de 
volle aandacht aan zijn ambt van gemeen
tesecr etaris h eeft kunnen geven, en YOorts, 
dat een normale gang van zaken ter secre
tarie van W. sterk is belemmerd niet al
leen door de bezettingsomstandight:den in 
het algemeen, maar meer in het bijzonder 
ook nog door de gTote bezwaren, welke 
eind 1944 en begin 1945 werden ondervon
den in verband met de overstroming en de 
evacuatie daar ter plaatse; 

0 . dat dit een en ander evenwel t en aan
zien van geen der vermelde punten kan 
gelden als een afdoende verontschuldigin g ; 
te minder omdat vaststaat, dat eiser, in
dien hij zelf door werkzaamheden buiten de 
secretarie t e zwaar belast zou zijn gewc·est, 
de uitvoering va n de meeste de r bovenbe
doelde werkzzamheden had kunnen opdra
gen aan onder hem werkende ambtenaren; 

0 . dat, indien het vorenstaande gt>heel 
op zichzelf s tond, er, gele t op de bijwndere 
tijdsomstandigh eden, wellicht niet voldoen
de grond zou zijn geweest om als vast
staande aan te n emen, rlat eiser, die bij de 
gemeente W. een diensttijd heeft van om
streeks 30 ja ren. waarva n ongeveer 20 ja
ren a ls secretaris, voor dit ambt onge
schikt is; 

0. dat de bovenvermelde tekortkomingen 
echter geenszins op zichzelf staan, maar 
moeten worden gezien a ls uitingen van een 
a lgemeen geldende eigenschap van e iser; 

0. dat een aanwijzing hiervoor reeds 
hierin is gelegen, dat blijkens bovenge
noemd rapport van 15 Augustus 1945 on
der vee l meer nog is verklaard: 

door de gem eente-architect S., dat hij bij 
zijn werk telkens last h eeft van de rem
m ende invloed van de wijze van werken 
van de secretaris; en 

door de ontwerper van het uitbreidings
pla n der gemeente Ir. K., dat het h em 
meermalen is opgevallen, dat de secretar is 
vaak m oet worden aangespoord, 

welke beide verklaringen blijkbaar n iet 
enkel zijn gegrond op ervaringen gedu ren -

de bovenbedoelde bijzondere tijdsomstan
dig hed en ; 

0. dat bovendien bijzondere aandacht 
verdient de verklaring, in het meerge
noemde rapport van 15 Augustus 1945 op
genomen a ls afgelegd door wethouder P. 
voornoemd, die van begin November 1944 
tot half F ebruari 1945 waarnem end bur
gemeester en ook vroeger vele jaren wet
houder der gemeente W . is geweest, die 
bedoelde verklaring ter terechtzitt in g ten 
volle heeft gehandh aafd en aan wiens ver
klaring de Raad te rne"r waarde hecht, 
omdat deze wethouder ten aan zien van 
e iser een zeer welwillende houding heeft 
aangenomen ; 

dat hij nu omtrent eiser o.m. heeft ver 
klaard niet alleen: .,Hij h eeft ook nooit 
den indruk gehad, dat de secretaris niet 
voor z'n taak berekend zou zijn", maar 
ook: .,Zijn grote fout is z'n verregaande 
nonchalance. De secretaris begrijpt niet 
dat hij op dit punt het roer radicaal moest 
omgooien"; 

0. dat in dit verband tevens nog van be
lang is, dat eiser in 1939 wegens verre
gaande achte loosheid is ontslagen uit zijn 
functie van secretaris-penningmeester van 
het burgerlijk armbestuur te W.; 

0. dat een verregaand nonchalant per
soon - welke goede hoedanigheden hij 
overigens ook moge hebben, waarbij de 
Raad inzonderheid w il vermelden, dat eiser 
zich in de bezettingstijd a ls een goed va
derlander h eeft gedragen <'n zich gunstig 
h eeft onderscheiden van m en ige andere 
ambtenaar - stellig ongeschikt moet wor
den geacht voor het a mht , an gemeente
secretaris, zeker in een gemeente als W. 
in de loop der jaren is geworden; 

0. dat het vorenstaande ertoe le idt, dat 
de Raad - die een na.der verhoor van ge
tuigen en deskundigen, als namens eiser 
gevraagd, onnodig oordeelt - het bestre
den ontslagbesluit niet strijdig kan achten 
met art. 36 van voormelJ a mbtenaren
reglement, nu aan a lle daarin gestelde voor
waarden is voldaan; 

0. dat ook over igens niet is geblek en -
trouwens evenmin is geste ld - dat het be
streden besluit met en ig toepasselijk a lge
meen verbindend voorschrift in str ijd zou 
zijn; waarbij naar aanleièing van het t er 
terechtzitting be toogde no~ opmerking ver
dient, dat bij ontstentenis van de gem een 
teraad burgemeester en wethouder s des
tijds bevoegd waren het beElu it t e nemen, 
en dat het onderhav ige ambtenarenregle
ment niet eist, da t de ambtenaar moet 
worden gehoord vóórdat een ontslag als het 
onderhavig;i wordt gegeven ; 

0. dat de R aad n ie t is geblek en, dat bu r 
gemeester en wethouders. hnn b esluit n ~
mende, van hun bevoegdh1;ld, een onge
schikte gemeentesecretaris te ontslaan, 
kennelijk een ander gebruik hebben ge
maakt dan tot de doeleinàen, waarvoo1· 
deze bevoegdheid is gegeven; 

0. dat uit het h ierboven overwogene 
volgt, dat het tegen dat besluit gericht e 
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beroep bij de aangevallen uitspraak terecht 
ongegrond is verklaard, zou:i,t die uitspraak 
moet worden bevestigd; 

Rech tdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

A.B. 

25 1-·ovember 1941. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929, art. 1, lid 2). 

De invloed van de gemeente Deven
ter op de Stichting "Het Sint Geertrui
den Gasthuis of Ziekenhuis" is zodanig, 
dat deze instelling geacht moet worden 
te behoren tot de openbare dienst dier 
gemeente, immers als dienst door die 
gemeente te worden beheerd. Daaraan 
doet niet af, dat dit beheer geschiedt 
door middel van een bestuur, dat ove
rigens onder controle van en gebonden 
door het gemeentebestuur is en door 
dat bestuur wordt benoemd. 

Daaraan doet evenmin af, of het 
ambtenarenreglement der gemeente 
Deventer i. c. al dan niet van toepas
sing is. Het "gaat" immers alleen over 
de vraag, of eiser ambtenaar in den 
zin der Ambtenarenwet 1929 is, welke 
vraag de Centrale Raad bevestigend 
beantwoordt. 

Uitspraak in zake: 
R., wonende te Deven ter, eiser in hoger 

beroep, 
tegen: 

het Bestuur van de Stichting "Het Sint 
Geertruiden Gasthuis of Ziekenhuis" te 
Deventer, g edaagde in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het tuistgeding: 
0. dat het Bestuur van opgemelde Stich

ting op 7 December 1945 - in het besluit 
is abusievelijk vermeld 1045 - heeft be
sloten R.. voornoemd, eervol ontslag 
te verlenen als kok bij die Stichting 
met ingang van 1 Maart 1946, met bepa
ling, dat hem op die datum een uitkering 
wordt verstrekt, bedragende zes m aanden 
salaris, en onder hepaling, dat hij onmid
dellijk van zijn functie ontheven wordt, roet 
behoud van zijn salaris en emolumenten tot 
de datum van ontslag, zijnde 1 Maart 1946; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Arnhem 
bij uitspraak van 1 April 1947, naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen, het door 
R. voornoemd, tegen dit besluit inge
stelde beToep niet-ontvankelijk heeft 
verklaard, zulks op deze grond, dat eiser , 
toenmaals klag er, niet was ambtenaar in 
de zin der Ambtenarenwet 1929 en hij der 
halve niet bevoegd was volgens art. 24 dier 
wet, beroep bij het Ambtenarengerecht in 
te stellen, gelijk dit Gerecht niet bevoegd 
is zodanig beroep te ontvangen; 

0. dat Mr. M. L. Weijl, voornoemd, als 
gemachtigde van eiser, tegen d.ie uitspraak 
tijdig in hoger beroep is gekomen en bij 
beroepschrift op de daarin aangevoerde 
gronden de Raad verzoekt de uitspraak , 

waarvan beroep, te vernietigen, te bepalen, 
dat het Ambtenarengerecht te Ar nhem be
voegd is het door eiser, toenmaals klager, 
ingestelde beroep te behandelen en de zaak 
naar dat Gerecht terug te wijzen ter ver
dere afdoening; 

0. dat Mr. A. E. Kauffmann, voornoemd, 
als gemachtigde van gedaagde, bij contra
memorie, op de daarin aangevoerde gron 
den de Raad verzoekt de uitspraak, waar
van be ro ep, te be v estig en; 

I n rechte : 
0. dat de Raad te dezen allereerst dient 

te onderzoeken, of h et Ambtenarengerecht 
te Arnhem eiser, toenmaals klager, terecht 
in zijn beroep niet heeft ont vangen; 

0. dienaangaande, dat het St. Geer trui
den Gasthuis of Ziekenhuis te Devent er, 
blijkens art. 1 van he t door Burgemeester 
en Wethouders der gemeente Deventer 
daarvoor vastgestelde en door Ged. Staten 
der provincie Overijssel d.d. 20 Nov. 1945 
goedgekeurde reglement, is een instelling 
van weldadigheid in de zin van art. 1 der 
Armenwet; 

dat voormelde instelling blijk ens art. 2 
van vermeld reglement, onder toezieht van 
de burgerlijke overheid, wordt bestuurd 
door een college van 7 leden, samengesteld 
uit : 

a. een lid van het dagelijks bestuur der 
gemeente Deventer , bij voorkeur de Bur
gemeester, door dit bestuur u it zijn midden 
te benoemen, welk lid tevens als voorzitter 
optreedt; 

b. :<es ingezetenen van Deventer , door 
de Raad dier gemeente te benoemen; 

welke leden te allen tijde "door de ver
gadering die hen heeft benoemd" kunnen 
worden ontslagen; 

dat blijkens art. 18 van vermeld regle
ment, de administratie van die instelling 
onder voortdurende controle van B. en W. 
der gemeente Deven ter staat en B. en \V. 
voornoemd, voorschriften k u nnen geven, 
het bestuur der instelling gehoord, omtrent 
de inrichting der administratie en der be
groting en rekening van dezelve; 

dat blijkens art. 19 van vermeld regle
ment, de bewering van de kasgelden a ls
mede van alle titels en effecten dier instel
ling geschiedt op de wijze, door B. en W. 
van Deventer te bepalen; 

dat blijkens art. 20 van vermeld regle
ment, vorenbedoeld bestuur jaarlijks aan 
de Raad der gemeente Deventer ter goed
keuring doet toekomen: 

"le. vóór den lsten Mei een uitvoerig 
verslag omtrent den toestand van de In
stelling over het afgeloopen jaar ; 

,,2e. vóór den lsten Juni verantwoor
ding van het gevoerde financiëele beheer 
der instelling over het afgeloopen jaar; 
onder overlegging van een rekening over 
dat jaar en van een staat van de bezittin
gen en schulden op het einde van dat jaar, 
een en ander vergezeld van de daarbij be
hoorende bescheiden tot sta ving der cijfers 
en met vermelding van al hetgeen het te 
zijner verantwoording noodig acht en met 
inbegrip van een volledigen inventaris-
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staat, opgemaakt naar den toestand op 31 
December daaraan voorafgaande; 

"3e. vóór den lsten Juli, een begrooting 
voor het volgende jaar, vermeldende zoo
veel mogelijk het bedrag, waarop elke post 
in het bijzonder wordt geraamd, vergezeld 
van een uitvoerige toelichting."; 

dat blijkens art. 23 van voormeld regle
ment, de Raad der gemeente Deventer, dat 
bestu ur gehoord, de nodige tarieven vast
stelt; 

dat blijkens art. 28 van voormeld regle
ment, B. en W. van Deventer benoemen, 
schorsen en ontslaan de geneesheer-direc
teu r. de adjunct-directrice en do admini
strateur-econoom en de vervanging van 
deze fu nctionarissen bij ontstenten is, ziekte 
of afwezigheid, regelen, een en ander h et 
bestuur geh oord; 

dat, ingevolge het tweede lid van laatst
genoem d artikel, o.a. de aanstelling, sch or 
sin g en het ontslag van het overige perso
neel der instelling geschiedt door het be
stu ur, hetwelk dit aan anderen, namens 
h em . kan opdragen; 

dat. volgens het vierde lid van 1~em;emd 
a rt . 28, ook personeel der instelling op a r 
beidscontract kan worden aangenomen; 

dat blijkens het 6e lid van dat artikel, het 
bestuu r der instellin g de algemzne voor
waarden van aanstelling en indienstneming 
op arbeidscontract voor het personeel daar
van vaststelt, welke aan de goedkeu ring 
va n de Raad der gemeente Deventer zijn 
onderworpen; 

dat blijkens art. 29 van vermeld regle
m ent, de bezoldiging van het geh ele perso
neel der instelling, het bestuur gehoord, 
door de Raad der gemeente Deventer wordt 
geregeld; 

en dat evenvermeld reglement, blijkens 
a rt. 32, te allen tijde door de Raad der ge
meen te Deventer gewijzigd kan worden, na 
ingewonnen advies van voormeld best uur; 

0. dat de Raad, op grond van dit een en 
ander, van oordeel is, dat de in vloed van 
de gem eente D eventer op voormelde instel
ling zodanig overwegend is, dat deze ge
ach t moet worden te behoren tot de open
bare dienst dier gemeente, immers door die 
gemeente, als dienst, wordt beheerd, gelijk 
art. 1, lid 2, der Ambtenarenwet 1 929 stelt , 
waaraan niet afdoet de omstandigheid, dat 
dit beheer wordt u itgeoefend - onder con
tröle van en gebonden door h et gemeente
bestuur - door middel van een, door het 
gemeentebestuur benoemd bestuur van 7 
leden, noch dat meervermeld reglement 
zelf niet uitdr ukklijk bepaalt, dat de instel
ling een gemeentelijke dienst is; 

'dat h ieraan evenmin afdoet, of het amb
ten arenreglement der gemeente Deventer , 
gelijk namens gedaagde bij contra-memorie 
is b etoogd, n iet op eiser van toepassing zou 
zijn, aangezien, daargelaten of deze opvat
ting juist is, te dezen niet beslissend is, of 
eiser valt aan te merken a ls ambtenaar in 
de zin van gemeld gemeentelijk ambtena
ren reglement, maar wel, of hij is ambte
naar in de zin der Ambtenarenwet 1929; 

0. h ieromtren t, dat voor de Raad, even-

als tussen partijen. vaststaat, dat eiser is 
benoemd tot kok bij de genoemde instelling, 
zodat, mede gelet op hetgeen in de vorige 
rechtsoverweging is overwogen, hij ten t ijde 
van het bestreden besluit was ambtena a r 
in de zin der Ambtenarenwet 1929; 

0. dat mitsdien de eerste rechter eiser, 
toenmaals klager, ten onrechte in zijn be
roep n iet heeft ontvangen, zijnde de Raad 
immers ook overigens niet geblek en van 
enige omstandigheid, op grond ·waarvan 
diens beroep niet zou kunnen worden ont
vangen; 

0. dat de gemachtigde van eiser ter te
rechtzitting nog heeft betoogd, dat de eer 
ste rechter eiser, toenmaals k lager, ten on
rechte niet-ontvankelijk heeft verklaard, 
aangezien deze, de k lager niet a ls ambte
naar in de zin der Ambtenarenwet 1929 
aanmerkende, zich onbevoegd had beh oren 
te verklaren van het ingestelde beroep ken
n is te nemen, doch de Raad dit betoog n iet 
vermag te aanvaarden, aangezien bedoeld 
Gerecht, n u het zich onbevoegd ach tte, 
hieruit moest afleiden, dat het beroep niet 
on tvankelijk was; 

0. dat mitsdien, ingevolge art. 110, lid 1, 
der Ambtenarenwet 1929, met v er n ietiging 
der aangevallen uitspraak en ontvankelijk
verklaring van het te dezen in eerste aan
leg ingestelde beroep de zaak moet worden 
teruggewezen naar het Ambtenarengerecht 
te Arnhem om te worden h ervat in de 
stand, waarin zij zich bevond ; 

Rech tdoende: 
Vernietigt de uitspraak , waarvan beroep; 
Verk laart R. alsnog on tvankelijk in het 

door hem in eerste aanleg ingestelde be
roep: 

Wijst de zaak terug naar het Ambtena
rengerecht te Arnhem om to worden h er
vat in de stand, waarin zij zich bevond. 

Het Ambtenarengerecht ha d o.m. ov er 
wogen: 

0. te dien aanzien, dat er eenerzijds 
eenige omstandigheden zijn, die er voor 
pleiten hem de hoedan igheid van ambte
naar toe te schrijven a ls: dat men bij het 
gemeentebestuur van Deventer het perso
neel van het Sint Geer tru iden Gasthu is of 
Z iek enhuis ll,IS zoodanig schijnt te beschou 
wen; dat de leden van het person eel pen
sioengerechtigd zijn; dat het vaste deel, 
waaronder k lager, wordt benoem d en niet 
met hen een arbeidscontract wordt aange
gaan; dat in het Reglement der Stichting 
(art. 29, 4) onderscheid wordt gemaakt 
tusschen deze vaste functionarissen en per
sonen, die wèl op arbeidscontract worden 
aangenomen; 

0 . dat er anderzijds echter op valt te 
wijzen: dat bij de vaststelling van het Al
gemeen Ambtenarenreglement der Gem een 
te Deventer het standpunt is ingenomen, 
dat dit reglemen t niet op bedoeld personeel 
van toepassing zou zijn; dat in verband 
met dit laatste een ontwerp is gemaakt 
voor een afzonderlijk reglement voor de 
betrokken personen, welk ontwer p echter 
nie t is tot stand gekomen ; dat tot h eden 
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ook niet op andere wijze de rechtspositie 
van het betrokken personeel is geregeld eIJ 
met name niets is bepaald omtrent recht 
van be roep in geval van ontslag; dat uit de 
stukken blijkt, dat het bestuur der Stich
ting aanneemt, dat klager kon ontslagen 
worden zonder eenige beperking met in
achtneming van een termijn van een maand 
- de termijn van het Burgerlijk Wetboek 
voor opzegging van iemand, die per ma.,-ind 
betaald wordt; 

0. dat echter den doorsla g geeft, dat de 
positie van klager bezwaarlijk is te bren
g en onder de omschrijving in art. 1 der wet 
gegeven; dat het Sint Geertruiden Gast
huis of Ziekenhuis niet is een openbare 
dienst; dat h et ook niet Is een bedrijf of 
een dienst door de gemeente D evente r be
heerd; dat gen oemd Gasthuis of Zieken
huis is een zelfstandige stichting beheerd 
door een bestuur; dat deze stichting niet 
het karakter bezit van een openbaar 
lichaam, daar zij noch door het Nederland
sche Adminis trat ieve recht is georgani
seerd, noch belast is met een wettelijk om-
schreven taak. A. B. 

27 November 1947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
55 bis). 

De opvatting van de Raad, dat de 
kosten, bedoeld in art. 55 sub e alleen 
in geding zouden komen a ls het school
gebouw niet in eigendom toebehoort 
aan het schoolbestuur, daar dit kosten 
zijn als bedoeld in art. 1619 B. W., 
vindt geen steun in de wet. 

H e t bepaalde in de algemene voor
waarden, verbonden aan de toekenning 
van de noodlijdendheidsbijdrage aan 
noodlijdende gemeenten, kan niet af
doen aan de bevoegdheid van Ged. Sta
t en om met toepassing van de maat
staf, neergelegd in art. 55bis 3e lid om
trent het bedrag per leerling, bedoeld 
in h et le lid een beslissing te nem en. 

I n naam van hare Jlfajesteit Wilhelmina, 
enz" 

Wij JU LIANA, enz" 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gem een te E lkerzee tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zeeland van 9 Mei 1947, no. 96, 3e afdeli ng, 
waarbij met vernietiging van het besluit 
van appellant van 1a v ecemoer 1946, h et 
bedrag per leerling, bedoeld in art. 55 bis 
der Lager-Onderwijswet 1920, voor 1947, 
is bepaald op f17.-; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 8 October 1947, no. 1588 en 5 Novem
ber 1947, no. 1588/324; 

Op de voordracht van de Minis te r van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 November 1947, no. 43.352/I, afdeling 
Lager Onderwijs; 

O. dat Ged. Staten van Zeeland bij hun 
voormeld besluit, beschikkende op het be-

roepschrift van h et bestuur der v ereniging 
tot stichting en instandhouding van een 
sch ool met de Bijbel te Scharendijke tegen 
het besluit van de raad der gemeente Elker
zee van 13 December 1946 tot vaststelling 
van het bedrag, b edoeld in art. 55 bis, eerste 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920, voor h et 
jaar 1947 op f 8.80 per leerling, de Onder
wijsraad gehoord, met vernietiging van het 
voormelde raadsbesluit het bedrag per leer
ling, bedoeld in art. 55 bis, eerste lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920, voor 1947 h ebben 
bepaald op ·f510: 30 = f17.- ; 

dat Ged. Staten in h oofdzaak h ebben 
overwogen, dat voormeld schoolbestuur 
onder meer aanvoert, dat h et m et dit be
drag per leerling niet tot een sluitende 
exploitatie voor 1947 kan geraken; dat het 
gemeentebestuur voor de instandhouding 
van het schoolgebouw niet meer uittrekt 
dan ongeveer f 1.- per lee rling, terwijl 
voor leermiddelen en sch oolbehoeften niet 
meer wordt geraamd dan bijna f 4.- per 
leerling; dat de raad in zijn raming gen er
lei kosten h eeft opgenomen voor geringe 
en dagelijkse r eparaties; dat dit evenmin 
is geschied voor onderhoud van school
m eubelen en andere voorzieningen ter ver
zek ering van de goede gang van het on
derwijs; dat burgem eeste r en wethouders 
in hun schrijven van 4 Februari 1947, n o. 
49/25. onder m eer aanvoeren, dat zij als 
noodlijdende gemeente aan maximumbe
dragen zijn gebonden; dat dit college ech ter 
hierbij uit het oog verliest dat deze maxi
mumbedragen met toestemming van Ged. 
Staten kunnen worden overschreden; dat 
h et aantal leerlingen volgens genoemd 
raadsbeslu it moet worden gest eld op 30; 
dat h et vastgestelde bedrag per leerling 
t erecht als onvoldoende moet worden geacht 
voor de redelijke behoeften van een no r
male school in de gem eente Elkerzee; dat 
mitsdien de navolgende raming van kosten 
redelijk moet worden geacht 

Geringe dagelijkse reparaties . . f 65.
Onderhoud schoolmeubelen, leer 

middelen . 
Verlichting, verwarming en 

schoonhouden. 
Schoolbibliotheek 
Andere uitgaven (verzekering, 

sociale lasten enz.) 
Adminis t ratie . 

Totaal 

.,140.-

., 200.-
15.-

75.-
15.-

f 510.-

dat tegen het beslu it van Ged. Staten de 
raad der gemeente E lkerzee in be roep is 
gekomen, in hoofdzaak aanvoerende, dat 
niet ter zake doet of h et schoolbestuur al 
of n iet met het beschikbaar gestelde bedrag 
tot een sluitende exploitatie kan geraken ; 
dat door de raad zijn geraamd de bedragen, 
welke beschikbaar gesteld worden voor de 
openbare lagere school, welke een éénmans
school is m et dus slechts één lokaal voor 
h et geven van geregeld onderwijs, voor 30 
leerlingen; dat h et geraamde bedrag voor 
instandhouding van schoolgebouwen ad 
f 1.06 per leerling voldoende moet worden 
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geacht, evenals een bedrag van f 3.90 per 
leerling voor aanschaffing en onderhoud 
van schoolboeken, leermiddelen en school
behoeften wegens slijtage; dat Ged. Staten 
ten onrechte overwegen, dat generlei kos
ten zijn opgenomen voor geringe e n dage
l ijkse r eparatiën van schoolgebouwen, a ls 
bedoeld in art. 55 onder e der Lager-On
derwijswet 1 920, daar dit kosten zijn a ls 
bedoeld in art. 1619 B. W. en dus alleen in 
geding komen als het schoolgebouw niet in 
eigendom toebehoort aan het schoolbestuur; 
dat het bedrag van f 65.- zodoende ten 
onrechte is opgenom en door voornoemd 
college; dat een raming van f 200.- voor 
verlichting, verwarming en schoonhouden 
voor een openbare lagere school met een 
geregeld in gebruik zijnd schoollokaal veel 
te hoog moet worde n geacht; dat volgens 
een vroeger Koninklijk Besluit in een ge
geven geval geen termen aanwezig werden 
geacht, ook al g-aven de geraamde uitgaven 
van h et openbaar lager onderwijs daartoe 
aanleiding, het beschikbaar gesteld bedrag 
te ver hogen boven h etgeen voldoe nde moet 
worden geacht voor de redelijke behoeften 
van een normale school in de gemeente; 
dat volgens de algemene voorwaarden voor 
noodlijde nde gemeenten de kosten per leer
ling zonder toestemming van Ged. Staten 
niet hoger mogen worden bepaald dan f 8.
en dat door het gem een tebestuur geen 
machtiging is aangevraagd om de bedoelde 
k osten op een hoger bedrag vast te stellen; 
dat de Minister van Onderwijs, Kunsten en 
, vetenschappen bij zijn beschikking van 
26 Maart 1946, no. 3894, Afdeling L.O. van 
oordeel was, dat een bedrag van f 15.90 
per lee rling voor 1946 te boog was tenge
volge van de bijzondere omstandigheden, 
waarin de openbare lagere school verkeert, 
te weten een gering aantal leerlingen (30) 
en aanzienlijk afweek van een redelijk ex
ploitatiecijfer; dat het door Ged. Staten van 
Zeeland bij hun besluit van 9 Me i 1947 
vastgestelde bedrag van f 17 .-per leerling 
in strijd is met de overweging In de be
schikking van de Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen en derhalve 
op abnormale wijze boven een redelijk ex
ploitatiecijfe r uitgaat; 

0 . dat m et Ged. Staten op grond van het 
overgelegde ambtsbericht van h et Rijks
schooltoezicht moet worden geoordeeld, dat 
door de raad der gemeente Elkerzee bij de 
bepaling van h et bedrag, bedoeld in art. 
55 bis, eerste lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, voor het jaar 1947 ten onrechte geen 
bedrag beschikbaar is gesteld voor de be
strijding der kosten, bedoeld in art. 55, 
letter e, die r wet e n dat deze Iwste n op 
f 65.- bepaald moeten worden; 

dat immers deze kosten behoren tot die, 
waarmede op grond van het bepaalde in 
genoemd art. 55 bis bij de vaststelling van 
het in dat artikel genoemde bedrag r eke
nin g moet worden gehouden en dat, naar 
uit de nader bij genoemd Rijksschooltoe
zicbt ingewonnen inlichtingen is gebleken, 
hierin mede begrepen zijn de kosten van 

instandhouding der schoolgebouwen, m et 
betrekking tot welke de raad dezelfde ver
plichting bad, zodat de raming dezer kosten 
redelijk is t e achten; 

dat verder geoordeeld moet worden, dat 
h et wetsvoorschrift, vervat in genoemd 
art. 55 bis, aan de raad der gemeente Elker
zee eveneens de verplichting oplegde, bij 
de vas tstelling van het voorzegde bedrag 
r ekening te houden met de kosten, bedoeld 
in art. 55, letter h en letter o, zodat Ged. 
Staten juist hebben gehandeld hiervoor de 
kosten te bepalen, en dat de door dit col
lege hiervoor vastgestelde bedragen van 
f 15.- en f 75.- niet te hoog zijn te achten; 

dat dezelfde overweging hier leidt tot het 
oordeel, dat Ged. Staten juist hebben ge
handeld het bedrag der kosten, bedoeld in 
art. 55, letter t, te verhogen tot f 140.-, 
daar in het besluit van de raad verzuimd 
is r ekening te houden m et de kosten van 
h et onderhouden der schoolmeubelen; 

dat bovendien uit het voormelde ambts
bericht is gebleken, dat de kosten, bedoeld 
in art. 55, le tte r g , terecht door Ged. Staten 
op f 200.- zijn gesteld; dat zulks immers 
noodzakelijk was tengevolge van de aan
zienlijke verhoging, welke, naar de erva
ring h eeft geleerd, de kosten van verlich
ting, verwarming e n het schoonhouden der 
schoolgebouwen hebben ondergaan; 

dat in verband daarmede h et krachtens 
art. 65 bis, le lid, van even vermelde wet 
door de gemeenteraad op f 8.80 vastgestel
de bedrag tot f 17.- ver hoogd dient te wor
den; 

dat de appellant weliswaar aanvoert, dat 
de kosten, bedoeld in art. 55, letter e, der 
Lager-Onderwijswet 1920 in dit geval, bij 
de bepaling van het bedrag, bedoeld in art. 
55 bis, le lid, dezer wet, niet ter sprake 
zouden komen, doch dat deze opvatting 
geen steun vindt in de wet ; 

dat de appe llant er ook overigens niet in 
is geslaagd aan te tonen, dat h e t door Ged. 
Staten per leerling vastgestelde bedrag 
hoger is dan h etgeen voldoende moet wor
den geacht voor de redelijke behoefte van 
een normale school in de gemeente Elker
zee; 

dat voorts het bepaalde in de algemene 
voorwaarden, v erbonden aan de toekenning 
van de noodlljdendheidsbijdrage aan nood
lijdende gemeenten, n iet kan afdoen aan 
de bevoegdheid van Ged. Staten om met 
toepassing van de maatstaf, neergelegd in 
het 3e lid van art. 55 bis der Lager -Onder
wijswet 1920, omtrent het bedrag per leer
ling, bedoeld In h et le lid van dit artikel, 
een beslissing te n emen; 

dat het beroep derhalve ongegrond is; 
Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonde n en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
De Minister van Onderwijs, Kunste n en 

Wetenschappen is belast enz. 
A.B. 
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27 Novembe,· 1947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
72 j 0

• art. 73). 
D e opvatting van h et schoolbestuur 

dat ingeval van herbouw wegens oor
logsomstandigheden de in art. 73 ge
n oemde stukken niet behoeven te wor
den overgelegd, vindt geen steun in d e 
wet. Nu niet is voldaan aan d e in art. 
73 omschreven vere isten , is terecht in
gevolge art. 75 lid 2 de gevraagde mede
werking geweigerd. 

Jn Naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
Wij JULIANA, e n z.; 
Beschikke nde op h et beroep, ingesteld 

door het best uur d er verenig ing tot stich
ting en instandhouding van Christelijke 
scholen t e Hoensbroek en Brunssum, ge
vestigd te Treebeek (L) , tegen het besluit 
van Ged. Staten van Limburg van 31 Mei 
1947, l e Afdeling, No. B. 7363, houdende 
ongegrondverklaring van het beroep van 
appellant tegen h et besluit van de raad der 
gemeente H eerlen, van 20 D ec. 1946, No. 
72, waarbij afwijzend is besch ikt op een 
aanvrage om medewerking, over eenkom s tig 
art. 72 en volgende der Lager Onderwijswet 
1920, voor de h e rbouw van h et voormalig 
schoolgebouw aan de Haansberg a ldaar; 

De Raad van State, Afdeling voor d e G e
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
1 Oct. 1947, No. 1614 en 5 Nov. 1947, No. 
1614/324; 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en W et e nsch appen van 
20 Nov. 1947, no. 42.550/I , afdelin g Lager 
Onde rwijs; 

0 . dat bij besluit van de raad der ge
m eente H eerlen van 20 Dec. 1946 afwijzend 
1s beschikt op h et ve rzoek van h et bestuur 
der Ver enig ing tot stichting e n instand
houding van Christelijke schole n t e H oens
broek e n Brunssum tot het verlenen van 
medewerking ove reenkomstig a rt. 72 en 
volgende der Lager Onderwijswet 1920, 
juncto de bepaling·en van h et Stopbesluit 
1940, voor zover laatstgenoemde bepalingen 
toepasselijk zijn, voor d e h erbouw van h et 
voormalige schoolgebouw aan d e Haans
berg in deze gemeent e, waarin destijds wa
re n gevestigd de o nder voornoemd bestuur 
staande scholen voor gewoo n lager onder
wijs en uitgebreid lager onderwijs, en w elk 
gehouw a ls gevolg van een vorde ringsbcvel 
van d e bezettingsautoriteiten t en behoeve 
van de bruinkoolontg inning afgebroken 
werd; 

dat dit besluit s teunt op d e overweg in
gen, dat bij deze aanvrage niet zijn overge
legd de ve r eis te besch eiden, genoemd in art. 
73 der Lage r Onderwijswet 1920, sub a, b, c 
e n d; dat deze bescheiden ook achteraf niet 
d oor het schoolbestuur zijn ingezonden; dat 
in verband hiermede op g rond van art. 75, 
2e lid, der Lager Onderwijswet 1920 de aan
v rage om medewerking, als bedoeld in a r t. 
72 e n volgende dier wet, n iet voor inwilli
g ing vatbaar is; 

dat, nadat h et sch oolbestuur van dit be
sluit bij Ged. Staten van Limburg in beroep 

L . 1947 

was gekom en, dit college bij zijn besluit van 
31 M ei 1947, l e Afdeling, No. B. 7363, het 
beroep ongegrond h eeft v erklaard, op de 
overweging, dat de opvatting van het ap
pellerend schoolbestuur, dat in een geval 
a ls het onderhavige de eis van h et over
leggen de r in art. 73 d er wet gen oemde 
stukken niet geldt, geen s t eun vindt in de 
wet, zodat naar h e t oordeel van hun col
lege de gevraagde m edewerking op de van 
gemeentewege aangevoerde g rond terecht is 
geweigerd; 

dat h et sch oolbstuur van dit b esluit in 
b eroep is gek omen , aanvoerende, dat het 
van oordeel is, dat in geval van h e rbouw 
wegens oorlogsomstandigheden de in art. 
73 der Lager Onderwijswet 1920 gen oemde 
stul<ken n iet behoeven te worden overge
legd; 

0. dat door h et niet overleggen van de 
besch eiden, bedoeld in a r t. 73, lid 1, van de 
Lager Onderwijswet 1920, niet is voldaan • 
aan de in d it artikel omschreven ve reisten, 
en derhalve op grond van h et bepaalde in 
art. 75, lid 2, dezer wet de m edewerking 
m oet worden geweigerd ; 

dat mitsdien h et bestreden besluit moet 
worde n gehandhaafd ; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonde n en verstaan: 
het beroep o ngegrond te ve rklaren. 
De Minister van Onderwijs, Kunsten en 

W etenschappen is belast enz. 
A.B. 

27 November 1941. KONINKLIJK BE
SLUIT. {Lager Onderwijswet 1920 art. 
72). 

T en onrechte is door de Raad mede
werking geweigerd voor de aanschaf
fing van rek en boekjes volgens een 
nieuwe m ethode, daar de op de school 
van appellant in gebruik zijnde r eken
boekjes op m ethodische en didactische 
g ronden als verouderd moete n worden 
beschouwd. D e "norma le eisen" worden 
door deze aanschaff in g niet overschre
den. 

i n naam van H are .Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij J ULIANA, en z.; 
Beschikkende op he t beroep, ingesteld 

d oor h et bestuur der Verenig ing "Hervorm
de sch ool m et de Bi.Joel t e Oostwold", ge
m eente Midwolda, tegen het besluit van 
Ged. Staten van de provincie Groningen 
van 25 October 1946, No. 12411/M, 3e Afde
ling, waarbij h et beroep van de appellant 
t egen h et besluit van de tijdelijke raad der 
gemeente Midwolda van 3 Juni 1946, No. 6, 
houde nde weigering om de benodigd e gelden 
beschikbaar te stellen voor aanschaffing 
van een n ieuwe r ek enmethode voor de van 
de verenigin g uitgaand e school te Oostwold, 
wijk L , No. 115, ongegr ond is v erklaard; 

D e R aad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
24 September 1947, No. 946 en 5 November 
1947, No. 946/324; 

23 
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Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 November 1947, no. 41.768/I, afdeling La
ger Onderwijs; 

0. dat de tijdelijke raad der gemeente 
~fidwolda bij zijn besluit van 3 Juni 1946, 
Ko. 6 de door het bestuur van de vereniging 
,.Hervormde school met de Bijbel to Oost
wold", gevestigd te Oostwold, gevraagde 
medewerking om beschikbaarstelling van <ie 
benodigde gelden voor de aanschaffing van 
een nieuwe rekenmethode voor de van de 
vereniging uitgaande school wijk L, No. 115 
heeft geweigerd; 

dat ,nadat de appellant van dit besluit bij 
Ged. Staten van Groningen in beroep was 
gekomen, dit College bij zijn voormeld be
sluit , met handhaving van het besluit van 
de tijdelijke raad, het beroep ongegrond 
heeft verklaard; 

dat het besluit van Ged. Staten steunt op 
de overwegingen, dat uit het raadsbesluit 
m oet worden gelezen dat de aanvrage om 
medewerking is afgewezen, omdat, naar 
's mads oordeel, bij een inwilliging der aan
vrage de normale eisen, aan het geven van 
lager onderwijs te stellen, zouden worden 
overschreden; dat de bewering van het 
schoolbestuur, dat het afwijzend raadsbe
sluit niet behoorlijk gemotiveerd zou zijn, 
daarom moet worden afgewezen; dat overi
gens het begr ip "normale eisen" niet door 
de tijden heen als onveranderd kan worden 
beschouwd doch van inhoud wisselt al naar 
gelang de algemene economische toestand 
gunstig dan wel ongunstig is te noemen; 
dat in verband daarmede in de tegenwoor
dige tijdsomstandigheden bijzondere sober
heid geboden is en elke uitgave, waarvan 
de noodzakelijkheid n iet in a llendele vast
staat, achterweg dient te blijven; dat niet is 
komen vast te staan, dat de thans gebruikte 
rekenboekjes voor het geven van behoorlijk 
onderwijs ontoereikend zijn; dat op de 
gronden, in zijn besluit van 3 Juni 1946 ver
meld, de gemeenteraad daarom terecht de 
gevraagde medewerking heeft geweigerd; 

dat de appellant van het besluit van Ged. 
Staten in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat Ged. Staten op een zeer gevaarlijke weg 
){Omen, daar zij het begrip "normale eisen" 
afhankelijk stellen van economische toe
standen, wat niet alleen de wet niet toelaat, 
maar bovendien tot de grootst mogelijke 
willekeur aanleiding zou geven; dat hetgeen 
Ged. Staten opmerken omtrent geboden :.:o
berheid in h et geheel niet ter zake doet, 
daar deze geboden is onder alle omstandig
heden, terwijl hun slotmotivering zo n ega
tief gesteld is, dat men bijna de indruk 
krijgt, dat zij zelf aan de juistheid van hun 
standpunt twijfelen; dat het toch niet om 
de vraag gaat, of met de in gebruik zijnde 
leermiddelen desnoods nog wel onderwijs 
zou kunnen gegeven worden, maar, - en 
dat is het kernpunt - of door inwilliging de 
normale eisen, aan het geven van lager on
derwijs te stellen, zouden worden overschre
den; dat de redenering van Ged. Staten er 
practisch op neer komt, dat h et bestuur zou 

moeten aantonen, dat met de in gebruik 
zijnde leermiddelen onmogelijk onderwijs 
kan worden gegeven; dat do wet e ist, dat 
Ged. Staten zullen aantonen, dat aanschaf
fing van nieuwe leermiddelen overschrij
ding der normale eisen, aan het geven van 
lager onderwijs te stellen, betekent; dat zo
wel de Raad als Ged. Staten de motivering 
van hun afwijzende beslissing hebben ge
zocht in omstandigheden, welke niet ter 
zake doen; dat h et enige wat zij hadden 
moeten aantonen is, dat deze school over 
een behoorlijke, bruikbare en niet verouder
de m ethode beschikt, en inwilliging dus de 
normale eisen, aan het geven van lager on
derwijs te stellen, zou overschrijden ; dat, 
daar Ged. Staten naar hun mening abso
luut in gebreke zijn gebleven het bewijs 
daarvan te leveren, hij verzoekt te beslissen, 
dat de gevraagde medewerking alsnog moet 
worden verleend; 

0. dat op grond van de overgelegde stuk
kenen de nader op verzoek van de Afdeling 
van de Raad van State, voor de Geschillen 
van Bestuur ingewonnen inlichtingen moet 
worden geoordeeld, dat de op de school van 
de appellant in gebruik zijnde "Practische 
Rekencursus" van W. van der Meulen, op 
methodische en didactische gronden als ver
ouderd moet worden beschouwd en het 
schoolbestuur terecht de voorkeur geeft aan 
de m ethode "Fundamenteel R ekenen" van 
Diels en Nauta; 

dat door inwilliging van de aanvrage de 
normale eisen, aan het geven van lager on
derwijs te stellen, niet zullen worden over
schreden; 

dat mitsdien Ged. Staten van Groningen 
het bij hun College ingestelde beroep ge
grond hadden moeten verklaren en het be
streden besluit niet in stand kan blijven; 

Gezien do Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be

sluit van Ged. Staten van Groningen van 
25 October 1946 en van het besluit van de 
tijdelijke raad der gemeente l\Iidwolda van 
3 J uni 1946, No. 6, te b eslissen, dat alsnog 
medewerking moet worden verleend voor de 
aanschaffing van een nieuwe rekenmethode 
op de van voormeld schoolbestuur uitgaande 
school te Oostwold. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

A.B. 

21 November 1941. KONINKLIJK BE
SLUl T. (Lager Onderwijswet 1920art. 
13). 

De door de Raad vastgestelde t ege
moetkoming in de vervoerkosten moet 
voldoende worden geacht en de finan
ciële toestand van appellant geeft geen 
aanleiding om een hoger bedrag vast te 
stellen, terwijl hij niet aannemelijk 
heeft gemaakt dat hij niet in staat is 
de overblijvende k osten van slechts 
ongeveer f 0.15 per week voor zijn r e 
kening te nemen. 
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In na.a.m van Ha.,·e Majesteit Wilhel1nina., 
enz. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door M. de Ridder, te Arnemuiden tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zeeland van 
10 Januari 1947, no. 2663, 3e afdeling, hou
dende ongegrondverklaring van zijn beroep 
tegen het besluit van de raad der gem eente 
Arnemuiden van 14 October 1946. no. 1131-
24,0260, tot toekenning overeenkomstig art. 
13 der Lager-Onderwijswet 1920 van een 
bijdrage van f 23.62 in de vervoerkosten 
voor schoolbezoek te Middelburg van zijn 
leerplichtig kind Cornelia; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
8 October 1947, No. 1627 en 5 November 1947, 
No. 1627/324; 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 November 1947, no. 43.372/I, afdeling La
ger Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Arnemuiden 
bij besluit van 14 October 1946 aan M. de 
Ridder aldaar over h et schooljaar 1 Septem
ber 1946-1 September 1947 een tegemoet
koming wegens vervoerkosten voor school
bezoek te Middelburg van zijn leerplichtig 
kind Cornelia h eeft toegekend tot een be
drag van f 23.62 per jaar; 

dat, nadat M. de Ridder van dit besluit bij 
Ged. Staten van Zeeland in beroep was ge
komen, dit college bij zijn evenvermeld be
sluit van 10 Januari 1947- dit beroep onge
grond heeft verklaard, op de overwegingen, 
dat de appellant binnen de wettelijke t ermijn 
in beroep is gekomen en dus ontvankelijk 
moet worden verklaard; dat de b edoelde 
reiskosten bedragen f 31.50 per jaar, zodat 
t en laste van de appellant blijft f 7 .88 per 
jaar of ongeveer f 0.15 per week; dat de ge
zinsinkomsten van de appellant f 47.06 -
kinderbijslag inbegrepen - bedragen, het
geen voldoende moet worden geacht om de 
r esterende kosten te dragen; dat mitsdien 
de financiële omstandigheden van de appel
lant, de samenstelling van zijn gezin mede 
in aanmerking genomen, een volledige ver
goeding van de reiskosten niet rechtvaar
digen; 

dat van dit besluit van Gea. Staten M. de 
Ridder in beroep is gekomen, aanvoerende. 
dat zijn leerplichtig kind Cornelia, geboren 
16 October 1939, de bijzondere lagere school 
aan de Verwerijstraat te Middelburg be
zoekt; dat hij overwegende bezwaren beeft 
tegen de richting van het onderwijs van 
elke binnen 4 km van zijn woning gelegen 
bijzondere lagere school; dat de afstand van 
zijn woning tot de bovengenoemde school 
ruim 5 km bedraagt; dat zijn kind de af
stand Arnemuiden-Middelburg heen en te
rug per trein aflegt; dat de vervoerkosten 
f 0.15 per dag-retour bedragen, alzo 5 X 
f 0.15 = f 0.75 per week; dat zijn kind ge
durende 42 weken per jaar de bovenge
noemde school bezoekt; dat de totale onkos
ten per jaar alzo bedragen 42 X f0.75 = 
f 31.50; dat hij aan de raad der gemeente 

Arnemuiden verzocht v ergoeding tot boven
genoemd bedrag - f 31.50 - uit de gemeen
tekas te mogen ontvangen overeenkomstig 
art. 13 der Lager-Onderwijswet 1920; dat 
door de raad dezer gemeente bij besluit van 
14 October 1946 s lechts een vergoeding van · 
f 23.62 per jaar werd toegekend; dat de raad 
tot dit bedrag kwam, .door ten onrechte 50 % 
te berekenen van de helft van de gezamen
lijke reiskosten van 2 kinderen, het ene bo
ven 10 jaar oud en het andere beneden de 
leeftijd van 10 jaar: ( 63 + f 31.50) : 2 = 
f47.25, waarvan 50% is f23.62; dat hij te
gen dit besluit Van de raad op 8 November 
1946 in hoger beroep ging bij Ged. Staten 
van Zeeland; dat hij ook tegen het daarop 
door Ged. Staten genomen besluit in hoger 
beroep moet komen, daar niet voldoende 
r ekening is gehouden m et de samenstelling 
van zijn gezin; dat zijn gezin bestaat uit 10 
personen, waaronder 8 kinderen, waarvan 
de oudste nog leerplichtig is, zodat hij de 
enige kostwinner is; dat tengevolge van h et 
abnormaal hoge levensonderhoud h et zelfs 
niet altijd mogelijk is het allernodigste aan 
te schaffen, zodat verschillende bonnen 
moeten verlopen wegens geldgebrek, ten
gevolge waarvan zijn kinderen zelden si
naasappelen, fruit en eieren kunnen gebrui
ken, om van versnaperingen niet eens te 
spreken; dat zelfs de laatste tijd niet eens 
de appelmoesbonnen besteed konden wor
den; dat bij derhalve onmogelijk in staat is 
om ook maar een gedeelte bij te dragen in de 
reiskosten, verbonden aan het schoolbezoek 
van zijn kind naar Middelburg, zoals ook 
door de raad der gem eente Arnemuiden er
kend werd; weshalve hij verzoekt te beslis
sen, dat hem het volle bedrag der werkelijke 
onkosten door de gemeente Arnemuiden zal 
worden vergoed; 

0. dat art. 13 · der Lager-Onderwijswet 
1920 bij de regeling van de tegemoetkoming; 
welke uit de gemeentekas wordt verleend 
in de daarbedoelde vervoerkosten, onder 
m eer bepaalt, dat zo nodig deze vervoerkos
t en ten volle worden vergoed, en voorts, dat 
slechts steun wordt verleend, indien en voor 
zover de financiële toestand der ouders, 
voogden of verzorgers daartoe aanleiding 
geeft; 

dat op grond van de overgelegde stukken 
moet worden aangenomen, dat de op f 23.62 
vastgestelde tegemoetkoming voldoende is 
en de financiële toestand van de appellant 
geen aanleiding geeft om een hoger bedrag 
vast te stellen, terwijl door de appellant niet 
aannemelijk is gemaakt, dat hij niet in staat 
is de overblijvende kosten, zijnde een bedrag 
van slechts ongeveer f 0.15 per week, voor 
zijn rekening te nemen; 

dat mitsdien het beroep ongegrond moet 
worden geacht ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
De Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
A.B. 
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l!B November 1941. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
17 j 0

• art. 55bis). 
W el is de termijn van 30 vrije dagen, 

in art. 17 gegund. overschreden, maar 
nu moet worden aangenomen dat blij
kens het poststempel het beroepschrift 
b innen die termijn is verzonden en h et 
een dag daarna, hetzij in het Kabinet 
der K oningin, h etzij ten postkantore te 
's-Gravenhage is binnengekomen, be
staan er termen appellant in zijn be
roep ontvankelijk te achten. 

De door de Raad berekende kosten 
bedoeld in a r t. 55 letter g zijn te laag 
geschat. De omstandigheid dat het door 
de Raad vastgesteld bedrag voor het 
openbaar onderwijs ruimschoot1> vol
doende wordt geacht, is niet ter zake 
dienende, daar als maatstaf moet wor
den genomen het bedrag per leerling, 
dat voldoende moet worden geacht voor 
de redelijke behoefte van een normale 
school in de g·emeentc en door de Raad 
niet is aangetoond, dat ook de overige 
scholen in de gemeente over het geheel 
met het vastgesteld bedrag zijn uitge
komen. Een beroep op de oorlogsom
standigheden in 1944 en 1945, welke 
niet voor alle scholen in de gemeente 
gelijk geweest zullen zijn, dient buiten 
beschouwing te blijven bij het bepalen 
der vergoeding voor het jaar 1946. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Horst (L.), tegen 
een besluit van Ged. Staten van Limburg 
van 10 Jan. 1947, No. B 9262, le Afdeling, 
waarbij het bedrag, hetwelk voor het jaar 
1946 in de gemeente Horst (L.) overeen
komstig art. 55bis, le lid, der Lager-Onder
wijswet 1920, beschikbaar wordt gest eld, 
voor het gewoon lager onder wijs, is bepaald 
op f 10 per leerling; 

De Haad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
3 September 1947, No. 1512 en 5 ;November 
1947, No. lö12/324; 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
22 November 1947 no. 39.800/I, afdeling La
ger Onderwijs; 

0. dat Ged. Staten van Limburg bij het 
bestreden besluit, beschikkende op het adres 
van de Hoofdinspecteur van het lager on
derwijs in de l e hoofdinspectie te Nijmegen, 
h oudende verzoek om het bij besluit van de 
raad der gemeente Horst van 28 December 
1945, no. 182bis, krachtens art. 55bis, le lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 op f 7.83 vast
gesteld bedrag, dat per leerling voor het 
openbaar gewoon lager onderwijs in die ge
m eente voor 1946 beschikbaar is gesteld ter 
bestrijding van de kosten, bedoeld In lid 1 
van dat wetsartikel, te verhogen, gezien de 
terzake Ingewonnen berichten van burge
meester en wethouders van de gemeente 

Horst, van de Hoofdinspecteur voornoemd 
en van de Onderwijsraad (afdeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het 
bewaarschoolonderwijs) te 's-Gravenhagc, 
het. bedrag als bovenbedoeld hebben bepaald 
op f Hl per leerling; 

dat zij daarbij hebben overwogen, dat in 
de gemeente Horst openbaar gewoon lager 
onderwijs wordt gegeven in twee scholen, 
tezamen tellende 156 leerlingen; dat de door 
burgemeester en wethouders der gemeente 
Horst gemaakte berekening - waarop ook 
de beslissing van de raad gebaseerd is -
aanvaardbaar is te achten, met dien ver
stande echter, dat voor de kosten, bedoeld 
in art. 55, letter n, der Lager-Onderwijswet 
1920 In de tegenwoordige tijdsomstandighe
den een bedrag van f 100 per lokaal te laag 
geacht wordt en uit dezen hoofde feitelijk 
een bedrag van f 200 zou dienen berekend 
te worden; dat in verband hiermede h et 
door de raad der gemeente Horst op f 7.83 
per leerling bepaald bedrag naar h et oor
deel van dit college dient te worden ver
hoogd tot ± f 10; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Horst (L.) in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat hij bij besluit van 28 December 
1945, no. 1827>is, bet bedrag per leerling voor 
h et openbaar gewoon lager onderwijs, be
doeld in art. 55bis der Lager-Onderwijswet 
1920, voor het jaar 1946 heeft vastgesteld op 
f 7.S3; dat dit besluit door burgemeester en 
wethouders dezer J?em eente bij schrijven van 
27 Maart 1946, no. 838, ter kennis van de 
besturen der in deze gem eent e gevestigde 
bijzondere lagere scholen zomede van de 
Hoofdinspecteur en de Inspecteur van het 
Jager onderwijs werd gebracht; dat de In
specteur voornoemd blijkens zijn schrijven 
van 30 Maart 1946, h et bedrag per leerling 
als vorenbedoeld gaarne zag vastgesteld op 
minimaal f 8.63; dat de Inspecteur van het 
lager onderwijs bij de berekening van be
doeld kostenbedrag per leerling - evenals 
de raad dezer gem eente had gedaan bij de 
vaststelling van h et bedrag van f 7.83 -
volledig in acht narp de door Geel. Staten 
van Limburg in overleg met de Hoofdin
specteur van het lager onderwijs vastge
stelde normen; dat het verschil tussen het 
door de raad vastgestelde en h et door de 
Inspecteur berekende bedrag hieruit voort
vloeit, dat deze laatste geen rekening hield 
met h et feit, dat de kosten ex art 55, letters 
e en u, der genoemde wet, slechts voor drie 
vierde gedeelte ten laste van het gewoon 
Jager onderwijs komen, aangezien dezelfde 
lokaliteiten tevens gebruikt worden voor 
het voortgezet gewoon lager onderwijs en 
derhalve In de berekening van de Inspecteur 
dubbel meetellen; dat de Hoofdinspecteur 
van h et Jager onderwijs bij G ed. Staten van 
Limburg tegen het genoemde raadsbesluit 
in beroep kwam; dat door burgemeester en 
wethouders dezer gemeente aan Ged. Staten 
van Limburg op hun verzoek bij schrijven 
van 29 April 1946, no. 1183, een nadere be
rekening van het bij genoemd raadsbesluit 
vastgestelde bedrag werd overgelegd; dat 
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Ged. Staten bij besluit van 10 Januari 1947 
- ingekomen op 1 Februari 1947 - het be
drag per leerling als bedoeld in art. 55 bis 
der Lager-Onderwijswet 1920 h ebben vast 
gesteld op f 10; dat zij in dit besluit toe
geven, dat de berekening, zoals die door bur
gemeester en wethouders aan h en was over
gelegd, aanvaardbaar is te achten; dat zij 
thans echter van mening zijn, dat voor de 
kosten, bedoeld in art. 55, letter g, der ge
noemde wet, in de tegenwoordige Ujdsom
standigheden een bedrag van f 100 per lo
kaal te laag is en u it dezen hoofde feitelijk 
een bedrag van f 200 zou dienen berekend to 
worden; dat zij echter voordien zelf aan do 
gemeenten hebben bericht, voor de bedoelde 
kosten als norm een bedrag van f 100 aan 
te houden en zij derhalve thans in beroep 
afwijken van de door hen zelf gestelde nor
men en tevens van het door de Inspecteur 
van het lager onderwijs als minimum ge
stelde bedrag van f 8.63; dat hij - in tegen
stelling met Ged. Staten - zulks onjuist 
acht, omdat zijns inziens Ged. Staten, indien 
zij van mening waren, dat de betreffende 
norm voor 1946 te laag was, zulks dan tijdig 
t er k ennis hadden dienen te brengen van de 
gemeentebesturen, zoals door hen is ge
schied in 1947, met welke norm hij dan ook 
bij vaststelling van het vergoedingsbedrag 
per leerling voor 1947 rekening heeft gehou
den; dat voorts in 1944 en 1945 a lle sch olen 
in deze gemeente tengevolge van de oorlogs
omstandig heden geruime tijd gesloten wa
ren, zodat beide jaren de exploitatiekosten 
beduidend lager bleven dan het als vergoe
ding beschikbaar gestelde bedrag; dat in 
1915 en 1946 veel nieuwe schoolbehoeften 
overeenkomstig art. 72 der Lager-Onder
wijswet 1920 werden aangeschaft ter ver
vanging van door oorlogsgeweld verloren 
gegan e en de sch oolbesturen hie rdoor op de 
normale uitgaven konden besparen; dat 
daarnaast door de beschikbaarstelling van 
gelden overeenkomstig art. 72 der Lager
Onder wijswet 1920 voor het herstel der oor
logsschade, de onderhoudskosten voor de 
scholen in 1946 minder zijn geweest dan in 
normale jaren; dat door de beschikbaar 
stelling van gelden overeenkomstig art. 72 
der Lager-Onderwijswet l 920 voor de bier
voren omschreven doeleinden in feite reeds 
een extra bijdrage in de gewone exploitatie
kosten is verleend; dat het openbaar onder
wijs in deze gem eente, dat gegeven wordt 
aan 2 scholen met respectievelijk 2 en 3 leer
krachten, voor het jaar 1946 aan het vast
gestelde bedrag ad f 7.83 per leerling ruim
schoots voldoende had; dat zijns inziens dan 
ook geen aan leiding bestaat voor 1946 een 
bedrag van f 10 per leerling beschikbaar te 
stellen; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
va.n de raad der gemeente H orst in zijn be
roep, dat het bestreden besluit van Ged. Sta
ten van Limburg op 30 Jan. 1947 aan de ap
pellant is verzonden en het beroepschrift 
eerst op 3 Maart daaraanvolgende op het 
Kabinet der Koningin voor ontvangst is af
gestempeld; . 

dat mitsdien de termijn van 30 vrije dagen, 
in art. 17 der Lager Onderwijswet 1920 voor 
het instellen van beroep gegund, niet zou in 
acht zijn genomen, ware het niet, dat blij
kens het poststempel het beroepschrift op 
26 Febr. 1947 is ver.wnden en aangenomen 
mag worden, dat h e t nog op Zaterdag, 1 
Maart 1947, h etzij in het Kabinet der K o
ningin, hetzij ten postkantore te 's-Graven
hage, is binnengekomen, zodat er termen be
staan de appellant In zijn beroep ontvanke
lijk te achten ; 

O. ten aanzien van de hoofdzaak, dat met 
God. Staten op grond van de overgelegde 
a mbtsberichten van het Rijksschooltoezicht 
moet worden geoordeeld, dat de door de raad 
der gemeente Horst op f 100 per lokaal be
rekende kosten, bedoeld In a rt. 55, letter g, 
der Lager Onderwijswet 1920, te laag ge
schat zijn en met het oog op de blijkens bo
venbedoelde ambtsberichten gestegen kos
ten van verwarming en schoonhouden der 
schoolgebouwen op f 200 gesteld dienen t e 
worden; 

dat in verband daarmede het krachtens 
art. 56 bis, le lid, van evenvermelde wet door 
de gemeenteraad op f 7.83 per leerling vast
gestelde bedrag tot f 10 verhoogd beh oort t e 
worden; 

dat de appellant hiertegen aanvoert, dat 
het openbaar onderwijs in de gemeente 
Horst in het jaar 1946 aan h et door h em op 
f 7 .83 per leerling vastgestelde bedrag ruim
schoots voldoende had; 

dat echter ingevolge art. 55 bis der even
vermelde wet a ls maatstaf moet worden ge
nom en het bedrag per leerling, hetwelk vol
doende moet worden geacht voor de redelijke 
behoeften van een n ormale school in de be
trokken gemeente; 

dat door de appellant niet is aangetoon d, 
dat ook de overige scholen in de gemeent e 
Horst over het geh eel met het voor het jaar 
1946 op f 7.83 per leerling vastgestelde be
drag en in het bijzonder met de op f 100 per 
lokaal berekende kosten van verlichting, 
verwarming en schoonhouden zijn uitgeko
men; 

dat de appellant in verband hiermede nog 
aanvoert, dat in 1944 en 1945 a lle scholen 
in deze gem eente geruime tijd gesloten wa
ren, zodat in die jaren de epb:oitatiekosten 
b eduldend lager bleven dan het als vergoe
din g beschikbaar gestelde bedrag en dat in 
1945 en 1946 vele nieuwe sch oolbehoeften 
overeenkomstig art. 72 der evenvennelde 
wet werden aangeschaft t er vervanging van 
door oorlogsgeweld verloren gegane, zodat 
de schoolbesturen hierdoor op de normale 
uitgaven konden besparen, terwijl bovendien 
door de beschikbaarstelling van gelden over
eenkomstig het even vermelde art. 72 voor 
het h erstel van oorlogsschade de onder
houdskosten voor de scholen in 1946 minder 
zijn geweest dan in normale jaren; 

dat echter een beroep op bijzondere om
standigheden in voorgaande jaren, welke 
omstandigheden bovendien niet voor alle 
scholen in de betrokken gemeente gelijk ge
weest zullen zijn , buiten beschouwing dient 
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te blijven bij het bepalen der vergoeding 
voor het jaar 1946; 

dat het bestreden besluit van Ged. Staten 
derhalve behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren . 
De Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
A.B. 

:i!8 November 1947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
38). 

Als vaststaande moet worden aange
nomen, dat handhaving van appellante 
a ls onderwijzeres bij het o. 1. o. te Y, 
in strijd is met het belang van het on
derwijs. Het gemeentebestuur is geens
zins lichtvaardig tot het verlenen van 
ontslag overgegaan, doch heeft zulks 
eerst gedaan, nadat appellante bij her
haling door haar gedragingen de be
langen van het onderwijs geschn.ad 
had. Er zijn derhalve geen termen 
aanwezig, het ontslag, hetwelk eervol 
verleend is, te doen afhangen van een 
daartoe strekkend verwek van appel
lante. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door meju ffrouw X te Y, tegen een besluit 
van Ged. Staten van Noordholland van 14 
Mei 1947, le Afdeling, No. 187, waarbij, met 
handhaving van het besluit van de raad der 
gemeente Y van 24 Oct. 1946, houdende on
gevraagd eervol ontslag van de appellante 
als onderwijzeres aan de Z-school aldaar 
met Ingang van 26 Oct. 1946, het door me
juffrouw X voornoemd daartegen ingesteld 
beroep ongegrond is verklaard; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, geboord, adviezen van 
10 Sept. 1947, No. 1528 en 5 Nov. 1947, No. 
1628/324; 

Op de voordracht van de Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 22 
Nov. 1 947, no. 40.968/I afdeling Lager Onder
wijs; 

0. dat God. Staten van Noordholland bij 
hun evenvermeld besluit hebben overwogen, 
dat de appellante in het verleden reeds twee
maal door B. en W. van Y in de uitoefening 
van haar functie is geschorst; dat de directe 
aanleiding tot het besluit, waarvan appel
lante in beroep komt, werd gevormd door de 
vo lgende omstandigheden: dat appellante 
na afloop van haar tweede schorsing in April 
1946 niet op school t erugkeerde; dat deze 
toestand zich voorzette tot in September 
1946; dat zij ter rechtvaardiging van deze 
afwezigheid telkens wisselende en onbevre
digende redenen opgaf; dat zij zich daarbij 
geregeld en hardnekkig aan iedere genees
k undige controle onttrok ; dat B. en W. er 

op 16 Sept. 1946 toe overgingen appellante 
ziekteverlof te verlenen, met de bedoeling 
haar te doen afkeuren ter bekomlng van in
validiteitspensioen; dat B. en W. bij het ver
lenen van het ziekteverlof a ls eis stelden, 
dat appellante zich bij eerste oproeping aan 
een geneeskundig onder.,oek zou onderwer
pen, bij gebr ek e waarvan zij aan de raad 
een voorstel tot baar ontslag zou indienen; 
dat appellante niettemin aan een schrifte
lijke aan haar woning afgegeven oproeping 
tot een dergelijk onderzoek geen geh oor gaf; 
dat B. en W. vervolgens op 16 Oct. 1946 de 
Inspecteur van het lager onderwijs in de 
inspecti0 Alkmaar hebben geraadpleegd over 
een eventueel ontslag van appellante; dat 
B. en W. daarop in overeenstemming m et 
diens advies, op 23 Oct. 1946 een uitvoerig 
gemotlv0erd. vertrouwelijk voorstel aan de 
raad deden om appellante wegens onge
schiktheid, met ingang van 25 Oct. 1946, e0r
vol ontslag te verlenen uit haar functie van 
onderwijzeres; dat de raad op 24 Oct. 1946 
dienovereenkomstig besloot, welk besluit op 
25 Oct. 1946 aangetekend aan appellante 
word toegezonden; dat B. en W. bij hun 
ambtsbericht ter7.ake een rapport over ap
pellante hebben overgelegd, samengesteld 
door het hoofd der school, waaraan appel
lante s0de1·t Augustus 1939 werkzaam was, 
op grond waarvan als vaststaand moet wor
den aangenomen, dat appellante In de ver
vulling van haar taak als ond0rwljzeres op 
0rnstige wijze is te kort geschoten; dat de 
Hoofdinspect0ur van het lager onderwijs, 
wiens advies door bun college werd inge 
wonnen, van mening Is, dat het toekennen 
van een eervol ontslag hier zeer tegemoet
komend is geweest, aangezien het verlenen 
van een oneervol ontslag zijns Inziens ten 
volle verantwoord was; dat de Onderwijs
raad, volgens de wet geb oord. als zijn oor
deel te kennen geeft, dat het ontslag uitslui
tend Is verleend als maatregel, gemotiveerd 
door de ongeschiktheid van de appellante; 
dat de Onderwijsraad de ongeschiktheid van 
de appellante boven a lle twijfel verheven 
acht ; dat b0t alleszins gerechtvaardigd is te 
achten, dat het gemeentebestuur, zich ge
noodzaakt ziende, na een h0rhaalde schor
sing. thans wederom tegen appellante op te 
treden, besloten heeft, de appellante nu blij
vend uit de school te verwijderen, waarbij -
nu h0t ontslag eervol Is gegeven - in h et 
midden kan worden gelaten, In hoeverre dit 
ontslag bedoeld is als straf, dan wel als een 
maatregel, zowel In het belang van h0t on
d0rwljs in de gemeente Y als van de appel
lante zelve; 

dat van dit besluit mejuffrouw X in be
roep is gekomen, aanvoer0nde, dat h et ont
s lag aan haar Is gegeven als een e0rvol ont
slag, waarbij In het midden is gelaten in hoe
verre dit ontslag is bedoeld als straf dan wel 
a ls een maatregel zowel In het belang van 
het ond0rwijs van de gemeente Y als van 
haar, appeJlante, zelve; dat zij tegen het 
baar aldus gegeven ontslag en het besluit 
van Ged. Staten, waarbij het ontslag werd 
gehandhaafd, ernstige grieven h eeft; dat zij 
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Immers van mening is, dat de moeilijkheden, 
welke zich te Y hebben voorgedaan, van vol
komen tijdelijke en plaatselijke aard zijn 
geweest en een gevolg waren enerzijds van 
bepaalde persoonlijke moeilijkheden , waar
mede zij, appellante, in die tijd te kampen 
had en anderzijds van het feit, dat zij klaar
blijkelijk in Y niet op een haar passende 
plaats haar werkzaamheden heeft verricht, 
tengevolge waarvan zij moeilijkheden b eeft 
ondervonden, die naar haar oordeel zich on
der andere omstandigheden nie t hadden 
voorgedaan; dat zij, nu haar persoonlijke 
moeilijkheden tot he t verleden behoren en 
zij haar geestelijk evenwicht heeft h ervon
den, ervan overtuigd is, op een andere plaats 
het onderwijs tot bev1-ediging van de a utori
teiten te kunnen dienen; dat zij dan ook 
gaarne het ontslag op zichzelve aanvaarden 
wil, doch dat dit ontslag de terugkeer tot het 
onderwijs elders practlseh onmogelijk maakt 
tengevolge van de vorm, waarin het gege
ven is; dat zij er dus een groot belang bij 
h eeft, dat het als bovenvermeld gegeven 
ontslag alsnog worde omgezet In een ontslag 
op eigen verzoek, waardoor )let haar, appel
lan te, m ogelijk zal zijn, In het belang zowel 
van h et onderwijs als van haarzelve In de 
toek omst een betrekking a ls onderwijzeres 
t e vervullen; dat zij derhalve verzoekt, dat 
aan haar met vernietiging van het besluit 
van Ged. Staten van 14 Mei 1947, alsnog een 
ontslag zal worden verleend op verzoek, voor 
zoveel mogelijk met behoud van haar rech
ten op pensioen, waarvoor zij 15 dienstjaren 
m oet h ebben ; 

0. dat op grond van de Ingewonnen ambts
berichten van de organen van het Rijks
schooltoezlcht en het advies van de Onder
wijsraad (Afdeling voor het algemeen vor
m end lager onderwijs en het bewaarschool
onderwijs) a ls vaststaande moet worden 
aangenomen, dat de handhaving van de ap
pellante als onder wijze res bij het openbaar 
lager onderwijs t e Y in strijd is met het be
lang van he t onderwijs aldaar; 

dat Is komen vast te staan, dat het ge
meentebestuu r van Y geenszins lichtvaardig 
tot het verlenen van ontslag is overgegaan, 
doch dat het zulks eerst h eeft gedaan, nadat 
de appellante bij herhaling door haar ge
dragingen de belangen van het onderwijs 
gesch.aad had; 

dat er derhalve geen termen aanwezig zijn 
het ontslag, h e twelk eervol v er leend is, te 
doen afhangen van een daartoe strekkend 
verzoek van appellante; 

dat de bestreden beslissing mitsdien be-
h oort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het be roep ongegrond te verklaren. 
De Minister van Onderwijs, Kunsten en 

W etenschappen is belast enz. 
A.B. 

November 1947. UITSPRAAK van het 
Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage. 
(Ambtenarenwet 1929 art. 58, lid 2). 

Onevenredigheid tussen de straf van 
terugplaatsing in rang en de telaste 
gelegde onbetamelijke gedragingen. 

H et Ambtenarengerecht acht de v er
we ten gedragingen niet onbetamelijk, 
doch Is wel van oordeel. dat enige scha
de aan het dienstbelang kan zijn toe
gebracht. 

Ongeschiktheid voor de functie kan 
niet opleveren enige reden tot bestraf
fing, nu zij In het strafbesluit Is opge
nomen, lever t zij een strafverzwaring 
op. 

Toevoeging In het strafbeslult van 
een bepaling, dat k lager werkzaamh e
d en zullen worden opgedragen, waarbij 
hij niet met h et publiek in aanraking 
komt, levert mede een grond voor n ie
tigheid van dat besluit op, nu het toe
passelijk e ambtenarenreglement zoda
nanlge straf niet kent. 

Uitspraak in zake: 
A. te S., klager, 

tegen: 
he t College van Burgemeester en Wethou
ders der gemeente U., verweerder. 

Het Ambtenarengerecht, enz.; 
Post alia: 
I n rechte: 
0. dat k lager, die is ambtenaar in vaste 

dienst der gemeente U. bij het beroepen 
besluit is gestraft ter z'l.ke van overtreding 
van het bepaalde bij >trt. 4, onder b van het 
Ambtenaren-R eglement 1919 der gemeente 
U., luidende: 

.,De ambtenaar is verplicht: 
a. 
b. zich jegens zijn mede-ambtenaren en 

t egenove1• het publiek op betamelijke wijze 
en voorkomend t e gedragen", 

en w el met de straf, vermeld in art. 54, 
le lid, sub e, welk artikel, voorzover bier 
van belang, luidt: 

.,Aan een ambtenaar kan wegens over
treding van enige bepaling van dit regle
ment of van zijn instructie, wegens het 
toebrengen van schade aan de belangen 
van de dienst, wegens het verwaarlozen 
van zijn betrekking, of wegens ergerlijk 
gedrag, he tzG in, h e tzij buiten dienst, straf 
worden opgelegd, bestaande ip.: 

a. 
e. terugstellln g tot een lager bezoldigde 

andere func tie, al dan niet onder toeken
ning van de bij die functie behorende wed
de, h etzij voor onbepaalde, hetzij voor een 
bepaalde tijd, na welke de ambtenaar in 
zijn vorige werkkring wordt h ersteld"; 

O. dat van de klager ten laste gelegde 
gedragingen voor het Gerecht op grond 
van de gedingstukken en het verhandelde 
ter openbare te r echtzitting in hoofdzaak is 
komen vast te staan: 

dat de ongehuwde en niet gehuwd ge
weest zijnde ongeveer 37-jarige klager , toen 
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hij voor de eerste maal bij de familie V. In 
de K.straat te U., vermoedelijk in Januari 
1947, als ambtenaar van de gemeentelijke 
dienst voor sociale zaken, een I.Jezoek 
bracht, aldaar, behalve de blinde vrouw 
van V., aantrof de ongehuwde Mejuffrouw 
S., die hem onder aan de trap te woord 
stond en met haar, na afloop van de amb
telijke informatie, aldaar een persoonlijk 
e-esprek aanknoopte en van haar vernam, 
dat haar verloofde in de oorlog was ge
storven, doch niet, dat zij thans verloofd 
was met de zoon van V. en kennelijk in 
verband daarmede als huishoudster in het 
gezin V. optrad en ook van zijn persoon
lijke omstandigheden heeft verteld, en ken
nelijk sympathie voor Mejuffrouw S. op
vattend, mogelijk in haar een toekomstige 
echtgenote ziend, voorstellen aan haar heeft 
gedaan, strekkende om verdere kennisma
king mogelijk te maken, als het gezamen
lijk een Schouwburg te bezoeken of iets 
van die aard; 

dat klager vervolgens meerdere ambte
lijke bezoeken aan dit adres in de K.straat 
heeft gebracht, zonder dat is gebleken, dat 
hij het ambtelijk karakter daarvan fingeer
de hetgeen hem ook niet ten laste is gelegd, 
telkenmale bij die bezoeken, persoonlijke 
gesprekken met Mejuffrouw S. hield, waar
door die bezoeken langer duurden, dan voor 
zijn werk noodzakelijk was en soms wel een 
uur of iets langer duurden; 

dat klager is voortgegaan blijken van 
meer dan gewone belangstelling voor Me
juffrouw S. te geven ook nadat hij verno
men had, dat zij verloofd was en getracht 
heeft haai· te overreden van die verloving 
af te zien, welke hij afkeuringswaardig 
achtte omdat de verloofde, V. Jr., zijn 
vrouw had verlaten en gescheiden of nog 
in scheiding was; 

dat klager, die overigens ook veel adres
sen in de K.straat had te bezoeken, een
maal voorbijgaande en Mejuffrouw S. voor 
h et open raam op de eerste etage ziende 
verschijnen, zijn hart luchtte met de duide
lijke hoorbare woorden: .,leb habe Liebes
schmerzen" of woorden van die strekking; 

0. Jat het Gerecht op grond van het 
vorenstaande alsmede op grond van de uit
drukkelijke verklaring van Mejuffrouw S. 
ter openbare terechtzitting, niet kan on
derschrijven de bewoordingen van het straf
besluit, dat klager zich tegenover haar op 
onbetamelijke wijze heeft gedragen; 

0. dat er klager, die naar de overtuiging 
van het Gerecht -geen on oirbare bedoelin
gen had, geen verwijt van kan worden ge
maakt, dat hij een ernstige genegenheid 
voor Mejuffrouw S. opvatte en daaraan op 
gepaste wijze uiting gaf, noch dat hij zich 
niet onmiddellijk terugtrok - daargelaten, 
dat dit verstandiger zou zijn geweest -
toen hij van haar verloving- zo niet ver
houding - met V. Jr. vernam 'en haar 
daarvan door overreding trachtte terug t e 
brengen, zodat de ernstigste grief te dezen 
opzichte kan zijn de bovenvermelde excla
matie over Liebesschmer:>:en, he tgeen in de 

gegeven omstandigheden nog niet als een 
onbetamelijke gedraging is aan te merken; 

0. dat het bestreden besluit klager voorts 
verwijt onvoldoende inzicht in zijn taak als 
controleur en gemis van geschiktheid voor 
die functie te hebben; 

0. dat echter uit het vorenstaande reeds 
volgt, dat de gedragingen van klager, welke 
hem ten laste zijn gelegd, die conclusies 
niet wettigen, terwijl bovendien onvoldoen
de inzicht in de taak en gemis aan ge
schiktheid, geen gronden zijn voor straf
oplegging, zodat de beide desbetreffende 
overwegingen in het strafbesluit niet thuis 
horen en eenmaal da.-irin opgenomen een 
onnodige stra[verzwaring voor klager op
leveren; 

0. dat art. 54, le ue. van het voormelde 
Ambtenarenreglement echter wel strafbaar 
stelt het toebrengen van schade aan de be
langen van de dienst wegens het verwaar
lozen van de betrekking, of wegens erger
lijk gedrag, kunnende ergerlijk gedrag kla
ger niet verweten worden ; 

0. dat hoewel deze bepaling door de toe
voeging van de zinsnede "wegens het ver
waarlozen van de betrelcking" kennelijk 
het oog heeft op belangrijke schade, aan
gezien verwaarlozing der betrekking ook 
naar het algemene spraakgebruik een 
voortgezette en ernstige niet nakoming der 
ambtelijke taak veronderstelt, toch moet 
klager door zijn bezoeken bij herhaling 
langer dan nodig was te doen duren, ge
acht worden zijn betrekking enigszins te 
hebben v erwaarloosd en daardoor schade 
aan de belangen van de dienst te hebben 
toegebracht, waaraan niet afdoet zijn be
wering, dat hij enigermate vrij was in het 
bepalen van begfn en einde van zijn dienst
en schafttijd, mits het volle aantal dienst
uren werd gewerkt; 

0. dat klager deswege dan ook strafbaar 
is, zij het in aanmerkelijke mindere mate 
dan hij is gestraft; 

0. ten aanzien van de s lotwoorden van 
het dictum van het s trafbesluit te weten: 
.,en voorts onder bepaling, dat h em werk
zaamheden zullen worden opgedragen, 
waarbij hij niet met publiek in aanraking 
komt", dat het meergemelde Ambtenaren
reglement een zodanige straf n iet kent, zo
dat deze toevoeging, wat er ook zij van 
verweerders bevoegdheid klager bepaalde 
werkzaamheden a l dan niet op te dragen, 
strijdt met de toepasselijke a lgemeen ver
bindende voorschriften en, opgenomen in 
het strafbesluit, tevens een ongemotiveerde 
ver zwaring van de straf behelst; 

0. dat uit al het vorenstaande volgt, dat 
het bestreden besluit strijdt met de toepas
selijke algemeen verbindende voorschriften 
en dat grote onevenredigheid bestaat tus
sen de opgelegde straf en de gepleegde 
overtreding; 

Rechtdoende: 
Verklaart het beroep gegrond; 
Verklaart nietig het besluit van 31 Mei 

1947, waarvan beroep. 
Geen hoger beroep ingesteld. A. B,, 
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98 Xovember 1947. KONINKLIJK BE
SLUCT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
101 le lid). 

Een uitg-ave voor vereveningsheffing 
terzake van h e t salaris van een tijde
lijk aangesteld onderwijzer behoort niet 
tot die voor de jaarwedden en wedden 
der onderwijzers en moet dus worden 
medegeteld bij de bepaling der ver goe
ding, bedoeld in art. 101 le lid. 

In naam van ha,·e Majesteit Wilhelmina, 
enz .. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het gemeentebestuur van Sleen tegen 
het besluit van Ged. Staten van Drenthe 
van 7 Mei 1947, no .10: derde afdeling, waar
bij met gegrondverklaring van het beroep, 
ingesteld door het bestuur van de school 
voor Christelijk Volksonderwijs te De Kiel, 
gemeente Sleen, tegen h e t besluit van de 
raad dier gemeente van 3 D ecember 1946, 
het bedrag der ex art. 101 der Lage r -On
derwijswet 1920 voor vergoeding in aan
m erking komende uitgaven over het jaar 
1945 is vastgesteld op f 929.48 + f 19.73 = 
f 949.21; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 8 October 1947, no. 1629 en 5 Novem
ber 1947, no. 1629/324: 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en W et enschappen van 
22 November 1947, no. 43.350/I , afdeling 
Lager Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Sleen bij 
zijn beslui t van 3 December 1946 het be
drag der voor vergoeding in aanmerking 
komende uitgaven voor de school voor 
Christelijk Volksonderwijs te De Kiel over 
1945 heeft vastgesteld op f 929.48; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit be
sluit in beroep was gek omen bij Ged. Staten 
der provincie Drenthe, dit college bij zijn 
bovenvermeld besluit het bedrag van de 
door het bestuur van de school voor Chris
telijk Volksonderwijs te De Kiel, gemeente 
Sleen, voor 1945 gedane, voor vergoeding 
door de gemeente ex art. 101 der Lager
Onderwijswet 1920 In aanme rking komen
de uitgaven h eeft vastgesteld op f 929.48 
+ fl9.73 = f949.21; 

dat dit besluit steunt op de overwegin
gen, dat ingevolge het bepaalde In art. 101, 
l e lid, der Lager-Onderwijswet 1920 de kos
ten der bijzondere scholen door de gemeente 
aan de schoolbesturen moeten worden ver
goed m e t uitzonde ring van d e jaarwedden 
en wedden der onderwijzers, welke inge 
volge art. 97 der wet door het Rijk aan 
deze besturen worden gerestitueerd; dat 
de door het schoolbestuur verschuldigde 
vereveningsheffing voor een tijdelijk aan
gestelde leerkracht tot de kosten der bij
zondere scholen, als bedoeld In art. 101, le 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920, behoort 
te worden gerekend, doch als zijnde van 
belastingheffende aard bezwaarlijk kan 
worden begrepen onder de bij gemeld wets-

artike l afgesplitste kosten wegens jaar
wedden e n wedden der onderwijzers, welke 
voor v ergoeding door h e t Rijk in aanmer
king komen: dat blijkens een nader door 
het schoolbestuur verstrekte opgave ter
zake f 19.73 aan vereveningsheffing is be
taald; 

dat burgemeester en wethouders van 
Sleen namens de raad die r g emeente van 
dit besluit in beroep zijn gekom en, onder 
meer aanvoerende, dat In de stukken nu 
eens over een bedrag van f 19.93 dan weer 
over een bedrag van f 19.73 wordt gespro
ken en nie t is na te gaan, waar de fout 
schuilt; dat door de raad niet kon worden 
beoordeeld voor wie een bedrag ad f 19.93 
aan vereveningsheffing is betaald; dat de 
juistheid van dit bedrag niet k on worden 
beoordeeld; dat de vraag rijst, of het niet 
juister is, dat dergelijke kosten aan het 
rijk, in rekening worden gebracht, als be
horende tot de jaarwedden van onderwij
zers; dat de raad heeft besloten in beroep 
te gaan, omdat de bestreden uitgaaf niet 
was gestaafd door bescheiden, hierop be
trekking hebbende, zoals in art. 103 der 
Lager-Onderwijswet 1920 is voorgeschreven, 
geen ande re contróle op deze uitgaaf mo
gelijk was en hij moeilijk een bedrag kan 
aannemen van Ged. Staten, waarvan hij de 
juistheid niet kan beoordelen; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken 
h et voormelde schoolbestuur te r zake van 
h et salaris van de tijdelijk aangestelde on
derwijzer Th. Haderingh, die van 15 Maart 
1945 tot en met 31 Juli 1945 aan de school 
verbonde n is geweest, aan verevenings
heffing heeft betaald een bedrag van 
fl9.73; 

dat deze uitgave, als niet behorende tot 
die voor de jaarwedden en wedden de r on
derwijzers, behoort te worden m eegeteld 
bij de bepaling van de vergoeding, bedoeld 
in art. 101, lid 1, der Lager-Onderwijswet 
1920; 

dat Ged. Staten derhalve terecht het bij 
hun college ingestelde beroep ongegrond 
hebben verklaard: 

dat hieraan niet afdoet, dat volgens de 
appellant bij de aanvrage van h et school
b estuur geen voldoende bescheiden tot sta
ving van deze uitgaven zijn overgelegd, 
daar h et op de weg van het gemeen tebe
stuur had gelegen om, wanneer naar zijn 
oordeel de bescheide n onvoldoende war en, 
de nodige aanvulling aan h et schoolbestuur 
te v ragen, t erwijl bovendien Ged. Staten 
alleszins bevoegd waren rekening te hou
den m et de inmiddels door h et schoolbe
stuur verstrekte inlichtingen; 

dat mitsdien het bestrede n besluit moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager Onde rwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond t e verklaren. 
De Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
A.B. 
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Z9 November 1941. KONINKLIJK BE
SLUI T. (Zuiveringsbesluit 1945 art. 2. 
Besluit 10 October 1945 S. F 221 art. 1). 

Appellant is lid geweest va n de Kul
tuurkame r en van de Ned.-Duitse 
Kult uurgemeenschap, welke lidmaat
schappen echter zonder actieve wils
uiting van appellant zijn tot stand ge
k omen , zodat hem s lechts kan worden 
verweten niet als lid van deze vereni
gingen te hebben bedankt. Wel h eeft 
hij twee studenten de raad gegeven de 
loyaliteitsverklaring te tekenen, doch 
deze verkeerden in een zo bedreigde 
positie. dat hij in deze om standigh eid 
wellicht een zodanige raad h eeft mo
gen geven. De door app. in nat.-soc. 
e n aanverwante tijdschriften gepubli
ceerde artikelen betroffen onderwerpe n, 
in ve rband staande m et zijn taak. 

Voor toepassing van het Zuiverings
besluit bestaat geen aanleiding, doch 
aan appellant be hoort ontslag te wor
den verleend krachtens het Besluit van 
10 October 1945 S. F 221 onder toeken
n ing van wachtgeld. 

In naam van Hare .Majesteit W ilhelmina, 
enz. 

Wij .JULI ANA, e nz.; 
Beschikke nde op het beroep, ingesteld 

door X te Y tegen de beschikking van de 
Ministe r van Onderwijs, Kunsten e n W e
tenschappe n van 21 Me i 1946, afdeling H.O. 
W ., No. 5144, inzake h em verleend ontslag 
u it zijn functie van conser vator aan de 
R ijksuniversiteit te Y, en intrekking van zijn 
toelating a ls privaat -docent ; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
sch illen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
11 Sept. 1946, No. 195, 23 Oct. 1946, No. 195/46 
en l 2 Nov. 1946, n o. 195 (1946) 333; 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 Nov. 1947, No. 52212, afdeling H.O.W.; 

O. dat bij voormelde beschikking, op de 
overweging, dat X in ernstige mate te kort 
is gesch oten in het betrachten van de juiste 
houding in verband m et de bezetting, in af
wijking van het advies van de Commissie, 
bedoeld in art. 5, lid 4, van h et Zuiverings
besluit 1945, te r eken en van 21 Sept. 1945 
aan deze ontslag is v erleend uit zijn functie 
van con servator aan de Rijksuniversiteit te 
Y en zijn toelating als privaat-docent is in 
getrokken; 

dat de appellant in be roep aanvoert, dat 
hij, onder erkenning dat door hem uit t h ans 
geblek en verkeerd inzicht en argeloosheid 
fouten zijn gemaakt, welke hij bij herhaling 
zeer zeker niet zou maken, verzekert, dat 
zijn houding h em steeds is ingegeven door 
de wens Nederland, de Nederlandse bevol
king, de w etenschap in h et algemeen en 
daarbij in het bijzonder de Universiteit te Y 
zoveel mogelijk te dienen, zodat hij m eent, 
dat de overweging, dat hij in ernstige mate 
is te kort geschoten in het b etrachten van 
de juiste houding in verband m et de bezet
ting, t e~ onrechte is gesteld, temeer daar de 

bij zijn verhoor door de Commissie van Zui
vering en Herstel te Y ter sprake gebrach te 
punten zo iede r voor zich als t ezamen be
zien van te we inig importantie moeten wor
den geacht om als een ernstige tekortkom ing 
te worden beschouwd, die tot ontslag op 
grond van het Zuiv e ringsbesluit zou m oeten 
leiden; dat h em nimmer e ne uitdrukkelijke 
opgave is gedaan van h et hem feitelijk ten 
laste g elegde, hij de dossiers, op zijn zaak 
betrekking hebbend, n iet h eeft k unne n of 
m ogen inzien, te n einde van de inhoud daar
van k ennis te nemen, en hij geen gelegen
heid gekregen heeft zich door een raadsman 
t e doen bijstaan, h etgeen m edebrengt, dat 
hij zich ten deze niet meer gemotiveerd 
tegen feitelijke aantijg ingen en de overwe
ging, tot de maatregelen geleid h ebbend, kan 
verweren, zulks ook waar de motivering van 
de maatregelen geen f eitel ijke gronden in
houdt; dat bij echter m eent, zijn verweer e n 
standpunt zo uitvoerig mogelijk te h ebben 
uiteengezet in zijn schrijven aan de )iinister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschapen , 
naar welk schrijven hij verwijst; dat , in 
dien hij a l te kort gesch oten zou zijn in h et 
betrachten van een juiste houding en een 
maatregel van ontslag de Minister of de 
Kroon zou voorkomen de juiste te zijn, door 
de geringe omvang zijner tekortkomingen, 
die b ij te goeder trouw zonder enig politiek 
doel of ter betoning van enige politieke in
s t emming b eeft begaan, dit ontslag niet zou 
behoren t e zijn gebaseerd op het Zuiver ings
besluit. doch op de aanvullende bepalingen 
der Ambtenarenwet dd. 10 October 1945; 
dat hij, appellant, d ie thans 53 jaar oud is 
en meer dan 25 jaren als getrouw ambtenaar 
in d ienst is, niet anders dan wetenschappe
lijk theoretische belangst elling heeft, zodat 
h ij niets vuriger hoopt dan zijn levenswerk 
aan de Universiteit te m ogen hervatten; 
dat, zoude echter een ontslag op grond van 
h et Zuiveringsbesluit gegeven worden, dit 
zou m edebrengen, dat hij m et zijn gezin, 
waartoe zijn vrouw en drie kinderen beho
ren, te gronde zou gaan, daar hij geen ver
m ogen heeft om van te leven en alle inkom
sten hem zouden k ome n te ontvallen, terwijl 
bij een ontslag op grond van de Ambtena
renwet , hij zoude willen ve rzoeken hem na 
een zo langdurige diensttijd een wachtgeld 
toe te kennen ; 

0 . dat uit de ingekomen stukken en u it 
hetgeen t er openbare vergadering van de 
Afdeling van de Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
zaak verslag is uitgebrach t, b lijkt, dat de 
appellant gedure nde de bezettingstijd lid is 
geweest van de Kultuurkamer en van de 
Nederlands-Duitse Kultuu rgem een schap, 
da t hij aan twee studenten de raad h eeft 
gegeven de loya lit eitsverklaring te tekenen 
en dat hij artikelen h eeft gepubliceerd in 
nationaal-socialistisch e en · aanver wante 
tijdschriften; 

dat hiertegenover ech ter ka n worden aan
gevoerd, dat h et lidmaatschap van gen oem 
de verenigingen zonder actieve wils uiting 
van -de appellant tot stan d is gekome n en 
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dat aan hem dus in f eite s lechts het verwijt 
kan wor den gemaakt niet voor deze ver
~migingen als lid te hebben bedankt; 

dat de twee studenten, aan wie door hem 
de voormelde raad is gegeven de loyaliteits
verklaring te t ekenen, in een zo bedreigde 
positie verkee rden, dat de appellant in deze 
omstandigheid wellicht een zodanige raad 
h eeft m ogen geven; 

dat de artikelen van zijn hand gedurende 
de bezettingstijd onderwerpen, In verband 
staande met zijn vak, betroffen; 

dat de appellant, na uit ambtsberichten is 
gebleken, beschouwd m oet worden a ls 
iemand, die t e kort schiet in eenvoudige 
moed en di e bove ndien de draagwijdte van 
zijn handeling nie t ten volle overzie t; dat 
m eer in het bijzonder zulks overwogen dient 
te worden bij de beoordeling van het feit, 
dat de appellant ook gedurende de bezet
tingstijd op vriendschappelijke voet is blij
ven omgaan met Duitsers en m et personen, 
wier nationaal-socialistische gezindheid hem 
bekend was; 

dat deze overwegingen de onjuistheid van 
de gedragingen van de appellant niet ophef
fen, zodat deze op g rond van zijn houding 
in verband met de bezetting niet kan wor
den gehandhaafd in zijn betrekking, doch 
dat hij anderzijds niet in zo ernstige mate is 
te kort geschoten in h et betrachten van de 
juiste houding, dat h et Zuiveringsbesluit 
1945 op hem zou moeten worden toegepast; 

dat aan de appellant veeleer uit zijn func
t ie van conservator ongevraagd ontslag op 
g rond van het besluit van 10 October 194ii 
(Staatsblad F 221) behoort te worden v e r
l eend onder toekenning van een wachtgeld, 
terwijl daarnaas t zijn toelating als privaat
docent door de Ministe r ware in t e trekken 
m et toepassing van art. 95 der H oger On

d e rwijswet ; 
Gezien het Zuiveringsbesluit 1945, en het 

Koninklijk besluit van 10 October 1945, 
Staatsblad F 221; 

Hebben goedgevonden e n v erstaan: 
met vernietiging van de bestreden beslis

sing van de Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen aan X, Conservator 
aan de Rijksuniversiteit t e Y, op grond van 
het Koninklijk besluit van 10 October 1945, 
Staatsblad F 221, t e rekenen van 21 Se p
tember 1945 ongevraagd ontslag als zodanig 
te verlonen onder toekenning van wachtgeld 
op de voet van art. 3, tweede lid, van dat 
besluit. 

D e Minister van Onderwijs, Kunste n en 
"\Vetenschappe n is belast enz. 

A.B. 

:il December 1941. U ITSPRAAK van de 
Centrale Raad van B eroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 58, le lid. Algemeen 
Rijksambtenarenreglement art. 14, l e 
lid, j 0

• a rt. 11). 
Voor een bevordering is niet een ge

schrift, als bedoeld in a rt. 11 a.r.a.r., 
ve reis t. H et , als gevolg van de bijzon
dere omstandigheden, niet opmaken 

van een dergelijk schriftelijk stuk, 
maakt een bevordering niet ongedaan. 

Uit het feit, dat de opperwachtmees
ter er zich bij h eeft n eergelegd, dat hij 
na de bevrijding niet meer als zo
danig, doch als wachtmeester, werd be
schouwd, kan niet worden afgeleid, dat 
hij de rang van opper wachtmeeste r 
nimme r heeft bekleed. 

T e rugbetaling van het verschil tus
sen de bezoldig ing, verbonden aan de 
r angen van opperwachtmeest er en 
wachtmeester kan mitsdien niet wor
den gevorderd. 

J. 0., wonende te D., gemeente S., eiser 
in hoger beroep, t egen: 
de Minister van Jus titie, gedaag de in hoger 
beroep. 

De Centrale Raad van B eroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 

0. dat de Minister van J ustitie 8 Januar i 
1947 aan de Algemeen Inspect eur de r Rijks
politie te 's-Gravenhage een brief heeft 
doen toekomen met de volgende inhoud: 

.,Ten antwoord op Uw brief, dd. 5 Dec. 
1946, Afdeeling III, No. 2182- 4/45, heb ik de 
eer U te berichten, dat ik mij, om redenen 
van principieelen aard, n ie t met Uw voor
s tel kan vercenigen, vervat in Uw aan mij 
gericht schrijven, dd. 19 Juli 1946, No. P. 
2182-3/45. 

"Ik ka n derhalve geen vrijheid vinden 
U ma chtiging te verleenen het ve rschil tus
schen h et bedrag, dat 0. te rekenen van 1 
April 1944 in feite h eeft genoten en het be
drag, dat h em als Wachtmeester de r 
Staatspolitie zou zijn toegek omen, bij wijze 
van gratificatie, alsnog aan hem toe te 
kennen."; 

0. dat vanwege de Algemeen Inspecteur 
van Rijkspolitie de h oofdinhoud van deze 
brief bij schrijven van 4 Februari 194 7 
blijkbaar gericht aan de Commandant van 
het gewest Groningen der Rijkspolitie, is 
doorgegeven , met h et verzoek 0. van een 
en ander in k ennis te stellen en het ter 
zake vereiste te verrichten en te doen ver
r ichten; waarna de inhoud van dat schrij
ven van 4 F ebruari 1947 op 10 Februari 
1947 ter kennis van 0. is gebrach t; 

O. dat 0. bij k laagsch r ift van 4 Maart 
1947 tegen h et besluit van de Minister van 
Justitie beroep heeft ingesteld bij h et Amb
tenarengerecht - te Groningen e n dit Ge
recht bij uitspraak van 30 J uli 1947 -
naar welker inhoud hierbij wordt ver
wezen - het beroep ongegrond heeft ver
klaard; 

0. dat 0. tegen deze u itspraak tijdig in 
hoger beroep is gekomen en op de bij het 
beroepschrift aangevoerde g ronde n h eeft 
v erzocht, m et vern iet ig ing dier uitspraak, 
alsnog uit te s preken, dat hij m e t ingang 
van 1 April 1944 r ech tens is bevorderd tot 
Oppe rwachtmeester der Staatspolitie en dat 
derhalve de Minister van Justitie de be
voegdheid mist hem te verplichten tot te
rugbetaling van h e tgeen hij vanaf 1 April 
1944 t /m 31 Maart 1946 als Opperwacht-

J 
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meester der Staatspolitie boven de wedde 
van Wachtmeester der Staatspolitie heeft 
genoten: 

In rechte: 
O. dat het in eerste aanleg Ingestelde be

roep is gericht tegen net besluit van ge
daagde, vervat in de bovenweergegeven 
brief van 8 Januari 1947, welk besluit, m e
de blijkens de eraan gegeven uitvoering, 
moet worden aangemerkt in te houden, dat 
aan eiser de verplichting wordt opgelegd 
tot t e rugbetaling van een bedrag van 
r 284.13, h etwelk hem naar het oordeel van 
gedaagde over het tijdvak 1 April 1944 tot 
en met 31 Maart 1946 aan bezoldiging te 
veel zou zijn uitbetaald; 

0. dat hem over dit tijdvak nl. is uitbe
taald een bedrag van f 3910.34, en wel in 
de rang van opperwachtmeester der staats
politie, terwijl hij naar het oordeel van ge
daagde m ede gedurende dat tijdval{ de 
rang had van wachtmeester der staats
politie en h em als zodanig een bezoldiging 
toekwam van f 3626.21; 

0. dat de Raad nu, ter beoordeling van 
de vraag, of gedaagde's besluit in strijd is 
met een toepasselijk algemeen verbindend 
voorschrift, allereerst wil nagaan, of eiser, 
zoals h ij heeft gesteld, gedurende het tijd
vak 1 April 1941 tot en met 31 Maart 1946 
inderdaad de rang van opperwachtmeester 
heeft bekleed; 

0. hieromtrent. dat de toenmalige waar
n emend-directeur-generaal van politie aan 
de toenmalige gewestelijke politie-president 
te Groningen bij brief van 13 Juli 1944 heeft 
medegedeeld. .,dat de Wachtmeester der 
Staatspolitie, ingedeeld bij de Marechaus
see (Gendarmerie) J. 0., door mij wordt be
vorderd tot Opperwachtmeester gerekend 
met ingang van 1 April 1944, zulks op 
grond van het feit, dat hij, tijdens een 
nachtelijke patrouille stuitend op met vuur
wapenen bewapende verdachte personen, 
met levensgevaar en met beleid tegen en 
groote overmacht is opgetreden, waaraan 
het te danken is dat eenige verdachte in
dividuen onschadelijk werden gemaakt en 
waarschijnlijk een door terroristen beraam
de overval is verijdeld"; 

dat daarbij tevens is bericht, .,dat de ter 
zake betrekkelijke beschikking t.z.t. zal 
worden toegezonden"; 

dat de inhoud van die brief door zijn toen
malige chef ter kennis van eiser is ge
bracht; dat h em over een tijdvak, aanvan
gende 1 April 1944, de bezoldiging is uitbe
taald naar de rang van opperwachtmeester 
der staatspolitie; en dat bij in deze rang 
ook h eeft dienst gedaan; 

dat hij in verband met die bevordering te
vens is overgeplaatst van zijn toenmalige 
standplaats D. naar J.; 

0. dat de Raad, gelet op dit een en a n 
der en in acht nemende, dat krachtens de 
destijds geldende "Verordening Organisatie 
Polit ie" (verordening 147/42) de directeur
generaal van politie was de tot de onder
havige bevordering bevoegde autoriteit, 
van oordeel is, dat de bevordering van e iser 
van wachtmeester tot opperwachtmeester 

ingaande 1 April 1944 metterdaad heeft 
plaats gehad; 

0. dat hieraan niet afdoet, dat (als gevolg 
van de toenmalige tijdsomstandigheden) 
omtrent die bevordering niet !s opgemaakt 
een schriftelijk stuk, als bedoe,Jd in artil,d 
11 van het destijds ook op politieambtena
ren als eiser toepasselijke Algemeen Rijks
ambtenarenreglement; 

dat immers een dergelijk geschrift voor 
een bevordering niet is een onmisbare voor
waarde, en het verzuim een dergelijk ge
schrift op te maken de bevordering zelf nie t 
ongedaan maakt; 

O. dat te dezen voorts m oet worden on
derzocht, of eiser de rang van opperwacht
meester althans tot en met 31 Maart 1945 
heeft behouden; 

0. dienaangaande, dat de :Ministers van 
Justitie en van Binnenlandse Zaken geen 
gebruik h ebben gemaakt van de hun in het 
tweede lid van artikel 19 van het Politie
besluit 1945 (Staatsblad F 250) gedurende 
6 maanden na het in werking treden van 
dit, op 11 November 1945 in werking ge
treden, besluit gezamenlijk verleende be
voegdheid ambtenaren van politie o.a. in 
rang te verlagen ; 

dat de Wet rechtsherstel overheidspcr;;o
neel 1946 (Staatsblad G 401) eerst na htt 
nemen van het bestreden besluit, imn•nrs 
op 1 Mei 1947, in werking is getreden en 
trouwens artikel 7 van deze wet, o.m. de 
mogelijkheid openend personen, die een 
rang bekleden, waarin zij tijdens de bezet
ting zijn bevorderd, terug te zetten in hun 
vroegere rang, hiervoor een uitdrukkelijk 
besluit vereist; 

dat er ten aanzien van eiser nimmer enig 
uitdrukkelijk besluit is genom en, waarbij 
zijn rangsverhoging ong..,-:l~an werd ge
maakt; 

dat eiser - over wie, blijkens br ief van 
gedaagde van 29 October 1946, van rle zijde 
der illegaliteit alleszins gunstige inlichtin 
gen zijn ontvangen, door wie is ontkend, 
dat de bovenbedoelde overval is gepleeg<l 
door "terroristen" als zijn toenmalige chefs 
meenden, en door wie is aangevoerd, dat 
de bevordering hem destijds tegen zijn 
wens is opgedrongen - op een vanwege 
gedaagde gedaan verzoek heeft verklaard, 
dat hij om principiële redenen met die be
vordering niet accoord kan gaan, welke 
verklaring op 15 November 1946 schriftelijk 
is gegeven, nadat ze korte tijd tevoren 
r eeds mondeling was afgelegd; 

dat eiser er dan ook geen bezwaar tegen 
h eeft gemaakt, dat hij, nadat sin ds de be
vrijding reeds geruime tijd was verlopen, 
niet langer is aangemerkt als opperwacht
meester, maar als wachtmeester. en dat 
hem van 1 April 1946 af een bewldiging is 
uitbetaald naar laatstgenoemde rang; 

0. dat het Ambtenarengerecllt uit de 
laatstvermelde omstandigh eden beeft afge
leid, dat eiser , indien hij al een aanstelling 
tot opperwachtmeester mocht hebl:JP.n ge
had - hetgeen het Gerecht heeft a"arge
laten - alle aanspraken op erkenning van 
die aanstelling beeft verloren ; 
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dat de Raad die zienswijze echter niet 
deelt, maar van oordeel is, dat, al moge 
eiser zich erbij hebben neergelegd, dat hij 
n iet langer als opperwachtmeester werd 
beschouwd, dit niet tot gevolg heeft gehad, 
dat hij moet worden geacht nimmer die 
rang t e hebben vervuld, maar daaruit ton 
hoogste mag worden afgeleid, dat hij h eeft 
bewilligd in een ve r lies van die rang met 
ingang van 1 April 1946; 

O. dat er mitsdien geen g rond bestaat 
aan eiser de bezoldiging, well,c hij tot die 
datum rechtmatig h eeft genoten in de rang, 
door hem metterdaad bekleed en waarin hij 
ook werkelijk dienst heeft gedaan, achteraf 
te onthouden, doch zulks Integendeel in 
strijd is met het t e dezen toepasselijke a l
gem een verbindende voorschrift van artikel 
14, eerste lid, van h et Algemeen Rijksamb
tenarenreglement, inhoudende, dat de be
zoldiging van de ambtenaar geschiedt over
eenkomstig de daarvoor vastgestelde re
gelen; 

O. dat h et bestreden besluit wdaarbij aan 
eiser de verplichting is opgelegd tot terug
betalin g van een deel der door hem geno
ten bezoldig ing, dus wegens strijd met dit 
algemeen verbindend voorschrift nietig 
moet worden verklaard, met v e rnietiging 
der aangevallen uitspraak; 

Rech tdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep. 
Ver klaart h e t bestreden besluit nietig . 

A.B. 

2 D ecember 1941. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 58, 2e lid. Politiebe
sluit 1945 art. 4). 

Zolang de in art. 4, l e lid, van het 
Politiebesluit 1945 bedoelde regelen n iet 
zijn gegeven, zijn voor de gemeente
politie van kracht gebleven de bepa
lingen, welk e vroeger hebben gegolden. 

Geen onevenredigheid tussen de straf 
van ontslag en de politieagent. verwe
ten gedragingen (aanvaarding van ge
schenken en niet teruggeven van toe
gestopt geld van personen, tegen wie 
een onderzoek naar prijsopdrijving 
werd ingesteld). 

Aan de omstandigheid, dat de agent 
zich gedurende de bezetting als een 
goed Nederlander h eeft gedragen, kan 
voor de beoordeling van de onderha
vige feiten geen overwegende betekenis 
worden toegekend. 

Uitspraak in zake: 
S., wonende te A., voorheen te L., klager. 

tegen: 
de Burgemeester van L., verweerder. 

D e Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 

0. dat verweerder bij besluit van 4 No
vember 1946 klager als agent van politie le 
klasse der gemeente L. met ingang van 5 
November 1946 uit de politiedienst heeft 
.on tslagen; 

O. dat klager tegen voormeld besluit be
roep h eeft ingesteld bij het Ambtenaren
gerecht te 's-Gravenhage en op de bij zijn 
daartoe strekkend klaagschrift aangevoer
de gronden heeft gevorderd dat besluit te 
vernietigen en, opnieuw rechtdoende, hem 
te h erstellen in zijn ambt van politie-agent 
l e klasse der gemeente L.; 

0. dat verweerder een contra-memorie 
heeft ingediend en op de daarbij aange
voerde gronden heeft geconcludeerd tot 
ongegrond-verldaring van het beroep; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij u itspraak van 26 Juli 1947 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwe
zen - zich onbevoegd h eeft verklaard tot 
de kennisneming van het beroep en de ge
dingstul,ken heeft gesteld in handen van 
de voorzitter van dat Gerecht met bevel 
deze te zenden naar deze Raad; 

I n rechte: 
0. dat, gelijk de Raad in analoge geval

len - o.a. in zijn u itspraak van 30 Decem 
ber 1946, A.W. 1946 B 40 (zie a.r.b. 1947, 
bi. 66) - r eeds heeft beslist, zolang de in 
artikel 4, lid 1, van het Politiebesluit 1945 
bedoelde regelen niet zijn gegeven (hetgeen 
ten tijde dat het bestreden besluit werd ge
nomen nog niet het geval was) voor de ge
m eentepolitie de bepalingen, welke ter zake 
voordien h ebben gegolden, van kracht zijn 
gebleven. zodat in het onderhavige geval 
o.m. rekening moet worden gehouden met 
de artikelen 43 tot en met 53 van het door 
de Burgemeester van L. op 2 April 1938 
vastgestelde "Ambtenarenreglement Politie 
II; m oetende immers worden aanvaard, 
dat dit Reglement, al is het door de wer
king der Verordening Organisatie Politie 
(Verord. 147/1942) van zijn kracht beroofd 
geweest, met analogische toepassing van 
artikel 21 van het B esluit bezettingsmaat
regelen bij de bevrijding van L. in Mei 1945, 
toen genoemde verordening buiten werking 
trad, zijn kracht h eeft herkregen; 

0. dat derhalve, nu te dezen de krach
t ens het toepasselijk a lgemeen verbindend 
voorschrift neergelegd in artikel 43 van 
opgeroeid "Ambtenarenreglement Politie 
Il", optredende Commissie van Advies, een 
advies h eeft gegeven - zijnde in casu irre
levant, of die Commissie in dwaling heeft 
verkeerd omtrent haar rechtspositie - deze 
Raad, zoals het Ambtenarengerecht te 
's-Gravenhage met juistheid heeft beslist, 
in eerste en enige aanleg bevoegd is van 
het onderwerpelijke geding kennis te n e
men; 

0. alsnu t. a. v. de hoofdzaak, dat ter 
beslissing van het onderhavige geschil moet 
worden onderzocht of het bestreden ont
slagbeslu it op een der g ronden, aangegeven 
in artikel 58, Jid 1 en 2, der A1nbtenarenwet 
1929, kan worden aangevochten; 

O. dat voor de Raad op grond van de ge
dingstukken vaststaat: 

1 °. dat klager en de agent V. in h et 
voorjaar van 1944 in de winkel der firma 
A. van D., te L., een onderzoek hebben in
gesteld naar prijsopdrijving, 

dat klager daarna in die zaak een lap stof 
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heeft gekocht en betaald zonder hiervoor 
textielpunten in te leveren; 

2°. dat klager omstr eeks Juni 1944 we
der in deze winkel is gekomen en toen aan 
de chef-verkoopster heeft meegedeeld, dat 
zij zich volgens een anoniem schrijven aan 
prijsopdrijving zou hebben schuldig ge
maakt, 

dat het winkelpersoneel hem toen een Jap 
stof geschonken heeft, welke bij aannam, 
en later n og een lap stof en een kaas bij 
hem thuis heeft laten brengen, 

dat hij deze lap stof en die kaas niet 
h eeft teruggebracht, doch als geschenken 
heeft aanvaard en er dan ook niets voor 
betaald beeft, 

dat hij voor de lappen stof geen textiel
punten heeft ingeleverd; 

3°. dat klager in Juni 1944 met de agent 
V. een onderzoek heeft ingesteld bij de 
Chinese koopman Wu Pao Suen t e L. en 
deze heeft ondervraagd over het te duur en 
zonder inname van textielpunten verkopen 
van enige lappen stof, 
dat Wu Pao Suen aan klager en V. geld 
heeft aangeboden; 

dat zij dit hebben gewdgerd; 
dat Wu Pao Suen bij het vertrek van 

klager en V. een hoeveelheid papie rgeld bij 
klager in de zak heeft gestopt, 

dat klager dit geld niet heeft teruggege
ven en later op het Politiebureau met V. 
heeft gedeeld ; 

0. dat klager door deze gedragingen zich 
heeft schuldig gemaakt aan plicht sverzuim, 
als bedoeld in artikel 36 van het "Ambte
narenreglement Politie Il"; 

0. dat krachtens het bepaalde in artikel 
37, lid 1, aanhef en sub k, van evenbe
doeld Reglement, verweerder bevoegd was 
klager ter zake te straffen met ontslag, zo
dat het bestreden besluit niet kan worden 
gezegd te strijden met, integen<ie•~I h, ge
nomen overeenkomstig, deze artikelen; 
zijnde de Raad ook overigens niet gebleken 
van het bestaan van enig toepasselijk alge
meen verbindend voorschrift, waarmede dat 
besluit zoude strijden, noch ook, dat ver
weerder bij het i;:temen daarvan van zijn be
voegdheid om een ambtenaar, die zich aan 
plichtsverzuim heeft schuldig gemaalct, te 
straffen met ontslag, kennelijk een ander 
gebruik heeft gemaakt, dan tot de doelein
den, waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 
het tegendeel van welk een en ander door 
klager trouwens ook niet is beweerd; 

O. dat thans nog rest de beantwoording 
van de vraag, of het bestreden besluit kan 
worden aangevoch ten op deze grond, dat 
tussen de opgelegde straf en de gepleegde 
overtr edingen onevenredigheid bsetaat; 

0. dat de Raad de gepleegde feiten van 
zo ernstige aard acht, ook onder de toen
malige voor de politie in het bijzonder 
moeilijke omstandigheden , immers klager 
daardoor heeft blijk gegeven van zo weinig 
inzicht in hetgeen een goed politieman be
taamt, dat hij niet a ls agent van politie 
kan worden gehandhaafd; 

O. dat hieraan niet afdoet klagers J,eroep 
op het door hem verricht he langt ijl< ille-

gaal werk, vermits, al wil de Raar! gaarne 
aannemen, dat klager zich gedurende de 
bezettingstijd als een zeer goed va,1.erlc.nder 
heeft gedragen ,:n veel verdia:uitultj i, Y,nrh 
in do illegaliteit heeft verricht, aan '""" en 
ander voor de beoordelini van de ,nu~r
havige door hem als agent van politie te L. 
gepleegde feiten geen overwegende beteke
nis kan worden toegekend; 

0. dat de Raad derhalve onevenredigheid, 
als vorenbedoeld, niet aanwezig acht; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat 
klagers beroep ongegrond moet worden ver
klaard; 

Rechtdoende: 
Verklaart klagers beroep ongegrond. 

A.B. 

1 

2 December 1947. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 112, 2e lid). 

Vrijspraak door het Gerechtshof van 
ten laste gelegde diefstal levert niet 
op een "omstandigheid", als vermeld 
in art. 112, welke tot h erziening van 
de uitspraak van de centrale raad dd. 
29 April 1943 kan leiden , nu in die uit
spraak als vaststaande is aangenomen, 
mede op grond van de erkentenis van 
de betrokkene, dat hij vet had wegge
nomen, hetgeen een vergrijp in de zin 
van het werkliedenreglement oplever
de, terwijl in die uitspraak bovendien 
was overwogen, dat de strafrechtelijke 
benaming van dat vergrijp niet van 
beslissende betekenis was. 

Uitspraak in zake: 
D., wonende te Utrecht, verzoeker, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethou
ders van U., verweerder, vertegenwoordigd 
door de Burgemeester. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 

0. dat deze Raad bij uitspraak van 29 
April 1943 -naar welker inhoud hierbij 
wordt verwezen - heeft bevestigd de uit
spraak van het Ambtenarengerecht te 
's-Gravenhage, d.d. 29 J anuari 1943, waar
bij ongegrond is verklaard het beroep van 
D. voornoemd, thans verzoeker, tegen het 
besluit van de Burgemeester van U., waar
nemende de taak van het College van -Bur
gemeester en Wethouders, d.d. 30 Septem
ber 1942, waarbij is besloten D. te straffen 
met niet-eervol ontslag uit de Gemeente
dienst met ingang van evenbedoelde 
datum; 

0. dat verweerder de navolgende brief, 
gedateerd 11 Juni 1946, aan D. heeft ge
zonden: 

.,Onder terugzending van het ons ter in-
7.age toegezonden arrest van het Gerechts
h of te Amsterdam, deelen wij U mede, dat 
wij geen aanleiding hebben gevonden U in 
gem eentedienst te herplaatsen. 

.,Onzen brief van 10 Mei 1946, nr. 
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328/7 66 Pz. ontvangt U eveneens hierbij 
t erug."; 

O. dat D. onder overlegg ing van die brief 
van 11 J uni 1946 zich m et een schriftuur, 
gedateerd 30 Juni 1946, h eeft gewend tot 
het Ambtenarengerecht t e 's-Gravenbage 
m et het verzoek t e willen besluiten, dat de 
g ronden, waarop zijn bovenbedoeld ontslag 
was gebaseerd, zijn komen t e v ervallen en 
dat h ij weer in gem eentedienst moet wor
den tewerk ges teld; 

0. dat verweerder op de bij contra-memo
rie gestelde gronden dat Gerecht beeft ver
zocht, Indien D. in zijn beroep mocht wor
den ontvangen, t e willen beslissen , dat zijn 
bij klaagschrift gedane v erzoek behoort t e 
worden afgewezen ; 

0. dat dit Ambtenarengerecht bij uit
spraak van 26 Juli 1947 - naar welker in
houd hierbij wordt verwezen en waaruit 
o.m. blijkt, dat h et Ger echt h e t ingestelde 
beroep h eeft opgevat alsm ede t e bevatten 
een verzoek om herziening, als b edoeld in 
artikel 112 der Ambtenarenwet - h et be
roep tegen h et in opgemelde brief van 11 
J u ni 1946 v ervatte besluit ongegrond beeft 
verklaard en deszelfs Voorzitter h eeft be
volen h et klaagschrift onverwijld naar deze 
Raad t e zenden, aan welk laatste bij des
betreffende b r ief van 30 Juli 1947 is vol
daan; 

1n rechte : 
0. dat, hoewel het tot h et Ambtenaren

gerecht gerich te klaagschrift in dit opzicht 
aan duidelijkheid te wensen overlaat, de 
Raad aanneem t, dat h et de bedoeling van 
D. was daar in t even s een verzoek te doen 
om herziening van de voormelde uitspraak 
van deze Raad van 29 April 1943; 

0 . dat mitsdien, krachtens h et bepaalde 
bij art. 113 der Ambtenarenwet 1929; deze 
Raad over dit verzoek h eeft t e beslissen; 
staande de ongegrondverklaring van het bij 
h et Ambtenarengerecht in gestelde beroep 
niet ter beoordeling van de Raad, vermits 
daartegen hoger beroep niet is ingesteld; 

0. dat ingevolge a rtikel 112, leden 1 en 2, 
van evengenoemde wet herziening ener in 
kracht van gewijsde gegane u itspraak is 
toegelaten op deze g ronden, dat gebleken 
is van enige omstandigheid, die bij de be
handeling van het beroep aan het gerecht 
nie t bekend was en die c,p zich zelf of in 
verband m et andere feiten of omstandig
h eden ernstige twijfel doet ontstaan aan 
de juistheid van de uitspraa!,: 

0. dat verzoeker a ls zoda'lige omstan
digheid te dezen blijkbaar wil zien aange
m erkt het feit, dat h ij b ij arr ~st van het 
Gerechtshof te Amsterdam van 25 April 
l 946 van het h em ten laste gelegde is vrij
gesproken; 

O. dat, blijkens een zich onder de geding
s tukken bevindend afschrift van dit a rrest, 
dat Gerech tshof verzoeker heeft vrijge
sproken van de ten laste gelegde diefstal, 
ter zake waarvan hij bij vonnis van de Po
litierechter bij de Arrondissements-Recht
bank te Utrecht w as veroordeeld tot een 
geldboete van vijftien c-ulden en een ver
vangende h echtenis van vijftien dagen; 

0. dat in opgem elde uitspraak van deze 
Raad van 29 April 1943 als vaststaande is 
aangenomen, mede op grond van zijn er
kentenis. dat verzoeker, toenmaals eiser, 
op 8 September 1942, toen hij in dienst 
der gem eente U. werkzaam was a ls stoker 
bij de gemeenteslachtplaats, van een wa
gentje, hetwelk door een jongen over het 
terrein der slachtplaats werd gereden, vet 
heeft weggenomen en in die uitspraak uit
drukkelijk is overwogen , dat in het toen
maals bestreden besluit niet wordt gerept 
van diefstal of verduistering, doch hie rin 
is vermeld, dat betrokkene zich door zijn 
handeling h eeft schuldig gemaakt aan de 
vergrijpen genoemd in artikel 67 onder 1 
en 3 van h et W erklieden reglem ent der ge
m eente U., zijnde in die uitspraak ook nog 
overwogen, dat voor de berechting van het 
toenmaals aanhan gige administratief rech 
telijk geding niet van beslissende betekenis 
was, welke strafrechtelijke omschrijving 
aan h et door eiser gepleegde fe it diende te 
worden gegeven, maar het reeds voldoende 
was vast te stellen, dat eiser door h et weg
nem en van h et vet zich in elk geval aan 
oneerlijkheid, een vergrijp in de zin van a r 
tikel 65 van het Werkliedenreglement, had 
schuldig gemaakt ; 

0. n u dat, gelet op h et vorenstaande, de 
omstandigh eid dat het Gerechtshof te Am 
sterdam D. h eeft vrijgesproken van de ten 
laste gelegde diefstal, nie t kan worden aan 
gemerkt a ls een omstandigheid, bedoeld in 
voormeld a r tikel 112, vermits die vrijspraak 
nie t in enig opzich t twijfel heeft doen ont
staan aan de juisth eid van m eerbedoelde 
uitspraak van 29 April 1943; 

0. dat mitsdien, waar van een andere 
.,omstandigh eid", a ls in dat artikel aange
geven, door verzoeker niet wordt gerept en 
daarvan ook deze Raad niet is gebleken , het 
onderhavige verzoek tot herziening van 's 
Raads m eerbedoelde uitspraak m oet wor
den afgewezen; 

R echtdocnde : 
Wijst af het verzoek tot h erziening van 

de uitspraak van deze Raad d.d. 29 April 
1943. A.B. 

3 December 1941. KON INKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet a rt. 40). 

Door het verschaffen van een ver
voerbewijs van een gedeelte van de 
reis van A. naar L. is van de zijde van 
h et gem eentebestuur van A. invloed 
uitgeoefend op de terug k eer van de 
armlastige te L . N u het gemeentebe
stuur van A. h eeft nagelaten tevoren 
t e onderzoeken of betrokkene in L. in 
s taat zou zijn in zijn onderhoud te 
voorzien, heeft het door het doen ver
s trekken van het vervoerbewijs het ri
sico van de armlastige op L. afgewen 
t eld. Dit gemeentebestuur kon weten 
dat de armlastige met behulp van h et 
vervoerbewijs voor een gedeelte van de 
r eis in staat zou zijn zonder verdere 
hulp L . t e bereiken. Aan een en ander 
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doet niet af, dat L. nog de woonplaats 
van de armlastige 7,au zijn, daar de 
vraag, welke de woonplaats is van een 
arme niet van invloed kan zijn bij de 
toepassing van art. 40. 

Wij W ILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van Bou
ke Dor hout; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 19 November 1947, No. 1798; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 27 November 1947, 
No. 12908, Afdeling Armwezen; 

0. dat Bouke Dorhout 30 April 1909 ge
boren is, dat zijn woonplaats sedert No
vember 1945 de gemeente Leeuwarden was; 
na in verschillende gemeenten verblijf te 
hebben gehouden, Dorhout zich naar Apel
doorn heeft begeven, waar hij, voor sca
hlesbehandeling in het Juliana Ziekenhuis 
werd opgenomen, en na uit dat ziekenhuis 
te zijn ontslagen, nog in een logement in 
die gem eente verbleef; dat Dorhout eind 
December 1946 door politieambtenaren te 
Apeldoorn naar de trein werd gebracht en 
van deze ambtenaren een vervoerbewijs 
verkreeg voor de reis naar Zwolle, aange
zien hij te kennen had gegeven zich we
derom naar zijn woonplaats Leeuwarden te 
w illen begeven en in staat te zijn de reis 
van Zwolle naar Leeuwarden op a ndere 
wijze te volbrengen; 

dat het bestuur van de gemeentelijke in
stelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon 
te Leeuwarden, van mening zijnde, dat in 
het onderhavige geval door het gemeente
bestu ur van Apeldoorn invloed is uitge
oefend op de komst van Dorhout te 
Leeuwarden, hier aanleiding aanwezig acht 
voor de toepassing van het 2e lid van ar
tikel 40 der Armenwet; 

dat burgemeester en wethouders van 
Apeldoorn daarentegen, na omtrent deze 
aangelegenheid het advies te hebben inge
wonnen van de Directeur van de gemeen
telijke dienst voor Sociale Zaken te Apel
doorn, van oordeel zijn, dat hier voor toe
passing van het voornoemde lid van artikel 
40 der Arm enwet geen aanleiding bestaat; 

dat in het bedoelde advies van de D irec
teur van de gemeentelijke dienst voor So
ciale Zaken te Apeldoorn er onder meer op 
wordt gewezen, dat in de briefwisseling 
over deze zaak tussen zijn dienst en de 
voornoemde gemeentelijke instelling te 
L eeuwarden oorspronkelijk niet werd be
streden, dat het hoofdverblijf van Dorhout 
t e Leeuwarden zou zijn, terwijl nu ook dit 
in twijfel wordt getrokken, en dat verder 
het zijns Inziens onjuist zou zijn, indien de 
kosten van verzorging van een hulpbehoe
vende, die naar zijn eigen woonplaats is 
ter uggekeerd, op deze wijze ten laste van 
een andere gemeente, waar hij wegens 
ziekte korte tijd moest verblijven, zouden 
k u n nen worden gebracht; 

0. dat uit de overgelegde stukken Is ge
bleken, dat aan Dor hou t door toedoen van 

het gemeentebestuur van Apeldoorn een 
vervoerbewijs van een gedeelte van de reis 
van Apeldoorn naar Leeuwarden is ver 
schaft; 

dat naar Ons oordeel van de zijde van 
dit gem eentebestuur h ierdoor invloed is u it
geoefend op de terugkeer van Dorhout te 
Leeuwarden, welke aanleiding tot toepas
sing van artik el 40, 2e lid, der Armenwet 
behoort te geven; 

dat toch, toen de betrokkene de wens 
uitte zich weder naar Leeuwarden te wil
len begeven, het op de weg van het ge
m eentebestuur van Apeldoorn had gele
gen om, alvorens hem hierin behuJpzaam 
te zijn, een onderzoek in te stellen naar de 
mogelijkheid, of hij in Leeuwarden in staat 
zou zijn in zijn onderhoud te voorzien ; 

dat, nu het gemeentebestuur van Apel
doorn dit heeft nagelaten, het door het doen 
verstrekken van een vervoerbewijs het ri
sico van de armlastigheid van de betrok
kene op de gemeente Leeuwarden h eeft af
gewenteld; 

dat hieraan niet afdoet, dat n iet voor de 
geh ele reis van Apeldoor n naar L eeuwar 
den, doch slechts voor een gedeelte ervan 
een vervoerbewijs is verstrek t, daar het ge
meentebestuur van Apeldoorn uit de ver
klaringen van de betrokkene kon weten, 
dat deze met behulp van dit vervoerbewijs 
in staat zou zijn zonder verdere h u lp 
Leeuwarden te bereiken; 

dat tot een andere beslissing ook n iet 
vermag te leiden , dat L eeu warden nog de 
woonplaats van Dorhout zou zijn, daar blij
kens de bewoordingen van a rtikel 40 voor
noemd de vraag, welke de woonplaats is 
van een arme, niet van Invloed kan zijn bij 
de toepassing van dit artikel ; 

dat er mitsdien termen bestaan de kosten 
van ondersteuning van B. Dorhout gedu
rende ten hoogste één jaar voor rekening 
van de gemeente Apeldoorn te doen ko
men; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te beslissen, dat de kosten van onder

steuning van B. Dorhout in de gemeente 
Leeuwarden voor de tijd van ten hoogste 
één jaar ten laste komen van de Gem een 
telijke Dienst voor Socia le Zaken te Apel
doorn. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast, enz. A. B. 

9 December 1947. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 58, l e lid. Reglemen t 
voor de militairen der Koninklijke 
Landmacht art. 79) . 

Het Tijdelijk Militair Keuringsregle
ment is een concept K. B., op last van 
de minister van oorlog ontworpen. Ook 
al wordt dit concept door de keurende 
geneeskundigen in acht genomen, in 
gevolge een h u n gegeven opdrach t, 
zonder te letten op het bij K. B. vast 
gest elde Militair Keuringsreglement, 
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dat niet is Ingetrokken, het T. M. K . Is 
daarmede geen algem een verbindend 
voorschrift geworden. 

H et T. M. K. is ook geen algemene 
regeling, als bedoeld in art. 79, 2e lid, 
van het reglement voor de militairen 
der Kon. Landmacht. Zodanige alge
m ene regeling kan slecht zijn een, vast
gesteld door het bevoegd ge1,ag, 

De goedk euring van een militair voor 
tropendienst, in afwijking van het 
T. M. K., is op die grond, noch op een 
andere, in strijd m et een a lg. voor
schrift, terwijl evenmin détournem ent 
de pouvoir aanwezig Is. 

W el is e r reden voor verbazing, nu 
de op wettige wijze vastgestelde r ege
len feitelijk buiten werking worden ge
steld zonder dat op noodrecht een be
roep' kan worden gedaan. 

Uitspraak in zake: 
R., wonende te M., eiser in hoger beroep, 

tegen: 
de Minister van Oorlog, gedaagde in hoge r 
beroep. 

De Centrale Raad van B eroep, 
1V at aangaat de feiten van het twistgeding : 

O. dat eiser enkele dagen na 15 April 1947 
in k ennis is gesteld met een geschrift, af
komstig van de Inspecteur van de Genees
kundige Dienst der Koninklijke Landmacht, 
gedagtekend 15 April 1947, inhouden, dat 
hij met bijzondere m.i.chtiging van die In
specteur, zulks in afwijking van zijn her
keuring - welke volgens de classificatie 
van het A.B.O.H:Z.I.S.-systeem had opge
leverd O 4, d.w.z. een waardering uitge
drukt door het cijfer 4 voor de onderste 
extremiteiten - voldoende trope ngeschikt 
werd verklaard, met vermelding, dat hij als 
O 3 - d.w.z. m et een waardering u itge
drukt door het cijfer 3 - mag dienst doen 
als chef ener geneesk undige formatie; 

0. dat eiser zich naar aanleiding van dat 
geschrift tot gedaagde h eeft gewend met 
een bezwaarschrift d.d. 24 April 1947, in 
hoofdzaak aanvoe rende "dat de tropenge
schiktverklaring genomen is m et terzijde
stelling van en in strijd met de b epalingen . 
van het T.M.K." (met welke letters wordt 
aangeduid h et hieronder nader te bespre
ken Tijdelijk Militair Keuringsreglemen t) 
"ten einde h em onrechtmatig naar Indië te 
kunnen doen uitzenden"; 

en in welk bezwaarschrift eiser aan ge
daagde h eeft ver-,;ocht "op h em de bepa
lingen van h et . M. K.T naar r echt en bil
lijkheid te doen toepassen"; 

O. dat gedaagde ve rvolgens aan eiser 
een brief h eeft doen toe komen d.d. 9 Mei 
1947, waarin o.m. het navolgende is ver
meld: 

"In antwoord op Uw bezwaarschrift van 
24 April 1947 deel ik U m ede, dat ik het 
door U ingenomen standpunt, als zou Uw 
uitzending naar Nederlandsch Indië op on
r echtmatige gronden geschieden, niet kan 
onderschrijven. 

,,Allereerst verkeert U in de onjuiste me
L . 1947 

ning, dat de Inspecteur van de Genees
k undige D ienst der Koninklijke Landmacht, 
niet zou mogen afwijken van de bij het 
Tijdelijke Militair Keuringsreglement 
(T.M.K.) behorende aanwijzingen. 

,,Waar het hier slechts Aanwijzingen be
treft en deze door de Inspecteur voornoemd 
zelf zijn opgesteld, heeft deze ook de be
voegdheid hierin wijzig ingen aan te bren
gen en deze met de nodige soepelheid te in
terpreteren. 

"U dient hierbij niet te vergeten, dat het 
Tijdelijk Militair Keuringsreglement nog 
slechts korte tijd in toepassing wordt ge
bracht en in verband m et de toetsing der 
verschillende bepalingen van dit reglement 
op haar practische bruikbaarheid, uiter
aard de mogelijkheid moet bestaan om in 
de practijk gebleken onjuistheden en on
billijkheden te redresseren." 

,,omdat is vastgesteld dat U de U opge
dragen dienst, niettegenstaande Uw knie
afwijking, zonder bezwaar kunt verrichten, 
is de door de Inspecteur voornoemd t.a.v. 
U genomen beslissing allszins verantwoord 
en juist te achten. 

"Op bovenstaande gronden verklaar ik 
Uw bewaarschbrift dan ook ongegrond."; 

0. dat eiser zich voorts heeft gewend tot 
het Ambtenarengerecht t e 's-Gravenhage 
met een op 24 Mei 1947 bij dit Ge recht in
gekomen klaagschrift, waarbij voormeld ge
schrift, dd. 15 April 1947, en voormelde 
brief, dd. 9 Mei 194 7, in afschrift zijn over
gelegd en waarin hij heeft gesteld, dat bij 
zich bij de gemotiveerde beslissing van ge
daagde niet kan neerleggen en verzoekt 
een beslissing in deze strijdvraag te willen 
nemen; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage, rechtsprekende in militaire zaken, 
bij uitspraak van 5 Augustus 1947 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen -
het beroep ongegrond h eeft verklaard; 

O. dat Mr. H. J. M. Gerlings, voornoemd, 
als gemachtigde van eiser tegen deze uit
spraak tijdig in hoger beroep is gekomen 
en bij beroepschrift heeft aangevoerd: 

,,1. T en onrechte h eeft het Ambtenaren
gerecht het er voor geacht, dat h et beroep 
van klager alleen zou zijn ingesteld tegen 
de beslissing van de Inspecteur van de Ge
neeskundige dienst de r Koninklijke Land
macht, aangezien klager eveneens van de 
beschikking van de Minister van Oorlog dd. 
9 Mei 1947 in be roep is gekomen. 

"2. Appellant h eeft zich verbonden om 
als militair bij de landmacht hier te lande 
werkzaam te zijn. Als beroepsmilitair 
m ocht hij dus niet tegen zijn wil worde n 
aangewezen om dienst te doen in de t ropen. 

,.3. Noch uit de beschikking van de Mi
nister, n och uit zijn in eerste aanleg inge
diend verweerschrift, noch uit het verhan
delde ter tere~htzitting van het Ambtena
rengerecht, noch ook uit de tekst van het 
Tijdelijk Militair Keuringsreglement (uit
gave van de Algemene Landsdrukkerij 
1946) beeft het Ambtenarengerecht kunnen 
afleiden, dat de Minister dit T . M. K. zou 

24 
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hebben doen drukken in de vorm van een 
ontwerp Koninklijk Besluit doch dit niet 
wu hebben vastgesteld. Integendeel, hieruit 
valt slechts te concluderen, dat het 'l'. M. K. 
is vastgesteld door de gemachtigde van de 
Ministe r en na van die Minister verkregen 
machtiging en dat h et, zij het tijdel ijk, zou 
gelden, zoals artikel 15 van dat T. M. K. 
ook uitdrukkelijk zegt: s inds 1-1-1946 en 
dat m et ingang van denzelfden datum het 
Militair K euringsreg lem ent (Koninklijk B e
s luit van 25 Maart 1918 S 209) m et de 
daarin gebrachte wijzigingen buiten wer
king treedt. 

"De uitgave van de Landsdrukke r ij is van 
1946 e n dus is de uitgave gekome n nadat 
h et reglem ent r eeds in werking was getr e
den e n is kennelijk bedoeld om geheel in 
de plaats te treden van het K. B. van 25 
Maart 1918, h etwelk sindsdien dan ook niet 
m eer wordt g evolgd of nageleefd, dan al
leen voorzover het T. M. K. de redactie va n 
de bepalingen van het K. B. onveranderd 
h eeft gelaten. 

"4. H et T.,.M. K. - als zijnde geen wet 
of K. B. - kan natuurlijk een K. B. niet 
op zijde of buiten werking stellen, zodat 
lid 2 van artikel 15 van h et T. M. K. on
ve rbindend is. Maar het T. M. K. geldt en 
mag gelden als reglement van al die za
k en, welke niet bij K . B. zijn geregeld, 
voorzover het niet m et h et K. B. in strijd 
komt. 

,,5. H et T. M. K. is uitgegeven a ls alge
meen verbindend voorschrift; wanneer het 
dit al niet zou zijn, dan is h et in ieder ge
val een algemen e r egeling, vastgesteld door 
(immers namens) de Minister (met diens 
machtiging e n sanctie), zodat geschonden 
is artikel 79 lid 2 van h et R eglement voor 
de Militaire Ambtenaren der Koninklijke 
Landmacht. 

"6. Zowel volgens h et K. B. van 25 
Maart 1918 (S 209) als volgens h et T. M. K. 
berust - behoudens hier niet ter zake 
doende uitzonde ringen - de beslissing over 
al dan niet geschiktheid bij het keurende 
college, en is geen bevoegdheid aan de In
specteur n ocah aan de Minister voorbehou
den om in afwijking van het oordeel van 
h et Keuringscollege beslissingen te geven " . 

op grond waarvan eiser de Raad h eeft 
verwcht de uitspraak van het Ambtenaren
gerecht t e vernietigen en "eveneens te ver
nietigen zowel de beslissing van de Inspec
teur van de Geneeskundige Dienst der Ko
ninklijke Landmacht dd. 15-4-1947 a lsook 
de beschikking van de Minister dd. 
9-5-1947"; 

0. dat gedaagde bij contra-memorie h et 
navolgende h eeft doen zeggen: 

,.l e . '.rerecht h eeft h et Ambtenaren ge
r echt beslist, dat klagers beroep tegen de 
beschikking van de Minister van Oorlog 
van 9 M ei 1947 zelfstandige betekenis mist, 
aangezien bij die beschikking de beslissing 
van de Inspecteur is gehandhaafd en h et 
bezwaarschrift daartegen ongegrond is ver
klaard; 

,,2e. Klage r/Appella nt h eeft zich welis
waar als beroepsofficier-militair arts bij de 

Koninklijke Landmacht verbonden, doch 
dit houdt voor verweerder geen verbod in 
hem naar de tropen uit te zenden. Immers 
in de Defensie-parag raaf van de Grondwet 
wordt uitsluitend gesprok en over het ver
bod van uitzending naar de tropen van 
dienstplichtigen, waaruit à contrario kan 
worde n geconcludeerd, dat dit verbod niet 
geldt ten aanzien van beroepsmilitairen. 
Bovendien is thans de uitzending naar In
dië van dien stplichtigen m ogelijk gemaakt 
krachte ns de wet. 

"Genoemd argument à contrario geldt nu 
à fortiori voor beroepsmilitairen. 

,,3e. H et T ijdelijk Militair Keuringsregle
ment (na te noemen T. M. K.) Is door ver
weerder niet vast gest eld, aangezien dit niet 
tot zijn competentie, doch tot die van de 
Kroon, behoort. 

,.H et Reglement, vastgesteld bij K. B. 
van 25 Maart 1918, Stbl. nr. 209, is nog 
steeds van kracht. 

"T e r adstructie van h et bovenstaande 
worde h et volgende opgemerkt. 

,.In 1945 is een concept T. M. K. opge
s teld. De bedoeling zat voor het K. B. van 
1918 S 209 door een nieuw te doen ver
vangen, waarin verschillende wijzigingen, 
vereist voo r een moderne legervorming, 
wuden worden opgenom en. 

"Dit concept T. M. K. h eeft nog nimme r 
kracht van Wet gekregen; wel is het ge
drukt, doch s lech ts om te dienen als hand
leiding voor de keurende artsen, zoals vroe
ger h et boekje "Wenken". 

,.De verbazing van h et Ambtenarenge
recht t e 's-Gravenhage, tot uitdrukking ge
bracht in zijn uitspraak van 5 Augustus 
1947, is derhalve ongemotiveerd, t enzij deze 
verbazing zich mocht beperken tot het doen 
gebruiken van een gedrukt ontwerp-K. B. 
als handleiding, h etgeen gezien de bijzon
dere tijdsomstandigheden ech ter wel t e ver
klaren is. 

"Met nadruk wordt dezerzijds nogmaals 
naar voren gebracht, dat h et K. B. van 
1918 Stbl. nr. 209 nog steeds van kracht is 
e n ook wordt toegepast. Alles is gebleven 
zoals het was, behalve dat de m ethode van 
onderzoek is veranderd. Ve rweerder is vrij 
deze naar eigen goeddunken vast te stellen 
e n hiervoor aan de keurende artsen aanwij
zingen t e geven . 

.,4e. Met het eers te lid van deze stel
ling kan accoord worden gegaan, doch niet 
h et tweede lid, aangezien h et T. M. K. geen 
algemeen verbindend voorschrift is, noch 
een reglement, doch slechts aanwijzingen 
geeft voor k eurende artsen, waaraan der
den geen rechten kunnen ontlenen. 

,,5e. H et T. M. K. is geen algemeen ve r
binden d voorschrift, noch een algemen e re
geling, vastgest eld door of namens ver
weerder, zodat van schending van art. 79, 
lid 2 van h et Militair Ambtenarenr eglement 
geen sprake kan zijn. 

"6e. T en aanzien van dit argum ent van 
appellant worde opgem erkt, dat deze stel
ling r eeds in zijn algemeenheid onjuist is, 
waarbij o.a. worde verwezen naar artikel 9, 
van h et K. B. van 1 Augustus 1936 nr. 458" 
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(bedoeld is: Staatsblad nr. 548). Hierin 
wordt n.l. aan de Inspecteur van de Ge
n eeskundige Dienst der Koninklijke Land
macht de bevoegdheid gegeven zich over 
de plaats gehad h ebbende keuringen uit te 
spreken. Doch ook al zou de stelling van 
appellant juist zijn, dan is zij hier rechtens 
irrelevan t, aangezien niet de ongeschiktheid 
zelve van appellant, doch de mate van on
geschiktheid voor de T ropen, in het ge
ding is. 

"De beoordeling of een militair, geschikt 
voor de dienst, al dan niet geschikt voor 
de Tropen moet wo rden geacht, is bij ge
breke van een wettelijke regeling, niet aan 
een keurend college, doch aan de Minister 
van Oorlog voorbehouden. Dit komt over
een m et de praktijk, n.l. dat de Minister 
van Oorlog bepaalt, wie van de goedge
k eurde militairen voor de tropen worden 
bestemd, zulks op voo~stel van de Inspec
teur van de Geneeskundige Dien s t der Ko
ninklijke Landmacht. 

"Op deze g ronden verzoekt verweerder 
Uwe Raad eerbiedig het beroep van appel
lant te willen verwerpen, a ls zijnde onge
grond, subsidiair h em daarin nie t ontvan
kelijk te verklaren en de bestreden u it 
spraak van het Ambtenarengerecht van 5 
Augustus 1947 t e willen bevestigen."; 

I n rechte: 
0. dat de Raad m et h et Ambtenarenge

recht en met partijen aanneemt, dat h et in 
eerste aanleg ingediende klaagschrift is ge
rich t zowel tegen bovenvermeld geschrift 
van de inspecteur van de gen eeskundige 
dienst der Koninklijke landmacht (hierna 
aan te duiden a ls de inspecteur) als tegen 
gedaagde's brief dd. 9 Mei 1947; 

0. dat het Ambtenarengerecht heeft over
wogen, dat h et beroep, gericht tegen deze 
brief, .,zelfstandige betekenis mist, aange
zien bij die brief de beslissing van de in-

. specteur is gehandhaafd en h et bezwaar
schrift van klager daarentegen ongegrond 
is verklaard"; 

0. dat de Raad dit standpunt evenwel 
niet kan onderschrijven, maar integendeel 
van oordeel is, dat te dezen niet kan wor
den gesproken van een beslissing van de 
inspecteur; 

0. dat nl. moet worden aangenomen, dat 
de inspecteu1· - hetzij met toepassing het
zij naar analogie van de artt. 9 en 10 van 
h e t K. B. van 1 Aug. 1936, Stbl. 548 - naar 
aanleiding van het door de herkeurings
commissie uitgebrachte rapport zijn, hier
van afwijkend, oordeel heeft te kennen ge
geven, doch dit niet oplevert een beslissing 
of besluit, waardoor eiser rechtstreeks in 
zijn belang is getroffen, maar slechts is een 
- aan eiser medegedeeld - advies aan ge
daagde, die (althans volgens het in genoem
de artikelen bepaalde ) eventueel heeft te 
bevorde r en, dat een beslissing of besluit 
wordt genomen; hetgeen hier ook is ge
schied; 

0. dat het bovengenoemde, van de in
specteur afkomstige geschrift mitsdien niet 
kan worden aangemerkt als in te houden 
een besluit, handeling of weigering, als be-

doeld in de artt. 3, 2-1 en 58 der Ambtena
r enwet 1929 jo. art. 2 der Militaire Ambte
narenwet 1931, zodat het daartegen in eer
ste aanleg ingediende beroep niet-ontvan
kelijk is en door de Raad alsnog niet-ont
vankelijk moet worden verklaard, zulks 
m et te rzijdestelling van de vraag, of het 
beroep, ware het geschrift wel voor beroep 
vatbaar geweest, tijdig zou zijn ingesteld; 

0. dat, nu hie rbedoeld beroep niet-ont
vankelijk is, de Raad reeds om deze reden 
geen termen aanwezig acht enig rechtsge
vo lg te verbinden aan de omstandigh eid, 
dat het Ambtenarengerecht ten onrechte 
alleen gedaagde e n niet tevens de inspec
teur als verweerder in het geding heeft be
trokken; zijnde de Raad, gegeven h et twee
de lid van art. 107 der Ambtenarenwet 1929, 
niet bevoegd een ander i:lan de partijen van 
eerste aanleg, in hoge r beroep m ede a ls 
partij te beschouwen; 

0. dat de brief van gedaagde van 9 Mei 
1947 moet worden aangemerkt uitdrukking 
te geven aan een zelfstandig, ten aanzien 
van eiser genomen besluit, waardoor deze 
rechts treeks in zijn belang is getroffen, 
weshalve het daartegen in eerste aanleg 
tijdig ingediende beroep, nu ook overigens 
niet is gebleken van gronden voor niet
ontvankelijkheid van dit beroep, ontvanke
lijk is en ten g ronde moet worden behan
deld ; 

0 . dat hierbij allereerst moet worden 
vastgesteld, wat de inhoud van dit besluit 
is; 

0. hie romtrent, dat de eerste zin van va
ker genoemde brief d.d. 9 Mei 1947 de in
druk zou kunnen wekken, dat he t besluit 
betrof de vraag, of e ise r - die a ls beroeps
officier-militair arts bij de Koninklijke 
landmacht laatstelijk bij Koninklijk Besluit 
van 29 Maart 1947 tijdelijk was benoemd 
e n aangesteld tot dirigerend officier van 
gezondheid der derde k lasse - mocht wor
den aangewezen voor uitzending naar Ne
derlands-lndië; 

dat echter zowel uit de motive ring van 
h et besluit als uit de hierboven vermelde 
voorgeschiedenis e rvan duidelijk blijkt, dat 
in geschil was nie t, of een zodanige uit
zending in het algeméén rechtmatig zou 
zijn, maar uitsluitend deze vraag, of eiser 
uit geneeskundig oogpunt geschikt mocht 
worden verklaard voor h et verrichten van 
militaire dienst in de tropen; 

0. dat de Raad daarom in h et onderha
vige twistgeding, als vallende buiten h et 
onderwerp van het bestreden besluit, voor
bij moet gaan aan hetgeen in het beroep
schrift is aangevoerd onder 2 alsmede aan 
h etgeen daartegen over is gesteld in de con
tra-memorie; 

0. dat 's Raads onderzoek zich moet be
perken tot de vraag, of de geschiktverkla
ring van eiser voor h et verrichten van mi
litaire dienst in de tropen kan worden aan
gevochten op een der belde gronden, in ar
tikel 58, eerste lid, der Ambtenarenwet 1929 
genoemd, dus op grond van strijd met een 
toepasselijk algem een verbindend voor
schrift of wegens misbruik van bevoegd-
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heid als daar omschreven; 
0. ten aanzien van de vraag, of gedaag

de's bestreden besluit in strijd is met een 
toepasselijk algemeen verbindend voor 
schr ift, dat eiser heeft gesteld en gedaagde 
ook h eeft erkend, dat eisers geschiktverkla
r ing voor de dienst in de tropen in strijd is 
met de "Aanwijzingen", bedoeld in artikel 
13 van en behorend bij het "Tijdelijk Mili
tair K euringsreglement" (verder aan te 
duiden als T. M. K.); 

0. dat dit uit 15 artikelen bestaande "re
glement" met de erbij behorende lijsten A 
en B en Aanwijzingen, in 1946 door de Al
gemene Landsdrukkerij te 's-Gravenhage is 
gedrukt en uitgegeven als een boekwerk 
van 130 bladzijden en dit "reglement" naar 
zijn inhoud veel gelijkenis vertoont met het 
Militair Keuringsreglement, vastgesteld bij 
Koninklijk Besluit van 25 Maart 1918, 
Staatsblad 209, sedert gewijzigd, en ook,de 
stellige indruk wekt te treden in de plaats 
van laatstgenoemd reglement, vooral om
dat artikel 15 van het T. M. K. luidt: 

"1. Dit reglement treedt in werking met 
ingang van 1 J anuari 1946. 

"2. Met ingang van denzelfden datum 
treedt het Militair Keuringsreglement (Ko
ninklk besluit van 25 Maart 1918 Staatsblad 
nr. 209) met de daarin gebrachte wijzigin
gen buiten werking"; 

0 . dat er in werkelijkheid evenwel nim
mer een Koninklijk Besluit is genomen, 
waarbij het :Militair Keuringsreglement 
buiten werking is gesteld, en bet T. M. K. 
nimmer officiëel is afgekondigd, maar dat 
op grond van de mededelingen van gedaag
de en van de door het Ambtenarengerecht 
als getuige-deskundige geboorde kolonel 
W. J. van Dijk, adjudant-generaal der Ko
ninklijke landmacht, moet worden aangeno
men, dat dit "reglement" is bedoeld als een 
concept, op last van gedaagde ontworpen 
door de inspecteur-generaal van de genees
kundige dienst der Koninklijke landmacht, 
h e twelk men eerst beeft willen toetsen aan 
de practijk, a lvorens het op wettelijke wijze 
te doen vaststellen; terwijl tevens vast
staat, dat dit "reglement" door de keurende 
geneeskundigen, overeenkomstig een hun 
gegeven opdracht, wordt in acht genomen, 
zonder te letten op het bij Koninklijk Be
sluit vastgestelde Militaire Keuringsregle
ment; 

0. dat gedaagde 4n zijn hierboven weer
gegeven contra-memorie de in de aangeval
len uitspraak tot uitdrukking gebrachte 
verbazing van het Ambtenarengerecht over 
de door gedaagde "zich toegemeten vrijheid 
het ontwerp Koninklijk Besluit te doen 
drukken en zijn ambtenaren ins tructie te 
geven en doen geven", tengevolge waarvan 
gedaagde "het 'l'. M. K. zou kunnen schen
den zonder dat de ambtenarenrechter in de 
beoordeling daarvan kan treden", althans in 
hoofdzaak "ongemotiveerd" heeft geheten, 
doch de Raad het daarom gewenst acht 
duidelijk uit te spreken, dat er ook naar 
zijn oordeel voor die verbazing alleszins re
den bestaat; 

dat h et immers in strijd is met de eerste 

beginselen ener rechtsorde, indien van 
overheidswege, zonder dat een beroep op 
noodrecht kan worden gedaan, de op wet
tige wijze vastgestelde regelen practisch 
buiten werking worden gesteld en (niet 
rechtens maar wel feitelijk) worden ver
vangen door regelen - bovendien door de 
wijze van uitgeven de uiterlijke schijn wek
kend, als zouden ze wettig zijn opgemaakt, 
- welke niet op wettige wijze zijn tot stand 
gekomen; 

0 . dat het T . M. K. niet is gegeven door 
de Kroon en deze, die zowel het bovenge
noemde Militair Keuringsreglement alsook, 
bij Koninklijk Besluit van 26 Augustus 
1921, Staatsblad 1032, het "Indisch Militair 
keuringsreglement" heeft vastgesteld, t en 
aanzien van de onderhavige materie als het 
met uitsluiting van lagere organen bevoeg
de gezag moet worden aangemerkt, wes
halve noch de voornoemde inspecteur-gene
raal, noch gedaagde bevoegd kunnen wor
den geacht ter zake regelen te geven, 66k 
niet - vermits daaromtrent niet uitdruk
kelijk de bevoegdheid is verleend - ter 
aanvulling van de bij Koninldijk Besluit 
vastgestelde regiem en ten; 

0. dat mitsdien bij de beantwoording van 
de vraag, of het bestreden besluit in strijd 
is met een toepasselijk algemeen verbin
dend voorschrift, het T. M. K., als zijnde 
geen zodanig voorschrift, buiten beschou
wing moet worden gelaten; 

0. dat vanwege eiser is aangevoerd, dat 
het T. M. K. wel zou kunnen worden aan
gemerkt als een algemene regeling, zoals 
bedoeld in het tweede lid van artikel 79 
van het Reglement voor de militaire amb
tenaren der Koninklijke Landmacht, vast
gesteld bij Koninklijk Besluit van 22 Aug. 
1931 , Staatsblad 378; welk artikel luidt: 

"1. In strijd met eene regeling door het 
bevoegd gezag getroffen, worden den mili
tair geen voordeelen onthouden of nadeelen 
toegebracht. 

,,2. Het gezag, dat eene algemeen e rege
ling vaststelde, is niet bevoegd voor een 
bepaald geval ten nadeele van den militair 
daarvan af te wijken, tenzij de regeling af
wijking voorbehoudt."; 

O. dat een algemene regeling, in het 2e 
lid bedoeld, geen andere kan zijn dan die, 
aangegeven in het le lid, en dus moet zijn 
een regeling, getroffen door het bevoegde 
gezag; 

0 . dat, nu het T. M. K. met de erbij be
horende regelen niet is gegeven door het 
bevoegd gezag, niet kan worden gezegd, 
dat gedaagde, het bestreden besluit nemen
de in afwijking van het .T M. K., heeft be
handeld in afwijking van een a lgem ene re
geling, als bovenbedoeld, en daarmede in 
strijd met bet a lgemeen verbindend voor
schrift van artikel 79 voormeld; 

0. dat, indien en voorzover het T. M. K. 
zou moeten worden aangemerkt als bevat
tende aanwijzingen voor de keurende art
sen, gelijk in de contra-memorie is gesteld, 
eiser daaraan te dezen geen rçchten zou 
kunnen ontlenen, omdat in elk geval geen 
sprake is van een algemeen verbindend 
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voorschrift of van een algemene regeling 
als bovenbedoeld, immers daarin dan s lechts 
is te zien een interne handleiding, alleen 
geldend ten aanzien van de keurende ge
neeskundigen; 

0. dat ook overigens niet is gebleken, dat 
het bestreden besluit met enig toepasselijk 
algemeen verbindend voorschrift in strijd 
zou zijn en met name moet worden ver
worpen eisers algemene stelling, dat mede 
volgens het Militair Keuringsreglement de 
beslissing over al dan niet geschiktheid be
rust bij het keurende college en aan de mi
nister geen bevoegdheid is voorbehouden 
een beslissing te geven in afwijking van 
het oordeel van dit college; 

dat toch - nog daargelaten, dat laatst
genoemd reglement geen keuring omtrent 
geschiktheid voor de tropen kent - het 
Koninklijk Besluit van 1 Augustus 1936, 
Staatsblad 548, in de artikelen 9 en 10 in 
sommige gevallen de Minister bevoegd ver
klarend omtrent de ongeschiktheid voor de 
waarneming van de militaire dienst een be
slissing te n em en, geenszins eist, dat de 
beslissing wordt genomen in overeenstem
ming met het tevoren uitgebrachte rapport 
der desbetreffende k euringscommissie; 

0. dat voorts u itdrukkelijk opmerking 
verdient, dat er geen enk el op eiser toepas
selijk algemeen verbindend voorschrift be
staat, hetwelk regelen geeft aangaande ge
schiktheid voor de tropen, immers met na
me het op eiser toepasselijke Militair Keu
ringsreglement daaromtrent niets inhoudt 
en het "Indisch Militair keuringsregle
m ent" op militairen als eiser niet van toe
passing is; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat 
het bestreden besluit niet kan worden ge
zegd in strijd te zijn met enig toepasselijk 
algemeen verbindend voorschrift; 

0. ten aanzien van de tweede in artikel 
58 der Ambtenarenwet 1 929 omschreven 
grond, dat niet is gebleken, dat gedaagde 
te dezen van een bevoegdheid kennelijk een 
ander gebruik heeft gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor dezelve is gegeven; 

dat hierbij nog wordt opgemerkt, dat, a l 
is aan gedaagde nergens uitdrukkelijk de 
bevoegdheid verleend te beoordelen, of mi
litairen als eiser geschikt zijn voor dienst 
in de tropen, zodanige bevoegdh eid hem 
evenmin uitdrukkelijk is onthouden en -
daargelaten of aan zulk een beoordeling 
rechtsgevolgen zijn verbonden - ook geen 
g rond bestaat om aan te n em en, dat ge
daagde zodanige bevoegdheid van rechts
wege ontbeert; 

dat voorts enig misbruik van bevoegdheid 
in bovenbedoelde zin inzonderheid niet is af 
te leiden uit de omstandigheid, dat bij ge
breke van toepasselijke a lgemeen verbin
dende voorschriften omtrent de geschikt
h eld voor de tropen, de betrokkenen in f eite 
afhankelijk zijn van h et vrije goedvinden 
van ·gedaagde; 

0. dat het hierboven overwogen e ertoe 
moet leiden h et tegen het bestreden be
sluit van gedaagde ingestelde beroep onge
grond te achten, zodat de aangevallen uit-

spraak, voorzover daarbij dit beroep onge
grond is verklaard, moet worden bevestigd, 
met vernietiging van die uitspraak voor 
het overige; 

Rech tdoende: 
Verklaart eiser alsnog niet-ontvankelijk 

in zijn beroep tegen het bovenvermelde ge
schrift dd. 16 April 1947, afkomstig ,an de 
inspecteur van de geneeskundige dienst der 
Koninklijke landmacht; 

Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 
voorzover daarbij ongegrond is verklaard 
het beroep tegen gedaagde's besluit dd. 9 
Mei 1947; 

Vernietigt die uitspraak voor het overige. 
A. B. 

9 D ecember 1947. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Algemeen 
Rijksambtenarenreglement art. 82, l e 
lid). 

Een door een politie-ambtenaar, te
genover een met een onderzoek naar 
het niet actief optreden ener groep der 
rijkspolitie belaste rijksrecherch eur af
gelegde verklaring, is niet een verant
woording, als bedoeld in art. 82, le lid, 
a.r.a.r. 

Van beslissende betekenis is in deze, 
dat de ambtenaar niet op de hoogte is 
gesteld van bezwaren, waarvoor hij 
zich had te verantwoorden. 

De administratieve rechter heeft 
zelfstandig na te gaan, of een door een 
administratief orgaan genomen besluit, 
dat aan zijn oordeel is onderworpen, 
overeenkomstig de toepasselijke alge
meen verbindende voorschriften is ge
nomen. 

Uitspraak in zake: 
D e Algemeen Inspecteur van Rijkspolitie, 

eiser, 
tegen: 

W., wonende te H ., gedaagde in hoger be
roep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 

0. dat eiser op 29 Maart 1947 het navol
gende besluit heeft genomen: 

.,De Algemeen Inspecteur van Rijks
politie, 

.,Gezien de ter zake ingekomen ambtsbe
r ichten; 

.,Gezien de door den ambtenaar van po
litie aangesteld in den rang van Hoofd
wachtmeester der Staatspolitie W., geboren 
10-4-1888, onderteekende schriftelijke ver
antwoording; 

"0. dat uit bovenbedoelde bescheiden Is 
komen vast te staan, dat W. voornoemd, 
niet de hulp en m edewerking heeft ver
leend welke h ij had kunnen en behooren te 
verleenen en welke m en van een goed poli
tieman mocht verwachten, toen hem op 17 
Januari 1947 te omstreeks 23.30 uur werd 
kennisgegeven van de vermissing van een 
vrouw, welke vrou w vermoedelijk uit haar 
woning was weggeloopen, hetgeen de be-
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trekkelijke familieleden zeer verontrust 
deed zijn, terwijl haar lijk later (18 Januar i 
1917) drijvende in het water werd aange
troffen; 

,,0. dat "\V. voornoemd, aan bovenbedoel
de kennisgeving en verzoek om hulpverlee
n lng, waarbij een ons-eva!. ja zelfs misdt ijf 
n iet zonder meer u itgesloten was te ach
ten , a ls politieman zeer zeker de n oodlge 
aandacht en voortvarendheid had moeten 
besteden; 

,,0. dat het vorenstaande "plichtsverzuim" 
oplevert als bedoeld in art. 80 vaa het Al
s-cmeen Rijksambtenarenreglement; 

"0. dat "\V. dan ook in aanmerking komt 
voor oplegging van een disciplinaire stra! 
ter zake van de hierboven verme!de ge
draging; 

,,Gelet op de artikelen 80-81 van het Al
gemeen Rljksambtenarenreglement: 

"Legt aan W. voornoemd, de disciplinaire 
straf op van "terug-1:etting tot den naast
lageren rang" voor den duur van één jaar; 

"Bepaalt dat bovengenoemde straf niet 
ten uitvoer zal worden gelegd, indien be
t rokkene zich gedurende één jaar niet 
schuldig maakt aan soortgelijk plichtsver
zu im , noch aan enig ander ernstig plichts
verzuim; 

,,Bepaalt tevens dat deze straf wordt ge
acht t.e zijn ingegaan op 1 Maart 1947."; 

0 . dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam b ij uitspraak van 2 Sept. 1947 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen -
naar aan leiding van het door voornoemde 
W . tegen voormeld besluit ingestelde be
roep, dit besluit nietig heeft verklaard; 

0. dat eiser van die uitspraak tijdig in 
hoger beroep is gekomen en bij beroep
schrift heeft verzocht die uitspraak te ver
nietigen, zulks in hoofdzaak op grond van 
het volgende: 

dat hij meent, tegen de nietigverklaring 
op formele gronden van zijn besluit, be
zwaar te moeten maken, omdat naar zijn 
opvatting, het bij het onderzoek - dat werd 
Ingesteld, omdat men nalatigheden consta
teerde - plaats gehad hebbende "verhoor", 
als "verantwoording" is te beschouwen, als 
voorgeschreven in art. 82 van het Alge
meen Rijksambtenarenreglement, en wel 
omdat, 

l e. klager in eerste aanleg W. niet "ver
hoord" werd ingevolge een strafrechtelijk 
feit, doch dat hem zuiver om een verant
woording werd gevraagd, in zake bepaalde 
tekortkomingen, uitsluitend de wijze van 
zijn dienstloon betreffende; 

2e. dat door voorlezing en medeonder
t ek ening van klager in eerste aan leg, het 
karakter ener "verantwoording" werd vast
gelegd ; 

3e. dat betrokkene (W.) het ook a ls zo
da nig h eeft aangevoeld en opgevat, hetwelk 
blijkt, dat hij zich n iet h eeft verzet tegen 
genoemde "veran twoording'', doch a lleen en 
uits luitend tegen de strafmaat; 

4e. dat de verantwoording zelve, noch 
de wijze, waarop de verantwoording tot 
s tand is gek om en , te r t e recht zit ting is be
streden , noch op enigerlei wijze in h et ge-

ding Is gebracht; 
5e. dat overigens nergens staat om

schreven, dat degene die een "verantwoor
ding" aflegt, m oet worden gewezen op zijn 
bevoegdheid. en desgewenst bijstand van 
derden te verlangen; 

6c. dat betrokkene (Vl.), van wie geacht 
wordt, dat hij als elk Nederlander, ,,de wet" 
kent en zeker het op hem bet rekk ing heb
bende Algemeen R ijksambtenarenreglement, 
deze bijstand blijkbaar niet nodig achtte; 

In rechte: 
0. dat ter beslissing van het onderhavige 

geding moet worden beantwoord de vraag, 
of het bestreden besluit op een der gron
den, genoemd in artikel 58, lid 1 en lid 2, 
der Ambtenarenwet 1929, kan worden aan
getast ; 

0. dat de Raad op grond van de gedi ng
stukken, waaronder mede het, de onder
havige zaak betreffende, uittreksel uit het 
proces-verbaal der terechtzitting in eers te 
aanleg van 12 Augustus 1947, als vast 
staande aanneemt, dat gedaagde, die tevo
ren had behoord tot de Rijksveldwacht, t ij
dens de bezetting tot de Staatspolitie is 
gaan behoren, waarbij h ij laatstelijk de 
rang had van hoordwachtmecster ; 

O. dat mitsdien, krachtens het bepaalde 
in artikel 1 van het Politiebesluit 1945, ge
daagde op 11 November 1945, op welke da
tum dit besluit in werk ing is getreden, ex 
lego! deel g ing u itmaken van de Rijkspolitie, 
waarbij hij de rang van opperwacht m eester 
heeft bekleed, als hoedanig h ij geach t moet 
worden te zijn aangesteld, oolc a l was hem 
tot het t ijdstip van het bestreden besluit 
een schriftelijke aanstelling a ls zodanig nog 
niet uitgereikt; 

O. dat derhalve ingevolge artikel 2, lid 3 
aanhef en sub b, van het Politiebesluit 1945 
eiser was het gezag, bevoegd tot benoeming 
van en schorsing en het verlenen van ont
slag aan een ambtenaar, als gedaagde, en 
daarmede tevens moet worden aangemerkt 
a ls het, ten tijde van het bestreden besluit , 
tot oplegging van straf aan gedaagde be
voegde gezag, bedoeld in artikel 80 van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement, welk 
reglement op gedaagde van toepassing was ; 

0 . dat de Raad op g rond van de geding 
stukken, waaronder voormeld uittreksel uit 
het proces-verbaal, als vaststaande aan
neemt hetgeen het Ambtenarengerech t a ls 
zodanig heeft aangenomen en daarmede 
dus ook, dat gedaagde zich heeft schuldig 
gemaakt aan de tekortkom ingen, welke en 
zoals dezelve zijn omschreven in het aan
gevallen besluit, leverende die tekortkomin
gen op plichtsverzuim in de zin van artikel 
80 van het Algem een Rijksambtenaren
reglement; 

0. dat derhalve, gelet op artikel 81 , lid 1 
aanhef en sub i, j 0

• lid 3, van dat regle
ment, door eiser aan gedaagde de in h et 
bestreden besluit aangegeven s t ra f kon 
worden opgelegd, zijnde de Raad, evenals 
het Ambtenarengerecht, van oordeel, dat 
d ie s traf n iet onevenredig is te achten aan 
he t begane plichts ve rzuim ; 

0. dat een en a nder zoude moeten le iden 
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tot ongegrond-verklaring van het door ge
daagde, toenmaals klager, tegen voormeld 
besluit van 29 Maart 1947 ingestelde be
roep, indien althans dit beslu it niet met 
enig ander toepasselijk algemeen verbin
dend voorschrift zoude strijden; 

0. dat het Ambtenarengerecht zodanige 
strijd aanwezig acht, omdat te dezen niet 
zou zijn nageleefd het voorschrift van ar
tikel 82, lid J, van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement; 

0. dat dit artikel in zijn eerst e lid luidt: 
"De straf wordt niet opgelegd, dan nadat 
de ambtenaar in de gelegenheid gesteld is 
zich, ter keuze van het bevoegd gezag, 
mondeling of schriftelijk, binnen 4 maal 24 
uur te verantwoorden. Bij zijn verantwoor
ding mag hij van de hulp van anderen ge
bruik maken."; 

0. dat uit deze bepaling volgt, dat, a lvo
rens een straf kan worden opgelegd, een 
betrokkene in elk geval moet weten, waar
voor hij zich heeft te verantwoorden, dus 
er mede in kennis moet worden gesteld, 
welke de tegen hem ger ezen bezwaren zijn; 

O. nu dat niet uit enig gedingstuk - m et 
n ame niet uit het rapport van de adjudant 
der Rijkspolitie, tevens onbezoldigd R ijks
rechercheur, L. Webster, d.d. 30 Januari 
1947, blijkens hetwelk deze een opdracht 
had bekomen van de majoor-districtscom
mandant der Rijkspolitie te Amsterdam, om 
een onderzoek in te stellen betreffende h et 
niet actief en onjuist optreden van de 
Rijkspolitie behorende tot de Groep Ha lf
weg (hetwelk dus niet was een speciale 
opdracht tot een zich verantwoorden door 
gedaagde) - blijkt, dat gedaagde tevoren 
ervan op de hoogte is gesteld, welke de 
grieven waren, waarvoor hij zich had te 
verantwoorden; 

0. dat blijkens evcnbedoeld rapport ge
daagde wel een verklaring heeft afgelegd, 
welke door hem en genoemde Webster is 
onder tekend, doch u it deze verklaring niet 
anders is af te leiden, dan dat gedaag·de is 
gehoord in verband met de voormelde aan 
Webster verstrekte algemene opdracht 
welk horen, - anders dan eiser in het be
roepschrift stelt - niet betrof een aan ge
daagde uitdrukkelijk gevraagde verant
woording in zake hem ter kennis gebrachte 
" t ekortkomingen, uitsluitend de wijze van 
zijn dienstdoen betreffende", waaraan hij 
zich zou hebben schuldig gemaak t; 

0. dat, al heeft gedaagde zich niet tegen 
het horen vei·zet - voor welk verzet trou 
wens geen gron d zou hebben bestaan, waar 
het immers betrof een uiteenzetting van 
hetgeen gedaagde wist om trent het op de 
bewu ste avond gepasseerde - daardoor zo
danig horen niet wordt gestempeld tot een 
verantwoording, a ls bedoeld in voormeld 
artikel 82, lid 1; 

0. dat met betrekking tot het in het be
roepschrift onder 4e gestelde worde op
gemerkt, dat de administratieve rechter 
zelfstandig heeft na te gaan, of een door 
een administratief orgaan genomen, en aan 
zijn oordeel onderworpen , besluit is geno-

men overeenkomstig de toepasselijke a lge
m een verbindende voorschriften; 

0. tenslotte ten aanzien van het in het 
beroepschrift onder 5e en 6c aangevoerde, 
dat inderdaad nergens staat omschreven, 
dat degene, die een verantwoording aflegt, 
moet worden gewezen op zijn bevoegdh eid, 
om desgewenst bijstand van derden te ver
langen, doch h et verlaten daarvan niet a ls 
grief is aangevoerd in de beroepen uit
spraak - waarop eiser te dezen kennelijk 
doelt - maar dat wel van beslissende be
tekenis is, dat gedaagde niet op de hoogte 
is gesteld van bezwaren, waarvoor hij zich 
had te verantwoorden, zodat hij niet in de 
gelegenheid is geweest (binnen de termijn 
van 4 maal 24 uur) .,van de hulp van ande
ren gebruik te maken", als hij dit n odig 
had geacht; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat 
het aangevallen besluit wegens strijd met 
meeraangehaald a r tikel 82, lid 1, moest 
worden nietig verklaard, hetgeen bij de uit
spraak, waarvan beroep, terecht is ge
sch ied, zodat deze moet worden bevestigd; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

A.B. 

9 December 1947. ur.rsPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 58, l e lid). 

Een weigering terug te komen op 
een eerdere beslissing - houdende be
vordering m. i. v. een bepaalde datum 
- n. a. 1. v . een ver zoek om met een 
v roegere datum bevorderd te worden 
is niet instrijd met enig toepasselijk 
algem een verbindend voorschrift. 

De ambtenaar had h et beroep kun
nen instellen tegen het bevorderings
besluit. 

Uitsprak In zake: 
L., wonende te 's-G., eiser in h oger be-

roep, 
tegen: 

de Minister van Oorlog, gedaagde in hoger 
beroep. 

De Centrale naad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het t wistgeding: 
0. dat gedaagde, in antwoord op een ver

zoek van eiser, dd. 23 Aug. 1946, aan de 
Kwartiermeester-Gen eraal op 25 Septem
ber 1946 het volgende heeft bericht : 

.,Van den Adjunct-onderoffic ier-maga
zijnbeheerder L., werkzaam bij Uwen 
Dienst, Directoraat Algem eene Uitrusting, 
ontvin g ik rechtstreeks een request, hou
dende het verzoek om zijn bevordering tot 
adjunct-onderofficier -magazijnmeester , in 
plaats van 16 Aug. 1946 te doen ingaan op 
15 Juni 1945. 

.,lk acht geen termen aanwezig h et ver
zoek in te willigen en wijs het mitsdien, bij 
deze, af . 

.,lk verzoek U adressant met deze be
slissing in kennis te stellen." 
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0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage, rechtsprekende In militaire zaken, 
bij uitspraak van 14 Juli 1947, naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen, h et tegen 
voormelde brief door eiser, destijds klager, 
ingestelde beroep ongegrond heeft ver
klaard; 

0. dat L., voornoemd, van deze uitspraak 
tijdig in hoger beroep Is gekomen en bij 
beroepschrift op de daarin aangevoerde 
gronden de Raad kennelijk bedoelt te ver
zoek en de uitspraak, waarvan beroep, als
mede h et bestreden besluit van gedaagde 
te vernietigen; 

In ,·echte: 
O. dat de Raad zich verenigt met en 

mitsdien overneemt de gronden, welke tot 
de beroepen uitspraak hebben geleid; 

0. dat de Raad t.ieraan, zulks naar aan
leiding van hetgenn in het beroepschrift 
door eiser is geslflld, wil toevoegen, dat 
deze i. c. beroep had kunnen Instellen te
gen gedaagde's beschikking van 10 Augus
tus 1946, Afd. A. I. Bur. 2, Nr. 55, z!jnde 
toch bij die beschikking o.m. bepaald, dat 
eiser met ingang van 16 Aug,1stus 1946 
wordt bevorderd tot adjunct-onderofflcler
magazijnbeh cerder, aangezien uit die be
schikking aan eiser kon blijken, dat zijn 
bevordering niet geschiedde, gelijk r.:j ver
m eende te behoren, met ingang nm een 
datum, gelegen vóór 16 Augustus 1946; 

O. dat, nu eiser zulks heeft nagelaten, de 
eerste r echter, op de door deze aangeno
men g r onden, terecht eisers beroep onge
grond h eeft verklaard, zodat de uitspraak, 
waarvan beroep, m oet worden bevestigd. 

R echtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 
H et Ambtenarengerecht had o.m. over-

wogen: 
0. dat deze brief van verweerder in

houdt een weigering om terug te komen op 
zijn beschikking, houdende klagers bevor
dering ingaande 16 Augustus 1946; 

O. dat een zodanige weigering van ver
weerder om terug te komen op of verande
ring te brengen In een r eeds eerder geno
men beslissing niet strijdt met enig toe
passelijk algemeen verbindend voorschrift, 
nu niet blijkt van het bestaan van zodanig 
voorschrift; 

O. dat het beroep van klager tegen voor
melde beslissing mitsdien ongegrond Is, nu 
ook niet is gebleken en door klager niet 
is gesteld, dat verweerder bij het nemen 
van h et beroepen besluit van zijn bevoegd
heden kennelijk een ander gebruik h eeft 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor 
die bevoegdheid Is gegeven, staande het 
toch een administratief orgaan als ver
weerder vrij om al dan niet op een eens 
genomen besluit t erug te komen; 

O. dat h et beroep mitsdien ongegrond 
behoort te worden verklaard. 

A.B. 

9 Decembe,· 1947. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sr. art. 350; Veewet art. 
65). 

Het woord "erven" h eeft naar het ge
wone spraakgebruik de betekenis van 
.,aanhorigheden van een woning", 
waaronder de woning zelve niet Is be
grepen. Er bestaat geen grond, ook niet 
te ontlenen aan de geschiedenis van de 
totstandkoming van art. 7 der Wet van 
5 Juni 1875, Stbl. 110 (hondsdoelheld), 
om aan te nemen, dat bij de vaststel
ling van art. 65 der Veewet h et woord 
"erven" In een afwijkende betekenis Is 
gebruikt. 

Wat er zij van de door req. bepleite 
r edelijkheid, dat de voor erven gegeven 
bepaling ook voor woningen geldt, dit 
betoog stuit af op de duidelijke be
woordingen van de wet. 

Op het beroep van C. J. F. te Hilversum, 
requlrant van cassatie tegen een arrest van 
h et Gerechtshof te Amsterdam van 20 Juni 
1947, waarbij requirant, met vernietiging 
in hoger beroep van het in eersten aanleg 
gewezen vonnis, ter zake van "opzettelijk 
en wederrechtelijk een dier, dat geheel aan 
een ander toebehoort, doden", onder aan
haling van de artt. 23 en 350 Sr., Is veroor
deeld tot een geldboete van honde rd gulden 
bij gebreke van betaling of verhaal te ver
vangen door hechtenis van één maand. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Jong; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, 
luidende: 

,,S., althans v. t ., van art. 350, 2de lid, 
Sr. j 0

• art. 65 der Veewet;" 
Gehoord den Adv.-Gen. Wijnveldt, na

mens den Procureur-Generaal, in zijn con
clusie, s trekkende t ot enz.; 

0 . dat h et Hof met qual!ficatie en straf
oplegging a ls bovenvermeld heeft bewezen 
verklaard, dat requirant te Hilversum op 
of omstreeks 17 F ebruari 1944 opzettelijk 
e n wederrechtelijk een kat, toebehorende 
aan N. I. v. d. S., althans aan een ander of 
anderen dan hem, r equlrant, heeft doodge
slagen; 

O. dat het Hof ten aanzien van de straf
baarheid van het bewezen verklaarde heeft 
overwogen, dat requirant deswege straf
baar Is, nu niet is gebleken van enige o~
standigheid die zijn strafbaarheid wu uit
sluiten, en voorts: dat verdachte w el t e 
zijner verdediging heeft aangevoerd, dat 
hij de kat straffeloos mocht doden, daar 
deze zich zonder toezicht in zijn woning 
bevond, daarbij zich beroepende op art. 65 
der Veewet, doch dat dit beroep moet wor
den verworpen; 

dat toch art. 65 de r Veewet s lechts 
spreekt van "erven" en niet van woningen 
e n de wetgever kennelijk de gebruikers 
die r erven heeft willen beschermen tegen 
aanvallen van zonder toezicht zijnde bon-



377 11 D ECEMBER 1947 

den en katten, wijl die erven moeilijk voor 
die dieren zijn ar te sluiten, h e tgeen met 
woningen niet het geval is; 

dat ook bij de totstandkoming van art. 7 
2e lid van de Wet op de hondsdolheid (wet 
van 5 Juni 1875, Staatsblad No. 110) waar
aan art. 65 der Veewet Is ontleend, nergens 
gesproken is van een dergelijke bescher
ming, die bewoners van huizen nodig zou
den hebben of van een hun toekomend 
recht om zich In hun woning bevindende 
honden of katten te doden; 

O. dat het cassatiemiddel aldus Is toe
gelicht, dat 's Hofs beslissing de geschiede
nis van art. 65 der Veewet miskent en in 
strijd is met de redelijkheid en de logica, 
welke meebrengen, dat men tot hetgeen 
waartoe men op zijn erf bevoegd is ook a 
fortiori bevoegd is in zijn woning; 

0. daaromtrent: ' 
dat het woord "erven" naar het gewone 

spraakgebruik de betekenis heeft van 
.. aanhorigheden van een woning", waar
onder de woning zelve niet begrepen is; 

dat e r geen grond bestaat om aan te ne
men, dat bij de vaststelling van art. 66 
der Veewet het woord in een afwijkende 
betekenis is gebruikt; 

dal requirant weliswaar In zijn toelich
ting beroep heeft gedaan op de geschiede
nis van de totstandkoming van art. 7 der 
W et van 5 Juni 1875, Staatsblad 110, waar
aan genoemde bepaling Is ontleend; 

dat evenwel bij de behandeling van de 
wet van 1875 In de Staten-Generaal even
min als bij die van de Veewet, he t geval 
dat een hond or kat zich in een woning 
bevindt onder ogen is gezien; 

dat onder deze omstandigheden de ge
schiedenis van de totstandkoming geen 
aanleiding kan zijn om aan de wetsbepa
ling een ruimere u itlegging te geven dan 
de bewoordingen toelaten; 

dat requirant voorts heeft betoogd, dat 
het redelijk is, dat de voor erven gegeven 
bepaling ook voor woningen geldt; 

dat echter, daargelaten wat er van die 
redelijkheid zij, ook dit betoog op de duide
lijke bewoordingen van de w1..t afstuit; 

0. dat het middel derhalve niet tot cas
satie kan leiden; 

Gewezi>n overeenkomstig de conclusie 
van den Advocaat-Generaal Wijnveldt, die 
o.m. had betoogd: 

Post alia: 
De feitelijke toedracht dezer zaak komt 

hierop neer. clat verdachte een kat van 
zijn buurman, die volgens zijn zeggen de 
slaapkamer in zijn huis bevuild had, m e t 
een pook heeft doodgeslagen, en daarna in 
zijn tuin begraven, een en ander in de 
m ening dat men een kat die men In zijn 
woning aantreft, vrij mag doden. 

Post cetera alia: 
de regeling in de artt. 434, 454, 462 en 

479 lid 1 van de Code Pénal, en Uw daarop 
berustend arrest van 4 Mei 1874 (W. 3727) 
zullen bij de beslissing omtrent het begrip 
,.erf" naar mijn gevoelen buiten beschou
wing moeten · worden gelaten. 

H et woord "licu" of "plaats" waarover 
in die bepalingen gesproken wordt, ver
spreidt geen licht over de term "erf" in 
art. 65 der Veewct. Zij houden niet In, dat 
m en destijds onder de Code Pénal op zijn 
eigen terrein straffeloos eens anders hond 
of kat kon doden, waarbij den "terrein" 
volgens verdachte moet worden opgevat 
als tevens de woning of het huis te om
vatten. 

Hoe dit ook zij de Veewet spreekt alleen 
van erf - en taalkundig heeft dit woord 
een enger begrip dan requlrant voordraagt. 
Dit volgt ook uit hetgeen het vVoorden
boek der Nederlandse Taal omtrent "erf" 
leert. De omschrijving zegt, dat het woord 
vooral van toepassing is op de grond om 
een boerenwoning en vermeldt daarbij tal 
van schrijvers, die het woord in die bete
kenis gebruiken (o.a. Cats, Loveling en 
Scharten An tink). Multatuli noemt "erf" 
als in toepassing op de g rond behorende 
bij een huls In Oost-Indië. 

V erder geeft het Woordenboek tal van 
voorbeelden ontleend aan Handvesten van 
Amsterdam, waarin het als een juridisch 
begrip m oet gezien worden, en aan de 
belletrle, waarin ,.erf" wordt genoemd als 
"stuk open grond binnen een stad of tussen 
huizen gelegen", en "als omheinde grond, 
die bij een huis of bij een ander gebouw 
behoort." Ten s lotte wijs ik ook nog op 
samenstellingen als erfdienstbaarheid on 
achtererf, en op de bij verkopingen gebrui
kelijke term: ,,huis en erve". 

D e opmerking van verdachte's raadsman, 
dat h erhaaldelijk onderzocht is In hoever 
de begrenzing van "erven" in de zin van 
art. 65 der Veewet zich naar buiten uit
strekt, maar dat nog nimmer is vastge
s teld dat men In zijn woning tot minder 
bevoegd zou zijn dan daarbuiten op zijn e rf, 
is juist, maar acht ik geen argument voor 
de stelling dat huis onder erf zou zijn be
grepen , Integendeel. 

Zodra men verdachte's systeem aan
vaardt, komt m en tot de s lotsom, dat men 
het recht 7,0u hebben ook wanneer m en op 
een tweede verdieping woont, daar de bond 
of ka t van een ander te doden. Die ver
dieping zou dan ook als "erf" moet en wor
den gequalificeerd. 

N. J. 

11 December 1941. KONINKLIJK BE
SLülT. (Armenwet art. 39). 

Patiente Is op 10 Juni 1946 verblijf 
gaan houden ten huize van een familie
lid In de gemeente G. en was op dat 
ogenblik in staat tot het vestigen van 
een hoofdverblijf. Onder deze omstan
dig heden moet zij geacht worden van 
die datu m af haar woonplaats in de 
zin van het B. W. in G. te hebben ge
vestigd. Daaraan doet niet at, dat zij 
zich eerst op 24 Juni 1946, op welk 
tijdstip zij geestelijk niet m eer In staat 
was tot woonplaatskeuze, in het bevol
kingsregister van G. liet inschrijven. 
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Aangezien patiente op 4 Februari 1947, 
toen de deskundige-verklaring, bedoeld 
in art. 39 4e lid werd afgegeven, haar 
h oofdverblijf nog te G. had, moet deze 
gemeente als woonplaats ten tijde van 
het afgeven der verklaring worden 
aangemerkt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woon

plaats van de armlastige krankzinnige Lea 
J. de Leeuw; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, geboord, advies 
van 26 November 1947, no. 1826; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 3 December 1947, 
no. 13080, Afdeling Armwezen; 

0., dat Lea J. de Leeuw, geboren 16 
Januari 1891, nadat zij op 10 Juni 1946 
haar intrek had genomen bij haar nicht, 
Mevrouw A. de L eeuw, wonende van 
Beuningenstraat 55 te 's-Gravenbage, op 
4 Februari 1947 in de "Ramaerklinlek" te 
's-Gravenbage opgenomen is en vandaar 
op 22 Februari 1947 overgebracht is naar 
h et provinciaal ziekenhuis nabij Santpoort; 
dat voor de opneming in de "Ramaer
kliniek" op 4 Februari 1947 een deskundige
verklaring als bedoeld in artikel 39, vierde 
lid, der Armenwet, werd afgegeven; 

dat over de betaling van de kosten van 
verpleging van de patiente geschil is ont
staan; 

dat burgemeester en wethouders van 
's-Gravenhage niet bereid zijn de kosten 
voor r ekening hunner gemeente te nemen , 
aanvoerende, dat L ea J. de Leeuw zich wel
iswaar op 10 Juni 1:146, komende uit Rijs
wijk (Z.H.), in 's-Gravenbage heeft geves
tigd, doch dat zij zich eerst op 24 Juni 1946 
t e r secretarie heeft aangemeld, teneinde 
haar opneming in het bevolkingsregister 
aan te vragen; dat deze laatste datum als 
de datum van vestiging in dé gemeente 
's-Gravenbage be hoort te worden aange
m erkt; dat volgens de artikelen 75 en 76 
B. W. het voornemen om zijn hoofdver
b lijf in een andere plaats te vestigen wordt 
bewezen door een gedane verklaring zowel 
bij het bestuur van de gem eente, welke men 
verlaat, als bij dat van de gemeente, waar 
de woonplaats wordt overgebracht; dat de 
tweede alinea van art. 76 B. W., luidende: 
"Bij gebreke van verklaring zal h et bewijs 
van het voornem en uit de omstandigheden 
worden opgemaakt" in het onderhavige ge
val niet van toepassing Is, aangezien de 
bedoelde verklaring door de patiente is ge
daan en wel op 24 J uni 1946; dat h et geens 
zins uitgesloten is, dat de patiente eerst op 
laatstgemelde datum het besluit nam en 
baar verblijf van 10 tot 24 Juni 1946 slechts 
een tijdelijk karakter droeg; dat blijkens 
de verklaring van de deskundige, Dr. J . J. 
Wuite, de patiente op 24 Juni 1946 of late r 
niet in staat was baar wil te verklaren 
omtren t het vestigen van een h oofdverblijf, 
zodat zij volgens de geldende jurispruden
tie, op het tijdstip van de dag t ekening der 
verklaring, als bedoeld in a r t . 39, 4e lid, 

der Armenwet, zijnde in dit geval 4 Febr. 
1947, in geen gem eente van het Rijk woon
plaats had in de zin van het B. W.; dat de 
kosten van verpleging voor rekening van 
het Rijk behoren te komen; 

0. dat blijkens de stukken Lea J. de 
Leeuw op 10 Juni 1946 is verblijf gaan hou
den ten huize van haar nicht in de ge
meente 's-Gravenhage; 

dat op grond van het a mbtsbericht van 
da Inspecteur van het Staatstoezicht op 
krankzinnigen moet worden aangenomen, 
dat zij bij haar komst te 's-Gravenhage in 
staat is geweest tot het vestigen van een 
hoofdverblijf; 

dat zij onder deze omstandigheden geacht 
moet worden van bovengenoemde datum 
af haar woonplaats in de zin van het Burg. 
Wetb. in de gemeente 's-Gravenhage te 
hebben gevestigd; 

dat daaraan niet kan afdoen de omstan
digheid, dat zij zich eerst op 24 J1,1ni 1946, 
op welk tijdstip zij naar de me ning van de 
psychiater bij de gemeentelijlrn geneeskun
dige- en gezondheidsdienst te 's-Graven
hage geestel ijk niet meer in staat was tot 
woonplaatskeuze, in het bevolkingsregister 
dier gemeente liet inschrijve n; 

dat. aangezien de patiente op 4 Februari 
1947. de datum waarop de deskundige-ver
klaring, als bedoeld in art. 39, vierde lid, 
der Armenwet, werd afgegeven, haar h oofd
verblijf nog te 's-Gravenhage had, deze ge
meente als baar woonplaats te n tijde van 
h et afgeven van de vermelde verklaring 
m oet worden aangemerkt; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
De gemeente 's-Gravenhage aan te wijzen 

als de woonplaats van de armlastige krank
zinnige L ea J. de Leeuw, voor de toepas
sing van art. 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast enz. A. B. 

12 December 1947. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Huurbeschermingsbesluit 
1941 art. 2.) 

Dit Besluit beschermt den onder
huurder in zijn verhoudin g tot den on
derverhuurder. 

Het bevat geen voorschrift, dat aan 
een huurder, die niet van een n iet-eige
naar heeft gehuurd, tegenover den 
eigenaar, die zich nimmer tegenover 
hem als verhuurder had verbonden, het 
recht verleent om, als zijn verhuurder 
geen recht van gebruik van het ge
huurde meer heeft, h et gehuurde niet 
te ontruime n en een huurove reenkomst 
tussen hem e n dien eigenaar te ver
krijgen. 

Mr. E. F. H ooijkaas en H. Hollestelle, 
beiden wonende te Utrecht, eisers tot cas
s&tie van een op 13 Maart 1947 door h et 
Gerechtsbo! te Amsterdam tussen partijen 
govezen arrest, adv. Mr. C. R. C. Wijcker
held Bisdom, 
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tegen: 
P. C. L. J. van Bergen, wonende te Utrecht, 
Y<;rweerder in cassatie, adv. Mr. A. E. J. 
Nysingh. (Gepleit door Mr. A. G. Maris). 

De Hooge Raad enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat van Bergen bij de Arr.-Reehtbank te 

Utrecht tegen Hooijkaas en H ollestelle een 
vordering heeft ingesteld tot ontruiming 
van de door hen bewoonde tweede en derde 
verdieping van het perceel Lichte Gaard 
110. 8 te Utrecht, daarbij in hoofdzaak stel
lende, dat hij eigenaar is van voormeld per
ceel en dat Hooijkaas en H ollestelle sinds 
geruimen tijd deze verdiepingen zonder 
enig recht bewonen; 

dat deze laatsten hebben erkend, dat van 
Bergen eigenaar is van voormeld perceel 
en voorts - voor zover nog van belang -
hebben aangevoerd, dat nadat van Bergen 
in 1942 den eigendom van het perceel had 
verkregen, een huurovereenkomst met be
trekking· tot dat perceel bestond tussen van 
Bergen en zekeren J. R. Wouters, van wien 
zij de tweede verdieping in onderhuur had
den en die zelf op de eerste verdieping een 
kapsalon dreef, dat eind 1944 de huurover
eenkomst tussen van Bergen en Wouters 
is ontbonden; 

dat de Rechtbank te Utrecht bij vonnis 
van 24 April 1946 (N. J. 1947 No. 195; Red.) 
de vordering heeft toegewezen; 

dat Hooijkaas en Hollestelle van dit von
nis in hoger beroep zijn gekomen en daar
tegen drie grieven hebben aangevoerd, 
waarvan de tweede luidt: ,,Ten onrechte 
heeft de Rechtbank niet aangenomen, dat 
ook de onderhuurder door het Huurbe
schermingsbesluit in bescherming wordt 
genomen"; 

dat het Hof voormeld vonnis heeft be
krachtigd, behalve voor wat de daarbij uit
gesproken uitvoerbaarverklaring bij voor
raad betreft en daarbij ten aanzien van 
voormelde tweede grief heeft overwogen: 

"dat deze grief ongegrond is, dat toch 
voormeld Huurbeschermingsbesluit voor 
onderhuur nie t is geschreven, daar het blij
kens zijn bewoordingen, waarin telkens 
wordt g·esproken van "verhuurder" en 
,.huurder", en met name ook blijkens het l:>"l
paalde bij de artt. 6 en 7, waarin een tus
schen den eischer tot ontruiming en den 
gebruiker van h et te ontruimen perceel be
staande huurovereenkomst wordt veronder
steld, een contractueele band verlangt, wel
k e tusschen den oorspronkelijken verhuur
der en onderhuurder niet bestaat; 

,.dat H ooijkaas en H ollestelle h ebben aan
gevoerd, dat er evenzeer reden bestond, om 
den onderhuurder t egen uitzetting en tegen 
hum·prijsopdrijving te bescheTmen, doch 
dat - wat hiervan zij - dit geen reden 
mag zijn, om aan voormeld besluit een uit
leg te geven, welke niet m et zijn inhoud 
valt te vereenigen; 

"dat zij voorts nog hebben betoogd, dat 
a lgemeen wordt aangenomen, dat de bepa
lingen van het Burgerlijk Wetboek, han
delende over huur en verhuur, ook op on-

derhuur toepasselijk zijn, hoewel dit ner
gens met zooveel woorden is gezegd, doch 
dat zij hierbij voorbijzien, dat het in casu 
niet gaat tusschen den onderhuurder en 
dengene, die aan hem heeft verhuurd, maar 
tusschen den onderhuurder en hem, van 
wien zijn verhuurder op zijn beurt heeft 
gebuurd;" 

0. dat Hooijkaas en Hollestelle dit arrest 
hebben aangevallen met een middel van 
cassatie, luidende: 

S. en/of v. t. van de artt. 1584, 1586, 1595 
B.W., 2. 3, 6, 7 van het Huurbeschermings
besluit 1941, 48 B.W., door op de hiervoren 
vermelde overwcging·en te beslissen, dat 
het Huurbeschermingsbesluit niet is ge
schreven voor onderhuur, en de desbetref
fende grief te verwerpen, daarbij over het 
hoofd ziende, 

dat het Huurbeschermingsbesluit naar 
zijn kennelijke strekking beoogt degenen 
die een onroerend goed gehuurd hebben en 
bewonen. te beschermen, onverschillig, of 
zij hun recht rechtstreeks van den eigenaar 
of van een huurder afleiden, weike bescher 
ming van den onderhuurder slechts effec
tief kan zijn, wanneer zij hem ook tegen
over den eigenaar toekomt; 

en dat het Besluit over verhuurder en 
huurder sprelrnnde, daarmede niet meer te 
kennen geeft, dan dat van de partijen de 
één huurder, de ander verhuurder is, zon
der dat noodzakelijkerwijze rechtstreeks 
een overeenkomst van huur en verhuur 
tussen deze partijen is gesloten, terwijl, al 
zouden de artikelen 6 en 7 van het Besluit 
een contractuele band tussen de partijen 
veronderstellen, zullcs de toepassing van 
het Besluit op gevallen, waarin zulk een 
band niet bestaat, niet behoeft uit te slui
ten; 

0. hieromtrent: 
dat het Huurbeschermingsbesluit 1941 de 

regeling bevat, dat indien een overeen
komst van huur en verhuur van een on
roerend goed is afgelopen, de Rechter een 
door den verhuurder tegen den gewezen 
huurder ingestelde vordering tot ontrui
ming, behoudens nader aangegeven uitzon
deringen, moet afwijzen, waarna een nieu
we huurovereenkomst geacht wordt, gere
kend van het einde der huur, op dezelfde 
voorwaarden voor onbepaalden tijd te zijn 
gesloten, m et bevoegdheid van den Rech
ter om in overeenstemming met partijen 
de voorwaarden der oorspronkelijke huur
overeenkomst t e wijzigen; 

dat deze regeling den onderhuurder be
schermt in zijn verhouding tot den onder
verhuurder en bovendien in zoverre, dat 
een geslaagd beroep van den huurder op 
voormelde regeling, ook den onderhuurder 
ten goede zal komen; 

dat echter het Huurbeschermingsbes!uit 
1941 geen voorschrift bevat, dat aan een 
huurder, die van een niet-eigenaar heeft 
gehuurd, - wat niet alleen bij onderhuur 
het geval kan zijn - tegenover den eige
naar, die zich nimmer tegenover hem a ls 
verhuurder had verbonden, het recht ver
leent om, als zijn verhuurder geen recht 
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van gebruik van het gehuurde meer h eeft, 
het gehuurde niet te ontruimen en een 
huurovereenkomst tussen hem en dien ei
genaar te verkrijgen; 

dat de omstandigheid, dat aldus de on
derhuurder niet steeds bescherming zal ge
nieten, geen grond kan opleveren om des
ondanks het besluit ook op de verhouding 
tussen den eigenaa:· en den onderhuurder 
van toepassing te achten en ook de enkele 
omstandigheid dat de eigenaar in zijn ver
houding tot den onderverhuurder verhuur
der is, niet tot een andere gevolgtrekking 
kan leiden; 

dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt Hooijkaas en Hollestelle in 

de kosten van het beroep. (Salaris f 450). 

Conclusie Adv.-G<ln. Wijnveldt: 

Post alia: 
Komt ook aan de onderhuurder een be

roep toe op het Huurbeschermingsbesluit 
1941, is de vraag welke e isers in cassatie 
aan de orde stellen. 

Ik meen, dat de Hooge Raad dit punt zal 
kunnen beslissen, ondanks art. 4 van het 
Besluit, daar de oorspronkelijke vordering 
een revindicatie was, dus niet berustte op 
de artt. 1 tot en met 3 van het Besluit ter
wijl bovendien Rechtbank en Hof hebben 
uitgemaakt, dat het Huurbeschermingsbe
sluit niet toepasselijk was. Ik acht derhalve 
het cassatie-beroep ontvankelijk. 

Eisers beroepen zich in hoofdzaak op de 
kennelijke bedoeling van het Huurbescher
mingsbesluit, welke zou zijn te waarbor
gen, dat de zittende bewoners niet veront
rust mogen worden. Tot die zittende bewo
n ers zouden dan ook de onderhuurders ge
rekend moeten worden. Zij menen voor die 
opvatting steun te kunnen vinden in het 
perscommuniqué van Prof van Kan d.d. 26 
April 1941. 

Ik acht dit een zwakke grond, waarbij 
wellicht de wens de vader der gedachte is. 
Bij besluiten is nu eenmaal omtrent de ge
schiedenis der tot stand koming niets be
kend en kan men meestal naar de bedoeling 
slechts g issen, doch hieraan kan m.i. niet 
aanleiding zijn de woorden van het Besluit 
geweld aan te doen. nu dit s lechts spreekt 
over verhuurder en huurder. In deze zaak 
bestaat geen huurovereenkomst tussen par
tijen, en het gaat te ver, wanneer men het 
besluit toepasselijk wil verklaren op geval
len waarin die contractuele band ontbreekt. 
Ook het feit, dat de mogelijkheid bestaat 
het Besluit te ontduiken, waarop van der 
Grinten wijst in de Huurbesluiten (blz. 57) 
is niet afdoende om het Besluit op onder
huurders toepasselijk te maken. Dit argu
ment zou kunnen gelden bij vele wettelijke 
regelingen. Eisers gaan er naar mijn ge
voelen te veel van uit, dat de "onderhuur
der" in het maatschappelijk leven een zeer 
bela n grijke figuur is geworden en verwar
ren daarbij de toestand welke in 1941 be-

stond en die welke zich na de bevrijding ont
wikkeld heeft, waarvoor de Woonruimte
wet 1947 regelingen getroffen heeft en 
treft. H et Huurbeschermingsbesluit be
schermt dan ook niet tegen de ontruimings
vordering, maar tegen het beëindigings
recht van de verhuurder. Dit Besluit noemt 
n~rgens de eigenaar en het beschermt 
slechts hem die in contractuele verhouding 
tot de (eigenaar) verhuurder van het pand 
staat. 

Literatuur en rechtspraak gaan dan ook 
in tegen de stelling van eisers. 

Zo leren Prof Mr. J. Valkhof! (in Themis 
R.M. 1945/46, blz. 368 en vlg.) dat de onder
verhuurder tegenover de oorspronkelijke 
verhuurder geen beroep op het Besluit kan 
doen, en evenzo van der Grinten (blz. 56 en 
in W.P.N.R. 3728) en neemt de rechtspraak 
dit aan blijkens de vonnissen van h et Kan
tongerecht Haarlem van 6 Februari 1942 
(1942, no. 265), dat te Alphen aan den Rijn 
van 19 Augustus 1942 (1942, no. 785), dat te 
H aarlem van 11 December 1942 (1943, no. 
304), die der Rechtbanken te Groningen 
van 25 September 1942 (1943, no. 30), te 
Almelo van 3 Maart 1943 (1943, no. 44), te 
Utrecht van 1 Maart 1944 (1944/45, no. 574) 
en va1, 5 Juli 1944 (1944/45, no. 600) en het 
arrest van het Hof te Amsterdam d.d. 9 No
vc-mber 1944 (1944/45, no. 662, eveneens ge
publiceerd 1946, no. 298). 

Naar mijn mening beschermt het Besluit 
dan ook niet de onderhuurders, i.c. huur
ders, die hun recht van een niet-eigenaar 
afleiden. Ten behoeve van hen bestaan 
thans andere regelen. 

Van oordeel dat het middel niet tot cas
satie kan leiden, concludeer ik tot verwer
ping van het beroep en veroordelmg van 
eisers in de kosten dezer procedure. 

(N. J.) 

13 December 1941. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 39). 

De vraag of de arbeidsovereenkomst 
tussen een inwonende dienstbode en 
haar werkgever nog bestond op het 
ogenblik, dat de verklaring van de des
kundige, bedoeld in het 4e lid van art. 
39 werd afgegeven, moet bevestigend 
worden beantwoord, daar deze verkla~ 
ring is afgegeven op de dag, dat de pa
tiënte het huis van haar werkgever met 
diens medeweten en toestemming voor 
een kort verlof heeft ver laten. In dit 
geval, waarin de werkgever met zijn 
gezin gedwongen was geëvacueerd, kan 
geen twijfel bestaan over de vraag 
waar zich het huis van de werkgever 
op dat tijdstip bevond, en speelt de 
vraag, welke gemeente als woonplaats 
van de werkgever moet worden be
schouwd, geen rol. De gemeente, waar 
zich het huis van de werkgever be
vond, wordt dus aangewezen als woon
plaats in de zin van art. 39. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woon

plaats van de armlastige krankzinnige 
Cornelia G. van Vugt; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 26 November 1947, No. 1825; 

Op de voordracht van On.ze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 5 December 1947, 
No. 13165, Afdeling Armwezen; 

0. dat Cornelia Govertje van Vugt, ge
boren 22 l<'ebruar i 1922, als inwonende 
dienstbode werkzaam was bij H . M. Vel
ders te 's-Gravenh age; dat deze in het be
gin van de maand December 1943 aanzeg
ging van overheidswege kreeg, dat hij bin
n en een tijdsruimte van een week zijn wo
ning moest ontruimen; dat hij toen met 
zijn gezin, waarvan de voornoemde dienst
bode deel uitmaakte, is v erhuisd naar 
Wassenaar, waar h em door h e t Evacuatie
bureau het perceel Bloemcamplaan 64 ter 
bewoning was toegewezen; dat op het per
soonsbewijs van Mejuffrouw van Vught 
de aantekening is gesteld: .,11 December 
194 3 geëvacueerd"; dat Mejuffrouw van 
Vugt op 12 December 1944 het huis van 
haar werkgever m et diens medeweten en 
toestemming voor een kort verlof heeft 
verlaten; dat zij diezelfde dag, op grond 
van een verklaring, als bedoeld in artikel 
39, 4e lid, der Armenwet, in de Ramaer
kliniek werd opgenomen, waar zij tot en 
met 7 Maart 1945 werd verpleegd; dat de 
kosten harer verpleging niet door haar 
werkgever werden betaald en evenmin van 
de zijde van de patiënte; dat zij na haar 
ontslag uit de Ramaerkliniek is vertrokken 
naar Nieuwendijk, gemeente Woudrichem; 
dat een gedeelte van haar in het perceel 
Bloemcamplaan 64 te Wassenaar achter
gelaten kleding op 5 Maart 1945 door een 
verpleegster is afgehaald en de resterende 
kledingstukken in Juni 1945 door Mejuf
frouw van Vugt; dat haar loon over de 
maand November 1944, dat f 35 bedroeg, 
haar op 1 December 1945 is uitbetaald; 
dat zij daarna in Juni 1945, toen zij zich 
voor het eerst na haar onts lag uit de Rae
maerkliniek ten huize van den heer Vel
ders vervoegde, van hem een vergoeding 
van f 40 h eeft ontvangen; dat zij volgens 
deze werkgever toen ontslag heeft ge
vraagd, hetwelk haar onmiddellijk werd 
verleend ; dat zij echter beweert, dat door 
geen der beide partijen de dienstbetrekking 
is opgezegd; dat zij bij dit bezoek consta
teerde, dat er geen plaatsvervangster voor 
haar was aangesteld; 

dat over de betaling van de kosten van 
de overbrenging naar het gesticht en van 
de verpleging aldaar geschil is ontstaan; 

dat burgeméester en wethouders van 
Wassenaar niet bereid zijn deze kosten voor 
rekening van hun gemeente te nemen, 
daar naar hun oordeel de betreffende pa
tiënte, die op grond van het bepaalde in 
artikel 79 van het Burgerlijk Wetboek 
woonplaats had t en huize van haar werk
gever, tezamen met deze als gedwongen 
evacuée geacht moet worden woonplaats 

te hebben gehouden in de gem eente, van 
waaruit zij evacueerde; 

dat burgemeester en weth. van 's-Gra
venhage evenmin bereid zijn deze kosten 
voor rekening van hun gemeente te nemen, 
daar de patiente niet gedwongen was haar 
werkgever naar Wassenaar te volgen en 
dit dus geheel vrijwillig gedaan heeft ; 

0. dat uit de stukken is gebleken, dat 
Mejuffrouw van Vugt inwonende werk
neemste r was bij de hee r V e lders, die tot 
December 1943 woonde in de Van-Zaeck
straat 35 te 's-Gravenhage en vervolgens, 
na tot evacuatie te zijn verplicht, zich te 
Wassenaar vestigde ; 

dat Mejuffrouw van Vugt voor de duur 
van de arbeidsovereenkomst tussen haar 
en haar voornoemde werkgever op grond 
van het bepaalde in artikel 79 van h et 
Burgerlijk Wetboek geacht moet worden 
woonplaats t e hebben gehad ten huize van 
deze werkgever; 

dat de vraag, of de voormelde arbeids
overeenkomst nog bestond op het ogenblik, 
dat de verklaring van de deskundige, be
doeld in h et 4e lid van artikel 39 der Ar
m enwet w erd afgegeven, bevestigend be
antwoord moet worden, daar deze verkla
ring is afgegeven op 12 December 1944, 
dus op dezelfde dag, dat de patiënte het 
huis van haar werkgever met diens mede
weten en toestemming voor een kort ver
lof heeft verlaten; 

dat verder t en deze geen twijfel kan be
staan over de vraag, waar zich het huis 
van de b etreffende werkgever bevond op 
het voormelde tijdstip, en de vraag, welke 
gemeente als woonplaats van de werkgever 
m oet worden beschouwd, in een geval als 
het onderwerpelijke geen rol speelt; 

dat zodoende in dit geval als woonplaats 
voor de toepassing van artikel 39 der Ar
men wet dient te worden aangewezen de ge
m eente Wassenaar ; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
De gemeente Wassenaar aan te wijzen 

als de woonplaats van de a r m lastige 
krankzinnige Cornelia G. van Vugt, voor 
de toepassing van artikel 39 der Armen
wet. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. A. B. 

16 D ecember 1941. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 3, 2e lid, aanhef en 
sub b) . 

Het scheidsgerecht h eeft een uit
spraak gegeven, inhoudende, dat het 
ontslag ten onrechte is verleend. De 
burgemeester heeft die uitspraak ten 
onrechte als een advies aangemerkt. 

Nu de burgemeester tegen die uitspraak 
geen hoger beroep h eeft ingesteld is 
het ontslagbesluit ve rvallen. Het be
s luit, waarbij het ontslagbesluit is ge
handhaafd moet daarom worden nietig 
verklaard. 
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De burgemeester moet nu alsnog aan 
de uitspraak van het scheidsgerecht 
uitvoering geven. 

Uitspraak in zake: 
:\1., wonende te D., klager, 

tegen: 
de Burgemeester van D., verweerder. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de burgemeester van D. op 3 Mei 

1947 het navolgende besluit heeft genomen: 
.. De Burgemeester van D.; 
.. Gezien het schrijven van de Commissa

ris van Politie dd. 1 Mei 1947, La. A. no. 
231/7; 

"0. dat is gebleken, dat M., geboren 18 
Juni 1918, agent van gemeentepolitie (met 
een proeftijd), onvoldoende plichtsbesef be
zit; 

"dat hij in verband hiermede niet in zijn 
betrekking bij de politie kan worden g·e
handhaafd; 

"Gelet op art. 3 van het Politiebesluit 
1945; 

,.Besluit: 
"aan :\L voornoemd, met ingang van 1 

Juli 1947 eervol ontslag te verlenen als 
agent van gemeentepolitie (met een proef
tijd);"; 

0. dat het Scheidsgerecht voor de amb
tenaren van politie in dienst der gemeente 
D., bij welk gerecht k lager tegen dat be
sluit beroep had ingesteld, naar aanleiding 
hiervan op 2 Juli 1947 een uitspraak heeft 
gegeven. waarvan het dictum luidt: 

.,Spreekt als zijn oordeel uit: 

. ,dat appellant als agent van Gemeente
politie (met een proeftijd) te D. behoort 
te worden gehandhaafd; 

"dat met handhaving van appellant als 
zodanig te zijnen aanzien voldoende rechts
herstel heeft plaats gehad."; 

0 . dat vervolgens de burgemeester van 
D. op 16 Aug. 1947 heeft besloten zijn be
s lu it van 3 Mei 1947 te handhaven; welk 
besluit steunt o.m. op de volgende gronden; 

dat het Scheidsgerecht in zijn overwegin
gen aanvoert, dat het van oordeel is, dat 
het hier een als straf verleend ontslag 
betreft; 

dat, op grond van deze overweging, het 
Scheidsgerecht zich onbevoegd had moeten 
verklaren van dit beroep kennis te maken 
(lees: nemen), aangezien voor strafop
legging een andere procedure wordt ge
volgd en het Scheidsgerecht daaromtrent 
geen enkele bevoegdheid bezit; 

dat dit Scheidsgerecht immers volgens 
artikel 1, lid 2, van het reglement regelende 
het beroep op het scheidsgerecht voor de 
ambtenaren van politie in dienst der ge
meente D. niet oordeelt over disciplinaire 
straffen; 

dat bij een volgende overweging de han
delingen van de betrokken agent van poli
tie worden afgekeurd, maar in casu het 
ongevraagd eervol ontslag een te zware 
.,straf" wordt geacht; 

dat echter van een agent van politie mag 

worden geëist, dat hij zich in diensttijd niet 
laat onthalen in ondernemingen, welke hij 
moet controleren; 

dat de betrokken agent dit wel heeft 
gedaan, daarmede blijk heeft gegeven van 
onvoldoende plichtsbesef en derhalve niet 
de nodige geschiktheid bezit voor de werk
zaamheden aan de betrekking van agent 
van politie verbonden; 

dat de overwegingen en de uitspraak van 
het Scheidsgerecht dd. 2 Juli 1947, welke 
uitspraak als een advies moet worden aan
gemerkt, geen aanleiding geven wijziging 
in het besluit van 3 Mei 1947 te brengen; 

0. dat Mr. J. G. van der Steenhoven . 
advocaat te D., als gemachtigde van klager 
tegen dit besluit dd. 16 Augustus 1947 
tijdig beroep heeft ingesteld en op de bij 
het klaagschrift aangevoerde gronden de 
Raad heeft verzocht hêt besluit van 16 
Augustus 1947 nietig te verklaren, althans 
te vernietigen, subsidiair met vernietiging 
van het aangevallen besluit van 3 Mei 
1947 te bevestigen de uitspraak van het 
Scheidsgerecht dd. 2 Juli 1947; 

In rechte: 
0. dat allereerst moet worden beslist, of 

de bovenvermelde uitspraak van het 
Scheidsgerecht moet worden aangemerkt 
als een bindende uitspraak, zoals namens 
klager is betoogd, dan wel slechts als een 
niet-bindend advies, gelijk vanwege ver
weerder is gesteld; 

0. hieromtrent, dat klager bij besluit van 
3 April 1947 met ingang van 8 April 1947 
was benoemd tot agent van gemeent epolitie 
te D. met een proeftijd van één jaar en dat 
op hem, mede op 3 :l>lei 1947, toen het hier
voren eerstvermelde besluit werd genomen • 
van toepassing waren de regelen, door de 
burgemeester van D. ten aanzien van de 
ambtenaren van politie in dienst dezer ge
meente vastgesteld; 

dat het toen geldende reglement voor de 
ambtenaren van politie in dienst dezer ge
meente met betrekking tot het ontslag, 
voorzover te dezen van belang, onderscheid 
maakt tussen: 

a. eervol ontslag "wegens gemis aan de 
noodige geschiktheid voor de werkzaam
heden, die de ambtenaar van politie heeft 
te verrichten", genoemd in artikel 28, 
eerste lid aanhef en onder c; 

b. het ontslag, hetwelk alleen kan wor-
1 den verleend aan een op proef aangesteld 
en een tijdelijk ambtenaar; te wiens aan
zien in het 4e en het 5e lid van genoemd 
artikel 28 het volgende is bepaald: 

.,4. Voor een op proef aangesteld amb
tenaar of een tijdelijk ambtenaar eindigt de 
dienstbetrekking, wanneer de tijd of de 
werkzaamheid, waarvoor hij.is aangenomen, 
is afgeloopen. Is die tijd of die werkzaam
heid niet bepaald, dan is de opzeggings
termijn één maand. 

5. Het in het vorige lid bepaalde is niet 
van toepassing, wanneer blijkt, dat de 
ambtenaar niet de noodige geschiktheid 
voor de werkzaamheden bezit, ter beoor
deeling van dengeen, die den ambtenaar 
heeft aangesteld, of wanneer de dienst. 
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wordt gereorganiseerd. In die gevallen kan 
te allen tijde ontslag worden gegeven met 
een opzeggingstermijn van een maan<!.": 

c. het ongevraagd eervol ontslag, g·e
noemd in artikel 32, eerste lid aanhef en 
onder g, hetwelk bij wijze van straf kan 
worden opgelegd wegens "plichtsverzuim in 
den meest uitgebreiden zin van het woord 
of wangedrag"; 

dat voorts opmerking verdient, dat mede 
op ambtenaren als klager van toepassing 
waren: 

le het op 12 D ecember 1931 vastgestelde 
reglem ent inzake h et beroep voor het poli
tiepersoneel in dienst der gem eente D., 
waarin o.m. is bepaald, dat, t en einde de 
burgem eester en de commissaris van poli
tie voor te lichte n en raad te geven bij het 
nemen van een besluit tot het opleggen van 
de in artikel 32 voormeld genoemde straffen 
en in alle andere gevallen, bedoeld in arti
kel 3 der Ambtenarenwet 1929, wordt inge
steld een Commissie van Advies ; terwijl uit 
dit reglement voorts blijkt, dat de burge
meester , indien hij meent, dat er termen 
zijn voor h et nemen van een besluit tot het 
opleggen van een straf, de belanghebbende 
hiervan schriftelijk kennis geeft, onder 
nauwkeurige opgave o.m. van de feiten, 
waarop het besluit zou steunen, en van de 
straf, die hij voornemens is op te leggen; 
waarna de belanghebbende zijn zaak aan 
h et oordeel der Commissie kan onderwer 
pen, do Commissie aan de burgemeester een 
advies geeft, en deze ten slotte een besluit 
neemt , a l of n iet m et opvolging van het 
advies; en 

2e hot op 2 April 1935 vastgestelde regle
ment, regele nde h e t beroep op het Scheids
gerecht voor de ambtenaren van politie in 
dienst der gemeente D., waarin o.a. is be-

' paald: dat h et Scheidsgerecht niet oordeelt 
over disciplinaire straffen; 

dat ieder ambtenaar bevoegd is, nadat 
o.m. door de burg·emeester een besluit is 
genomen, een handeling is verricht of een 
weigering (om te besluiten of te handelen) 
is uitgesproken, h etwelk of welke feitelijl{ of 
rechtens m et de toepasselijke algemeen ver
bindende voorschriften strijdt, of, wanneer 
bij het nem en, verrichten of uitspreken daar
van het betrokken orgaan van zijn be
voegdheid k e nnelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt, dan tot de doeleinden, waar
voor die bevoegdheid is gegeven, deswege 
een schriftelijke, met r edenen omklede 
klacht in t e dienen bij het Scheidsgerecht; 
terwijl artikel 12 van dit reg lement luidt als 
volgt: 

"1. H eeft h et be roep betrekking op een 
niet als straf verleend ontslag, dan spreekt 
het scheidsgerecht uit, of het ontslag be
hoort te worden verleend. Spreekt het 
Scheidsgerecht uit, dat het ontslag ten on
rechte is verleend, dan adviseert het t evens 
op welke wijze naar 11ijn oordeel rechts
h erstel behoort plaats te hebben. 

2. I s het scheidsgerecht in andere ge
vallen van oordeel, dat een den ambtenaar 
toekomend recht is geschonden, dan spreekt 
het dit uit en adviseert het tevens op welke 

, wijze h e rstel van het geschonden rech t 
naar zijn oordeel behoort plaats te h ebben."; 

0. dat verweerder in zijn besluit van 16 
Augustus 1947 heeft gesteld, dat het bij h et 
besluit van 3 Mei 1947 gegeven ontslag is 
gebaseerd op het 5e lid van artikel 28, 
voormeld, en de Raad d it ook wel wil aan
nemen, al had h et uit h et besluit van 3 Mei 
1947 wel duidelijker mogen blijken dan n u 
h et geval is; 

dat de Raad niet deelt klager s standpunt, 
dat hier sprake was van een "ontslag 
wegens ongeschiktheid, h oewel h et in feite 
om een strafontslag ging, zodat hier van 
een verkapte disciplinaire maatregel moest 
worden gesproken"; 

dat nog minder kan worden aanvaard het 
oordeel van het Scheidsgerecht, ,.dat het 
hier een als straf verleend on tslag betrof, 
nu in het ontslagbesluit èn in den brief, 
waarin appellant dit ontslag word m ede
gedeeld, wordt gesprok en van "onvoldoende 
plichtsbesef", en artikel 28 lid 5 van het 
Reglement voor de ambtenaren van politie 
in dienst der Gem eente D. dd. 2 April 1935 
Nr 1746, bepaalt, dat aan een op proef aan
gesteld ambtenaar te allen tijde ontslag 
kan worden gegeven m et een opzeggings
termijn van een maand, wanneer blijkt, 
dat de ambtenaar niet de nodi.Qe .oeschikt
heid bezit voor de werkzaamheden, waar 
voor hij is aangenomen, terwijl artikel 32 
lid 1 onder g on gevraagd eervol ontslag 
n oemt als straf op plichtsverzuim in den 
m eest uitgebreiden zin van het woord, 
waartoe naar h et oordeel van het Scheids
gerecht "onvoldoende plichtsbesef" zonder 
twijfel is te rekenen ;"; 

0. dat de Raad h et, ondanks de gebrek
kige redactie van het beslu it van 3 Mei 
1947, duidelijk a c ht, dat daarbij geen ontslag 
is gegeven bij wijze van straf, daar hiervan 
in het besluit met geen woord wordt 
gerept en ingevolge de te dezen geldende 
bepalingen een strafbesluit niet zo maar 
mag worden gegeven, maar daaraan dient 
vooraf to gaan oen kenbaar maken van 
het voornemen daartoe, met gelegenheid 
voor de ambtenaar de zaak te onderwerpen 
aan het oordeel van de Commissie van Ad
vies: 

dat trouwens, indien het besluit van 3 
Mei 1947 wel een strafbesluit was geweest, 
h et Scheidsgerecht niet bevoegd zou zijn 
geweest van het beroep kennis te nemen; 

0. dat, nu h et besluit van 3 Mei 1947 niet 
was een strafbesluit, maar een besluit, 
waartegen beroep openstond op h et Scheids
gerecht, de door dit Gerecht gewezen uit
spraak bevoegdelijk is gegeven en derhalve 
r echtskracht bezit; zulks ongeacht de on
juistheid van het uitgan gspunt, waarvan 
het Gerecht bij zijn beoordeeling is uitge
gaan; 

0. dat in dit verband nog aandacht ver 
dient: 

1. dat het bovengenoemde reglement 
van l 2 December 1931 de Commissie van 
Advies weliswaar bevoegd verklaart niet 
alleen met betrekking tot straffen, maar 
ook "in alle andere gevallen, bedoeld in 
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artikel 3 der Ambtenarenwet 1929", doch 
dat aan deze toevoeging geen betekenis 
meer kan worden gehecht sedert het re
glement van 2 April 1935 voor al die andere 
gevallen dan disciplinaire straffen het 
Scheidsgerecht bevoegd verklaart; 

2c. dat klager zijn beroep bij h et Scheids
gerecht weliswaar niet heeft ingediend 
binnen de bij evenbedoeld reglement daar
voor bepaalde termijn van 6 werkdagen, 
maar h et Scheidsgerecht met toepassing 
van art. 4 van dit reglement het beroep 
( terecht) toch ontvankelijk heeft geacht, 
omdat de termijnoverschrijding aan klager 
redelijkerwijs niet kon worden toegerekend, 
vermits men zelrs ten raadhulze van D. 
zijn raadsman/gemachtigde niet tijdig h eeft 
kunnen m ededelen, bij welke instantie hij 
beroep kon instellen; 

O. dat uit het eerder overwogene volgt, 
dat het rechtskarakter van de uitspraak 
van het Scheidsgerecht moet worden vast
gesteld aan de hand van het hierboven 
weergegeven art. 12 van het Scheidsge
rechtreglement van 2 _April 1935; waaraan 
niet afdoet, dat het Gerecht in zijn dictum 
de bewoordingen van dat artikel niet ge
heel heeft gevolgd; 

dat omtrent de bewoordingen van dat 
artikel overigens nog m oet worden opge
merkt, dat in de eerste zin van het eerste 
lid van dit artikel staat, dat het Scheids
gerecht uitspreekt, of het ontslag "behoort" 
te worden verleend, maar dit woord niet 
anders kan worden begrepen dan als "be
hoorde", nu aan het beroep reeds een be
sluit (en niet slechts een voornemen tot 
een besluit) voorafgaat; zodat juister is de 
redactie van de tweede zin van .Jat eerste 
lid, regelende het geval dat het Scheidsge
recht uitspreekt, dat het ontslag ten on
rechte "is" verleend; 

0. dat nu als strekking van lid 1 van 
genoemd art. 12 moet worden aangenomen, 
dat daarin het Scheidsgerecht bevoegd 
wordt verklaard: 

a. ui t te spreken, of het ontslag al dan 
niet terecht is verleend; en 

b. ingeval het uitspreekt, dat het ont
slag ten onrechte is verleend, te adviseren 
over de vraag, op welke wijze rechtsherstel 
behoort plaats te hebben; 

0. dat de onder a bedoelde uitspraak niet 
niet anders kan worden begrepen dan als 
een uitspraak, welke voor partijen bindend 
is, behoudens beroep op de Centrale Raad 
van Beroep krachtens h et 3e lid van art. 
3 jo. het l e lid van art 25 der Ambtenaren
wet 1929; en 

dat het onder b bedoelde advies moet 
worden opgevat als een advies, als bedoeld 
in het 2e lid onder b van artikel 3 dezer 
wet, hetwelk niet bindend is en veelal nog 
dient te worden gevolgd door een besluit 
van h e t administratieve orgaan ; 

0. dat met inachtneming van dit een en 
ander moet worden aangenomen, dat het 
Scheidsgerecht te dezen: 

le heeft uitgesproken, dat het ontslag 
ten onrechte is verleend ; en 

2e heeft verklaard, dat het, bij hand-

h aving van klager in zijn betrekking van 
agent van gemeentepolitie (met een proef
tijd), geen nader rechtsherstel nodig acht; 

0 . dat, nu tegen de onder le vermelde 
uitspraak van het Scheidsgerecht geen be
roep is ingesteld, deze de partijen onher
roepelijk bindt, en hiervan, zonder dat 
enig nader besluit is vereist, het gevolg is, 
dat het ontslagbesluit van 3 Mei 1947 is 
vervallen; hetgeen insluit, dat klager in 
zijn betrekking is gehandhaafd; 

0. dat verweerder die uitspraak in zijn 
besluit van 16 Augustus 1947 dus ten on
rechte slechts als een advies heeft aange
merkt en daarbij eveneens ten onrechte 
zijn - immers onherroepelijk vervallen -
besluit van 3 Mei 1947 heeft gehandhaafd; 

0. dat het besluit van 16 Augustus 1947 
mitsdien, wegens strijd m et h e t algemeen 
verbindend voorschrift van voormeld art. 
12, eerste lid, van het Scheidsgerecht
reglement, nietig m oet worden verklaard; 
waarbij met toepassing van het le lid van 
art. 47 der Ambtenarenwet 1929 tevens 
moet worden bepaald, dat verweerder aan 
de uitspraak van het Scheidsgerecht als
nog uitvoering moet geven ; 

Recht doende: 
Verklaart verweerders besluit van 16 

Augustus 1947 nietig; 
Bepaalt, dat verweerder aan opgemelde 

uitspraak van h et Scheidsgerecht alsnog 
uitvoering moet geven. 

A.B. 

16 December 1947. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Alg. Rijks
n.mbtenarenreglement art. 80. Ambtena
renwet 1929 artt. 29 en 48). 

De wnd. Directeur-Generaal van Po
litie was niet bevoegd zijn bevoegdheid, 
politieambtenaren t e ontslaan, te dele
geren, aangezien een dergelijke delega
tie op geen enkel wetsvoorschift zou 
steunen. 

Er is geèn reden de nietigheid van 
het ontslagbesluit voor gedekt te ver
klaren, omdat de gemeenschap andere 
ongewenste elementen als politieamb
tenaren zou t e rugkrijgen of tot het 
brengen van belangrijke financiële of
fers genoodzaakt zou zijn. 

Hiervoor is te minder grond, nu 
sommige ontslagen zijn verleend door 
gezagsdragers, bij wie onvaderlandse 
m otieven een rol kunnen hebben ge
speeld, terwijl voorts sommige der ont
slagenen weer in dienst zijn genomen. 
Ook het eventueel nalaten door som
mige der betrokkenen van het indien en 
van een verzoek om herziening van 
het ontslag krachtens de wet rechts
herstel overheidspersoneel 1946 verzet 
zich tegen gedektverklaring. 

Terugkeer in de politiedienst van 
ongewenste elementen kan bovendien 
gemakkelijk worden voorkomen. 

Partijen procederen in persoon of bij 
gemachtigde. H et hoger beroep kon 
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worden ingesteld door de gemachtigde 
van de minister van justitie, nu uit 
het beroepschrift duidelijk blijkt, dat 
die minister procedeert bij gemachtigde. 

Uitspraak in zake: 
De Minister van Justitie, eiser in hoger 

beroep, 
tegen: 

de rechtverkrijgenden van S., in l even "Wo
nende t e Amsterdam, gedaagden in hoger 
beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat op 19 Aug. 1944 het navolgende 

stuk is opgemaakt: 

De Directeur-Generaal 
van Politie. 

Bsd. IIId 953-2/'44. 

.,Op grond van art. 2, lid 1, tweeden vol
zin van de Verordening no. 108/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied (vierde Verordening be
treffende bijzondere maatregelen op admi
nistratiefrechtelijk gebied) en gelet op art. 
98, l e lid sub e van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement zoomede op het schrij
ven van den Befehlshaber der Ordnungs
polizei dd. 12 Juli 1944 II N.L. 3240/So.17.11, 
wordt S., geboren 8 Mei 1916, te rekenen 
vanaf 1 Juli 1944 ontslagen als wachtmees
ter der Staatspolitie." 

Nijmegen, 19 Augustus 1944. 
De wnd. Directeur-Generaal van Politie 

Namens dezen, 
De wnd. Chef van den Alg. Staf, 

(get.) Y de Boer. 

0. dat het Ambtenarengerecht te Am
sterdam bij mondelinge uitspraak van 26 
Aug. l947 - naar de inhoud van welker 
.aantekening hierbij wordt verwezen en in 
welker tenaamstelling S. moet worden ver
vangen door de rechtverkrijgenden van S. 
- dat besluit nietig heeft verklaard; 

0. dat E. Meijer, voornoemd, als gemach
tigde van de Minister van Justitie, t egen 
-deze uitspraak tijdig hoger beroep heeft in
gesteld en op de bij het beroepschrift aan
_gevoerde gronden heeft verzocht die uit
spraak te vernietigen; 

0. dat Mr. J. F. B. Rutgers, voornoemd, 
.als gemachtigde van gedaagden, bij contra
m emorie heeft verzocht E. Meijer in diens 
beroep niet-ontvankelijk te verklaren en 
-de aangevallen uitspraak te bevestigen; 

In rechte: 
0. dat in de contra-memorie o.m. is aan

gevoerd, dat ingevolge art. 105 der Ambte
naren wet 1929 het h oger beroep had dienen 
te worden ingesteld door de Minister van 
.Justitie, maar dat het is ingesteld door E. 
Meijer, voornoemd, weliswaar onder ver
melding, dat hij krachtens hem verleende 
machtiging in deze optreedt namens de 
Minister van Justitie, doch zonder de Mi
nister als zodanig als procespartij te noe
m en; 

L . 1947 

dat naar aanleiding hiervan opmerking 
verdient, dat krachtens art. 29 der Amb
tenarenwet 1929 partijen procederen in per
soon of bij gemachtigde en dat uit het be
roepschrift duidelijk blijkt, dat de Minister 
van Justitie in het onderhavige geding pro
cedeert bij gemachtigde E. Meije r, zodat er 
in het bij contra-memorie betoogde geen 
grond ligt het hoger beroep niet-ontvanke
lijk te verklaren. terwijl hiervoor ook ove
rigens geen grond bestaat; 

0. dat h et bestreden besluit de indruk 
wekt, alsof het zou zijn genomen door de 
waarnemend directeur-generaal van politie 
en namens h em zou zijn ondertekend door 
de waarnemend chef van de algemene staf; 

0. dat niet m eer met ·volstrekte zeker
heid kan worden vastgesteld, welke bij het 
nemen van het besluit de werkelijke gang 
van zaken is geweest, maar de naad met 
het Ambtenarengerecht aanne~mt, dat het 
besluit in feite niet is genomen door de 
waarnemend directeur-generaal van politie, 
maar door de waarnemend chef van de al
gemene staf, zelfstandig; 

0. dat de Raad voorts met h et Ambtena
rengerecht van oordeel is, dat de waarne
m end chef van de algemene staf niet be
voegd was een besluit als het onderhavige 
t e n emen, ook niet, al zou de waarnemend 
directeur-generaal zijn bevoegdheid daartoe 
aan de waarnemend chef van de algemene 
staf h ebben gedelegeerd; 

dat een zodanige delegatie immers op 
geen enkel rechtsvoorschrift zou steunen 
en daarom niet rechtsgeldig zou zijn; 

0. dat eiser bij beroepschrift voorts h eeft 
doen betogen, dat, zo m oet worden aange
n omen, dat het ontslagbesluit door de ver
melde ondertekening nietig is, ook het aan
stellingsbesluit van wijlen S. in feite nietig 

· is, aangezien dit een volkomen gelijklui
dende ondertekening vertoont; 

0. dat echter, ook al zou het aanstel
lingsbesluit onbevoegd zijn genomen, dit 
voor het onderhavige geding niet van be
tekenis zou zijn, daar tegen dat besluit te 
dezen geen beroep is ingesteld en voorts 
onbetwist vaststaat, dat S. in feite wacht
m eester der Staatspolitie is geweest; 

0. dat namens eiser tenslotte is verzocht 
om, indien het ontslagbesluit nietig zou 
worden geacht op g rond van een ongeoor
loofde delegatie der ontslagbevoegdheid, de 
nietigheid voor gedekt te verklaren om re
denen van algemeen belang ; ter ondersteu
ning van welk verzoek het navolgende is 
aangevoerd: 

"Er zijn nog slechts een beperkt aantal 
zaken, voortspruitende uit de bezettings
tijd, in behandeling. Vele stukken uit de 
archieven van het voormalige Directoraat
Generaal van Politie zijn door oorlogsom
standigheden verloren gegaan. Na de be
vrijding zijn a ndere autoriteiten gekomen 
en is de organisatie van de Nederlandse 
politie ingrijpend gewijzigd. Het nietig ver
klaren van destijds genomen besluiten op 
grond van de principiële vraag of een toen
maals a lgemeen gevolgde gedragslijn al dan 
niet juist was kan dus t enslotte uitsluitend 

25 
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voor deze enkele klagers van belang zijn. 
Het algemeen belang wordt er niet in het 
minst door gediend daar verandering van 
de gewraakte gedragslijn thans niet meer 
mogelijk is. Integendeel, het algemeen be
lang wordt geschaad aangezien door het 
n ietig verklaren van een dergelijk ontslag
besluit zonder daarbij de zaak zelve te be
zien, doch uitsluitend op grond van een 
formele fout, in feite de betrokken politie
a mbtenaar - hoe zeer de gemeenschap 
overigens door zijn laakbare houding of 
gedrag ingen van zijn aanwezigheid als po
litieman nadeel zou kunnen ondervinden -
geacht 1noet ·worden niet ontslagen te zijn 
en de gemeenschap dus een ongewenst ele
ment als politie'Inan zou kunnen terugkrij
gen of tot belangrijke finantiële offers zou 
kunnen worden genoopt. Dat de rechten 
van betrokkenen niet mogen worden be
kort in dier voege dat zij recht op een be
handeling van hun zaak hebben en wellicht 
tevens thans onder de door de bevrijding 
gewijzigde omstandigheden een helderder 
licht, op hun handelingen of nalatigheden 
kunnen doen schijnen wordt dezerzijds al
lerminst betwist. Doch dan behoort de 7,aak 
ook a ls zodanig en in volle omvang te wor
den bezien."; 

0. dat de Raad echter na het aangevoe-r
de niet voldoende redenen aanwezig oor
deelt e isers verzoek in te willigen; 

dat hiervoor te minder grond bestaat, 
aangezien er onder de zaken, welke eiser 
op h et oog- heeft en bij de ambtenaren
rechter aanhangig zijn gemaakt, kennelijk 
verschillende zijn, waarbij verkeerde - nl. 
onvaderlandse - motieven der toenmalige 
gezagsdragers althans mede een rol zullen, 
tenminste kunnen, hebben gespeeld, voorts 
in sommige dier zaken de ontslagenen weer 
in dienst zijn genomen zonder dat het ont
slagbesluit is ingetrokken, en het nu aller
eerst op de weg der thans tot ontslaan be
voegde autoriteiten ligt uit te spreken, of 
zij de ontslagen alsnog willen bekrachtigen; 

dat hiervoor te meer aanleiding bestaat, 
nu in enige zaken een verzoek om rechts
herstel krachtens de Wet Rechtsherstel 
Overheidspersoneel 1946 aanhangig is ge
maakt en het geenszins is uitgesloten, dat 
anderen een zodanig verzoek achterwege 
hebben gelaten met het oog op het tegen 
het ontslagbesluit ingestelde beroep, terwijl 
inmiddels de termijn voor het indienen van 
een dergelijk verzoek is verstreken; 

dat bovendien de nietigverklaring der on
derhavige ontslagbesluiten slechts dan het 
door eiser geduchte gevolg zal hebben, dat 
de ambtenaren in de politiedienst terug
k eren, indien de bevoegde autoriteit niet 
alsnog besluit hen te ontslaan; welk ont
slag althans in sommige gevallen met t e
rugwerkende kracht zou kunnen worden 
verleend; 

0. dat uit het hiervoren overwogene 
volgt, dat de aangevallen uitspraak moet 
worden bevestigd; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

A. B. 

17 December 1941. UITSPRAAK van het 
Ambtenarengerecht te Rotterdam. 
(Wet Rechtsherstel Overheidspersoneel 
1946 art. 9). 

Een In verband met deportaties op 
grote schaal van politieambtenaren 
ondergedoken agent van politie heeft 
recht op schadeloosstelling op grond 
van art. 9 der wet. Het is zeer begrijpe
lijk, dat hij zich tijdens zijn onderduik
tijd niet meer met de dienst in ver
binding heeft gesteld, terwijl boven
dien niet kon verwacht worden, dat 
aan hem een Freistellung zou worden 
gegeven, zoa1s aan zijn uit Duitsland 
teruggekeerde collega's. 

Op de schadeloosstelling mag niet in 
mindering worden gebracht de hem 
mondeling aangezegde niet uitbetaling 
van de helft zijner bezoldiging over de 
onderduikperiode. 

Uitspraak in zake: 
J. A. Weseel, wonen de te Rotterdam, 

klager, 
tegen: 

de Burgemeester van Rotterdam, verweer
der. 

Het Ambtenarengerecht, enz.; 
Ten aanzien der feiten: 
0. dat verweerder bij besluit van 7 Aug. 

1947 niet heeft ingewilligd een verzoek van 
klager, agent van politie, om rechtsherstel 
op grond van de Wet Rechtsherstel Over
heidspersoneel 1946 (Stbl. G 401), aange
zien de hem destijds opgelegde disciplinaire 
straf in feite op een buiten de bezetting 
gelegen grond is opgelegd; 

Post alia: 
O. dat op een ver zoek van de Voorzitter 

van het Gerecht door klager het volgende 
is geantwoord: 

.,deel ik U mede, dat aan dit verzoek, 
toezending van het betrekkelijk strafrap
port, niet voldaan kan worden, aangezien 
er tegen mij destijds geen officiële straf
maatregel genomen is. De enige kennisge
ving van een zogenaamde disciplinaire straf 
tegen mij is, de afwijzende beschikking op 
het ver·wek om rechtsherstel van de Bur
gemeester van Rotterdam d.d. 7 Augustus 
1947. Uit de stukken op mij betrekking 
hebbend, op het Centraal Bureau van Po
litie alhier aanwezig, kon niet van enige 
strafmaatr egel b lijken, enkel blijkt daar 
uit, dat de Hoofdcommissaris van Politie 
destijds heeft bepaald, dat aan mij de helft 
van mijn achterstallig salaris, gerekend 
over de onderduikperiode zou worden uit
betaald. De resterende helft is mijns in
ziens zonder enige vorm van proces niet 
uitbetaald, redenen waarom ik meende 
voor rechtsherstel in aanmerking te ko
men. Ik heb zoals ik r eeds eerder heb ver
klaard nimmer enig strafbesluit op deze 
zaak betrekking hebbend getekend en is 
mij van enige straf geen aanzegging ge
daan ;" 

0. dat verweerder bij contra-memorie 
heeft betoogd: 

.,Bij de door de bezettende macht in No-
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vember 1944 ondernomen deportaties van 
Nederlanders naar Duitsland is aanvanke
lijk een groot aantal politieambtenaren 
weggevoerd. Korte tijd na de bekende raz
zia's is van Duitsche zijde de mededeling 
ontvangen, dat dit voor wat de ambtenaren 
van politie betreft ten onrechte was ge
schied en de toezegging gedaan, dat hierop 
zou worden teruggekomen. Inderdaad zijn 
de meeste gedepor teerde politie-ambtenaren 
daarna uit Duitschland teruggekeerd. Zij 
hebben toen evenals alle niet gedeporteerde 
politie-ambtenaren een vrijstelling gekre
gen, waarvan als voorbeeld een foto-copie 
hiernevens gaat. I n het verder verloop van 
de bezetting tot 5 Mei 1945 hebben de be
trokkenen geen Jast van deze aard meer 
ondervonden. Klager heeft zich aan depor
tatie weten te onttrekken. Hij is daarop 
naar H eiloo gegaan en heeft zich daar min 
of meer schuil gehouden tot het tijdstip 
van de bevrijding. Op 30 Mei 1945 heeft hij 
zich weder bij de dienst gemeld en heeft 
hij zijn werk7aamheden hervat, na sedert 
10 November 1944 afwezig geweest te zijn. 
Aangezien men van mening was, dat kla
ger zich in Duitschland bevond, is er tus
sen 10 November 1944 en 5 Mei 1945 van 
de zijde der bezetters of op hun last door 
de commandant van het corps, waartoe hij 
behoorde, geen enkele maatregel tegen h em 
genomen. Hoewel er kort na de terugkeer 
van klager nog geen voorschriften beston
den omtrent de vergoeding van in verband 
met de bezetting niet uitbetaalde bezoldi
ging, heeft de Hoofdcommissaris van Po
litie in beginsel besloten aan klager het 
gederfde doon alsnog te doen uitbetalen. 
Tegelijk is echter aan de Raad van Disci
pline, een lichaam, dat aan de Hoofdcom
missaris advies uitbrengt over op te leggen 
straffen, de vraag voorgelegd, of klager 
geen straf verdiende wegens het feit, dat 
hij na zijn vertrek uit Heiloo zich niet op 
de hoogte heeft gesteld van de positie van 
het politiepersoneel ten opzichte van de 
deportatie. Had hij dit wel gedaan, dan 
zou hem bekend geworden zijn dat zijn 
collega's uit Duitschland teruggekeerd wa
ren en weder hun dienst verrichtten, voor
zie van een door de bezetter uitgereikt be
wijs van vrijstelling. De Raad van Disci
pline meende, dat klager te dezer zake in
derdaad een verwijt trof en adviseerde over 
het tijdstip van 10 November 1944 tot 30 
Mei 1945 de helft van zijn bezoldiging in te 
houden. De Hoofdcommissaris beeft daar
op besloten, het loon gedurende de eerste 
14 dagen na klagers vertrek van inhou
ding vrij te stellen en heeft hem mitsdien 
gestraft met inhouding van de helft van 
het Joon over het tijdvak van 24 November 
1944-30 Mei 1945;" 

en voorts: 
,,Verweeerder is van mening, dat deze 

weigering terecht heeft plaats gehad. Vol
gens artikel 2, eerste lid, der genoemde 
wet toch worden o.m. herzien disciplinaire 
straffen, tijdens de bezetting in het bezet 
gebied opgelegd. Aan deze laatste voor
waarde voldoet de straf van Wessel niet, 

aangezien zij hem is opgelegd op of om
streeks 20 Juli 1945, derhalve niet "tijdens 
de bezetting in bezet gebied". De straf be
hoort derhalve niet tot die, waarvan her
ziening in de vorengemelde wet is voorge
schreven. Aangezien intrekking of herzie
ning van een niet beroepen straf na het 
verstrijken van de daarvoor geldende be
roepstermijn ook door geen enkele andere 
geldende bepaling is voorgeschreven en van 
de bevoegdheid tot het weigeren daarvan 
ook niet kennelijk een ander gebruik is 
gemaakt dan tot die doeleinden, waarvoor 
die bevoegdheid gegeven is, concludeert 
verweerder, dat het daartegen gerichte be
roep ongegrond is." 

Post alia: 
In rechte: 
0. dat het Gerecht op grond van de in

houd der stukken en van de verklaringen 
ter zitting als vaststaande aanneemt: 

dat klager op 10 November 1944, toen een 
groot aantal politie-ambtenaren door de 
bezetter naar Duitsland is weggevoerd, 
zich aan deze maatregel van de bezetter 
heeft onttrokken door "onder te duiken" 
en zich t e begeven naar Heiloo, waarna 
hij zich op 30 Mei 1945 weder bij zijn Dienst 
heeft gemeld; 

0. dat het Gerecht het aannemelijk acht, 
gelijk door klager in zijn klaagschrift uit
voerig is betoogd, dat hij zich tijdens het 
onderduiken gedurende de bezetting niet in 
verbinding kon stellen met zijn Dienst te 
Rotterdam, onder meer wegens het ontbre
ken van communicatie-middelen en wegens 
het risico voor zichzelf en voor hen die h em 
te Heiloo onderdak verleenden, zulks mede 
gelet op het feit, dat tijdens de bezetting 
aan de Rotterdamse Politiedienst tal van 
Duitsgezinde personen werkzaam waren, 
terwijl uiteraard niet kon worden verwacht 
dat ook aan hem bij eventuele terugkeer 
bij de Dienst een "Freistellungs-Bescheini.
g ung" zou worden uitgereikt als waarvan 
een fot o-copie door verweerder is overge
legd; 

0. wat betreft het tijdvak van de bevrij
ding af tot 30 Mei 1945, dat klager zich blij
kens zijn zich bij de stukken bevindende 
rapport van 30 Mei 1945, er op beroepen 
heeft, dat hij toen wegens ingewandsaan
doeningen gedurende een week te bed 
moest blijven en nadien nog enige dagen 
rust heeft moeten houden, terwijl uit niets 
is kunnen blijken, dat verweerder enige 
poging heeft aangewend om hieromtrent 
zekerheid te verkrijgen, doch dat het Ge
recht deze feiten aannemelijk acht, gezien 
de toestand, waarin tal van landgenoten 
verkeerden, die tijdens de hongerperiode in 
het Westelijk deel van bns land verbleven, 
waarbij nog in aanmerking dient te wor
den genomen, dat de moeilijkheden wat 
betreft de voeding in het bijzonder onder
duikers troffen; 

0. dat het Gerechts mitsdien van oordeel 
is, dat ten behoeve van k lager ingevolge 
de door of vanwege de bezetter uitgevaar
digde voorschriften of genomen besluiten 
anders dan bedoeld in artikel 2, van boven-
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genoemde wet, tijdens de bezetting geen 
salaris is uitbetaald en dat hij behoort tot 
de g roep van personen van wie, in v er 
band met het gevaar van maatregelen van 
de bezetter, redelijkerwijze niet verlangd 
mocht worden, dat zij hun dienst verricht
ten, weshalve op klager toepasselijk is te 
achten het bepaalde bij artikel 9, lid 1, 
aanhef en sub 1 ° van evengenoemde wet; 

0. dat h em op die g ronden schadeloos
stelling volgens dat artikel m oet worden 
toegekend en zulks volledig, aangezien niet 
gebleken is van redenen tot vermindering 
a ls bedoeld in artikel 6 van het "Eerste 
Uitvoeringsbesluit Wet Rechtsherstel 
Overheidspersoneel 1946 (Stbl. H 110), wel
ke redenen naar de mening van het Ge
recht in genoemd artikel 6 limitatief zijv 
vermeld, zodat op andere g ronden, dus ook 
niet bij wijze van straf na de bezetting eni
ge vermindering van de "schadeloosst el
ling" toelaatbaar is; 

0. intussen wat betreft de disciplinaire 
straf, waarvan in het bestreden besluit 
m elding is gemaakt, dat, naar door de ge
machtigde van verweerder ter zitting is 
toegegeven, aan klager geen schriftelijk be
r icht daarvan is gegeven, doch hem wel
licht op 7 Augustus 1947 mondeling m ede
delin g is gedaan, terwijl zich bij de stuk
k en slechts bevindt een advies van "de 
Raad van Discipline" d.d. 20 Juli 1947 m et 
een aantekening daarop van de Waarne
m end H oofdcommissaris van Politie en dat 
noch aan genoemde gemachtigde, noch aan 
het Gerecht bekend is, welk wettelijk voor
schrift m en ten deze h eeft willen toepas
sen, zodat moet worden aangenomen, dat 
volstaan is met een administratieve afdoe
ning van deze aangelegenheid waaraan 
eerst bij de m ondelinge mededeling op 7 
Augustus 1947 aan klager het woord straf 
is toegevoegd en behelzende dat bij over de 
periode van 10 November 1944 tot 30 Mei 
1945 slechts die helft van zijn salaris zou 
ontvangen, vermeerderd met zijn salaris 
over 14 dagen; 

0. dat aangezien deze maatregel, waar
naar in het bestreden besluit wordt ver
wezen, t engevolge zou hebben, niet toe
laatbare vermindering van de aan klager 
bij de wet toegekende sch adeloosst elling , 
welke, naar het Gerecht van oordeel is, 
h em alsnog volledig moet worden uitbe
taald, terwijl t en onrechte door verweer
der bij bedoeld besluit is geweigerd om aan 
k lager rechtsherstel te verlenen overeen
komstig de bepalingen van meergenoemde 
,vet; 

0. dat het bestreden besluit derhalve we
gens strijd m et de toepasselijke algemeen 
verbindende voorschriften niet kan worden 
gehandhaafd; 

Rechtdoende: 
Verklaart nietig zowel het besluit van de 

burgemeester van Rotterdam d.d. 7 Augus
tus 1947, waarvan beroep, a ls de monde
linge mededeling omtrent de inhouding van 
salaris, welke aan klager op die datum is 
gedaan. 

Geen hoger beroep ingsteld. A. B. 

17 D ecernber 1947. UITSPRAAK van het 
Ambtenarengerecht te Amsterdam . 
(Middelbaar Onderwijswet art. 29). 

D eze bepaling eist n iet, dat een ont
slagbesluit van een leraar aan een 
H.B.S. me t redenen m oet zijn omkleed. 

H et onderhavige ontslagbesluit be
hoort slechts te worden getoetst aan 
art. 29, 3e lid, der 1\1.O.-wet. 

U itspraak in zake: 
B., wonende te A., klager, 

tegen: 
de Raad der gem eente A., verweerder. 

H e t Ambtenarengerecht enz.; 
Ten aanzien der feiten: 
0. dat verweerder in zijn vergadering 

van 20 Mei 1947, op voordracht van Burge
m eester en Wethouders van 9 Mei 1947, 
gezien het advies van de Inspecteur van 
het Middelbaar Onderwijs in de 3e Inspec
tie en gelet op artikel 29 van de Middel
baar Onderwijswet, heeft besloten: 

I. aan klager eervol ontslag te verlenen 
uit zijn betrekking van leraar aan de le en 
3e H.B.S. met 5-jarige cursus te Amster 
dam met ingang van 1 Juli 1947; 

IJ. Burgemeester en Wethouders te 
machtigen aan klager een uitkering toe t e 
kennen, gelijk aan het bedrag, dat deze aan 
wachtgeld zou hebben genot en, indien de 
Wachtgeldverordening van toepassing zou 
zijn geweest, zulks gedurende een tijdvak , 
a ls waarop bedoelde verordening aanspraak 
geeft en onder de daarin vermelde voor
waarden; 

Post alia: 
I n rechte: 
0. dat klager zijn onderhavige beroep 

niet heeft ingesteld binnen de in artikel 
60, eerste lid, der Ambtenarenwet 1929 
daarvoor gestelde termijn van 30 dagen na 
de dag waarop het aangevallen besluit is 
genomen, doch het Gerecht, gelet op het 
bepaalde in artikel 60, derde lid, dier wet, 
geen termen aanwezig acht om klager we
gen s deze overschrijding van de beroeps
termijn in zijn beroep niet-ontvankelijk te 
verklaren, nu klager dat be roep heeft in
gesteld binnen 30 dagen na de dag van 
dagtekening van het schrijven, waarbij het 
aangevallen besluit aan hem is m edege
deeld, zodat bij zonder meer geacht kan 
worden het beroep te h ebben Ingesteld 
binnen 30 dagen na de dag waarop b ij van 
het aangevallen besluit redelijkerwijs h eeft 
kunnen k ennis dragen; 

0. ten principale, dat tussen partijen en 
oolc voor het Gerecht vaststaat, dat als 
algemeen verbindend voorschrift, waaraan 
h et aangevallen ontslagbesluit behoort te 
worden getoetst, slechts in aanmerking 
komt artikel 29, derde lid, der Middelbaar 
Onderwijswet; 

0. dat, nu deze wetsbepaling voor de 
rechtsgeldigheid van een ontslagbesluit als 
het onderwerpelijk e slechts eist, dat bur
gemeester en wethouders en de betrokken 
inspecteur (van h et middelbaar onderwijs) 
zijn gehoord en aan deze e isen blijkens de 
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zich onder de gedin;;-stukken bevindende 
afschriften van de brief van de inspecteur 
van het Middelbaar Onderwijs in de 3e In
spectie, dd. 25 April 1947, no. 813, en de uit
voerig gemotiveerde schriftelijke voor
dracht van Burgemeester en W ethouders, 
dd. 9 Mei 1947, no. 270, Is voldaan, h et aan
gevallen ontslagbeslui t niet gezegd kan 
worden feitelijk of rechtens met m eerge
m eld toepasselijk algemeen verbindend 
voorschrift In strijd te zijn; 

0. dat het Gerecht hierbij nog wil op
m erken, dat m eerbedoeld artikel 29 de r 
Middelbaar Onderwijswet m et name niet 
eist, dat het ontslagbesluit met redenen 
moet zijn omkleed, zodat het on tbreken van 
zodanige reden en geen grond voor nietig 
verklaring van dat besluit oplevert; 

0. dat h et Gerecht thans nog dient te 
onderzoeken of verweerder bij het nem en 
van het aangevallen besluit van zijn b e
voegdheid kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan waarvoor die bevoegd
h eid h em is gegeven; 

0 .dienaangaande, dat Burgemeester en 
W ethouders hun meervermelde voordracht 
dd. 9 Mei 1947 tot ont~lagverlenlng aan 
klager als volgt h ebhPn gemotiveerd: 

"Over de leraar in de Duitse taal- en 
letterkunde, B., h ebben ons in de loop der 
jaren herhaaldelijk klachten bereikt. Deze 
klachten hadden in hoofdzaak betrekking 
op de door genoemde leraar opgedragen 
overmatige huiswerktaken aan de leerlin
gen, op de wijze van lesgeven en op de 
manier van omgang met de leerlingen, 
welk e voor dezen veelal deprimerend en 
pijnlijk was. 

,,In 1936 is naar aanleiding van de vele 
k lachten in overeenstemming met het ge
voelen van de I n specteur van h et Middel
baar Onderwijs, bes loten de taak van d e 
heer B., die tot dan aan twee scholen ver
bonden was geweest, over drie scholen te 
verdelen. Deze maatregel had echter geen 
verbetering ten gevolge en in het najaar 
van 1940 h eeft de P laatselijke Commissie 
van Toezicht op h et Middelbaar Onderwijs 
h et College van Burgem eest er en Wethou
ders in overweging gegeven deze leraar 
wegens ongeschiktheid bij d e Gemeente
raad voor on tslag uit de gemeentedienst 
voor te dragen. Nog is het toen n iet zover 
gekomen, omdat m en het juiste moment 
daarvoor nog niet gekomen achtte. 

"Het h eeft een bijzonder onaangename 
indruk gemaakt, dat B. zich in het begin 
van de bezetting tot de Rijkscommissaris 
h eeft gewend om vorenbedoelde maatregel 
m et behulp van de Duitse overh eid onge
daan te maken. Op grond van deze handel
w ijze werd h em na de bevrijding op 8 Mei 
1945 de toegang tot de scholen ontzegd en 
1s hij krachtens h et Zuiveringsbesluit 1946 
door de Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen gestraft met een beris
ping, die door plaatsing in de Neder lan dse 
Staatscourant openbaar is gemaakt. 

,.Gezien de m e t deze leraar opgedane er
varingen is hem in het belang van het on
derwijs nog niet weder toegestaan zijn 

functie te h ervatten. Wij achten h em na
melijk ongeschikt voor de uitoefening van 
zijn onderwijstaak. H et gebeurde tijdens de 
bezetting h eeft slech ts zijn ongeschiktheid 
geaccentueerd en versterkt. D e Inspecteur 
van het Middelbaar Onderwijs in de 3e In
spectie deelt on ze m ening, dat B. onge
vraagd ontslag uit de gem eentedienst dient 
te worden gegeven"; 

0. dat verweerder. op vorenaangebaalde 
gronden tot ontslag van klager besluitende, 
niet gezegd kan worden van zijn bevoegd
h eid tot ontslagverlening kennelijk een an
der gebruik t e hebben gemaakt dan waar
voor die bevoegdheid hem is gegeven, kun
n ende die gronden toch op zich zelf geens
zins a ls on olrbaar of onredelijk worden 
aangem erkt; 

0. dat het Ger echt - waar evenmin is 
gebleken, dat de in h et aan gevallen besluit 
onder II vermelde machtiging tot toeken
ning van een geldelijke uitkering aan kla
ger feitelijk of rechtens met enig toepasse
lijk algemeen verbindend voorschrift in 
strijd is en evenmin is gebleken, dat ver
weerder ten deze van zijn bevoegdheid k en
n elijk een ander gebruik heeft gemaakt dan 
waartoe h em die bevoegdheid is gegeven -
het door klager tegen het te zijnen aanzien 
door verweerder genom en besluit van 20 
Mei 1947 ongegrond beh oort te verklaren; 

Rech tdoende : 
V erklaart klager ontvank elijk in zijn 

onderhavige beroep, doch dat beroep on
gegrond. 

Geen hoge1· beroep Ingesteld. 
A.B. 

11 D ecember 1941. UITSPRAAK van h et 
Ambtenarengerecht t e Amsterdam. 
(Ambtenarenwet 1929 a rt. 58, le lid). 

Een wijziging en e r kinderbijslagrege
ling, in onguns tige zin, met terugwer
kende kracht tast de rechtszekerheid 
van de ambtenaar aan en is daarom 
niet geoorloofd. 

Terugvordering van h et krachtens de 
voordien geldende r egeling gen oten be
drag aan kinderbijslag voor zoverre dit 
meer is dan krachtens de nieuwe rege
ling zou zijn genoten, moet daarom 
nietig worden verklaard. 

Uitspraak in zake: 
A., weduwe van G., wonende te Alkmaar, 

klaagster, 
tegen : 

het College van Burgem eester en W ethou
ders van H eerhugowaard, verweerder. 

H et Ambtenarengerecht, enz.; 
Post alia: 
Jn rechte : 
0. dat blijken s de verklaringen van de 

gemachtigde van verweerder h et t en deze 
aangevallen besluit tot terugvordering van 
klaagster van een bedrag van f 1133.76, 
welk bedrag naar de m ening van v erweer
d~r aan wijlen klaagsters echtgenoot, In 
zijn hoedanigheid van k euringsveear ts en 
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als zodanig ambtenaar in dienst der ge
m eente Heerhugowaard, over 1946 te veel 
aan kindertoelage zou zijn uitbetaald, is 
gegrond op de r egeling der aanspraken op 
7.odanige toelage, zoals deze is neergelegd 
in de artikelen Ij en lk, van de ver orde
n in g van de Raad der gemeente H eerhugo
waard, dd. 22 September 1947, regelende de 
benoeming, benaming en bezoldiging van 
het gemeentepersoneel, juncto h et beslu it 
van verweerder, d.d. 16 December 1946, 
hou dende aanwijzing van de gemeentelijke 
betrekkingen (waaronder die van keurings
veearts), welke als nevenfuncties moeten 
worden aangemerkt, welk standpunt ken
n elijk het gevolg is van de omstandigheid, 
dat aan vorengemelde bepalingen dezer 
verordening terugwerkende kracht is ver
leend tot 1 Januari 1946 en dat deze be
palingen onder meer geacht moeten wor
den in de plaats te zijn getreden van een 
eerdere r egeling, neergelegd In de op 11 
November 1946, eveneens met terugwer
k ende kracht tot 1 Januari 1946, vastge
stelde, .,le wijziging Bezoldigingsverorde
ning 1946", welke door een overigens t en 
deze niet van belang zijnde, eveneens " le 
wijziging Bezoldigingsverordening 1946" 
geheten, doch op 22 September 1947 vast
gestelde veroi:dening, te rekenen van 1 J a
nuari 1946 af werd ingetrokken; 

0 . thans met betrekking tot de aan meer
bedoelde raadsverordeningen en door ver
weerder blijkbaar ook bij de toepassing 
van zijn (algem een verbindend) besluit van 
16 D ecember 1946 verleende terugwerkende 
kracht, - welke verordeningen, zoals aan 
h et Gerecht is gebleken, elk in samenhang 
m et laatstbedoeld besluit, ten aanzien van 
de bekleders van de in verweerders besluit 
van 16 December 1946 aangewezen neven
fun cties, een ongunstige, zij het n iet een in 
beide gevallen even ongunstige, wijziging 
beoogden te brengen in de tot dan rechts
geldig toegepast geweest zijnde regeling 
der aanspraken op kindertoelage -, dat de 
Centra le Raad van Beroep reeds vroeger 
h eeft beslist, dat "rech tszekerheid voor de 
a mbtenaar, ook m et betrekking tot de 
rechtmatig door h em genoten jaarwedde, 
een zoo kostbaar goed is, dat deze niet mag 
worden aangetast door een regeling, welke 
ingrijpt in de periode, waarover hij krach
tens rechtsgeldige voorschriften zijn jaar
wedde h eeft ontvangen en welke in die 
voorschrifte n met terugwerkende kracht 
een voor h em ongunstige wijziging zoude 
brengen" (zie uitspraak Centrale Raad van 
B eroep dd. 31 October 1935/A.W. 1929, 1935 
K 53); 

0. dat het hiervoren weergegeven stand
punt van de Centrale Raad van Beroep 
naar h et oordeel van h et Gerecht even
eens geldt m et betrekking tot kindertoelage 
en diensvolgens in de eerste plaats voor 
wat de op 11 November 1946 vastgestelde 
wijzigingsve ror den ing betreft, de uit de 
aanwijzing (bij verweerders, algemeen ver
bindend, besluit van 16 D ecember 1946) 
van de door wijlen klaagsters echtgenoot 
beklede functie a ls n even fu nctie voort-

v loeiende ongunstige W1JZ1g1ng in de r ege
ling van de aan wijlen k laagsters echtge
noot toekomende kinder toelage geacht 
moet worden eerst op 16 December 1946 in 
werking te hebben kunnen treden ; 

0. dat hieruit voortvloeit, dat ook de 
door verweerder toegepaste verordening 
van de Raad der gemeente H eerhugowaard 
dd. 22 September 1947, als zijnde op dit 
punt voor evenbedoelde wijzigingsverorde
ning in de plaats getreden en voor wat de 
onderwerpelijke aanspraken betreft, eerder 
gu nstiger dan ongunstiger dan deze, ge
acht moet worden ten deze niet verder te
rug te kunnen werken dan tot 16 D ecem 
ber 1946; 

0. dat verweerder derhalve van klaagster 
bij het aangevallen besluit slechts had mo
gen terugvorderen hetgeen wijle n klaag
sters echtgenoot op grond van meerver
m elde toepasselijke algemeen verbindende 
voorschriften over h et tijdvak van 16 tot 
31 December 1946 te veel aan kindertoe
lage mocht hebben genoten; 

0. dat, waar zulks bij het aangevallen 
besluit niet is geschied, dit besluit r eeds 
op deze g rond behoor t te worden nietig 
ver k laard en een onderzoek of dat besluit, 
al dan n iet. ook overigens met enig toepas
selijk algemeen verbindend voorschrift in 
strijd is, achterwege kan blijven ; 

R ech tdoende: 
Verklaart het onderhavige beroep onge

grond; 
Verklaart nietig het besluit van het col

lege van Burgemeester e n Wethouders van 
H eerhugowaard, neergelegd in de aan 
klaagster gerichte brieven van dat college, 
dd. 29 October 1947, nr. 3832, en 3 Novem
ber 1947, nr. 3883, waartegen ten deze be
roep. 

Geen hogar beroep ingesteld. 
A.B. 

17 Decem be ,· 1941. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onder wijswet 1920 art. 
55bis). 

Nu de Raad niet vóór 1 Maart een 
besluit als bedoeld in h et eerste lid 
h eeft genomen, moet hij geacht wor
den op die datum voor dat jaar be
schikbaar bedrag per leerling t e h eb
ben vastgesteld op het bedrag, h etwelk 
gold voor het voorafgaand kalender
jaar. Daar het verwek van het school
bestuur om verhoging van dit bedrag 
eerst op 27 Mei is ingekom en, derhalve 
niet binnen de in het derde lid voorge
schreven termijn van 30 dagen na de 
datum, waarop het raadsbesluit wordt 
geacht te zijn gen omen, zijnde in dit 
geval 1 Maart, h ebben G ed. Stat en 
terecht dit bestuur in zijn verzoek n iet 
ontvankelijk verklaard. 

Wij WILHELMINA, e nz.; 
Beschikkende op h et beroep, ingesteld 

door het bestuur der Ve r enig ing tot op
r ich ting en instandhouding van Christe 
lijke scholen te H eerde tegen h et hesluit 
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van Ged. Staten van Gelderland van 8 
Juli 1947, no. 248, houdende niet-ontvanke
lijkverklaring van h et beroep van de ap
pellant tegen het besluit van de raad der 
gemeente Heerde van 19 Mei 1947, waarbij 
het bedrag van het voorschot, bedoeld in 
art. 103, zesde lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, voor scholen voor gewoon lager on
derwijs is vastgesteld op f 10.51 per leer
ling; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
:van 19 Nov. 1947, No. 1784; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 8 Dec. 1947, No. 47.000, Afdeling La
ger Onderwijs; 

O. dat Ged. Staten van Gelderland ge
hoord de Onderwijsraad, bij besluit van 8 
Juli 1947, No. 248, beschikkende op h et 
verzoek van het vorengenoemde bestuur, 
om het bedrag van h et voorsch ot, als be
doeld in art. 103, 6e lid, der ·Lager Onder
wijswet 1920, hetwelk over 1947 wederom 
werd vastgesteld op f 10.51 per leerling. te 
verhogen tot minstens f 15 à f 16 per leer
ling, het bestuur in zijn verzoek niet-ont
vankelijk h ebben verklaard; 

dat Ged< Staten daarbij hebben overwo
gen, dat, hoewel het schoolbestuur beroep 
heeft Ingesteld naar aanleiding van het be
sluit van de raad der gemeente Heerde van 
19 Mei 1947, waarbij het bedrag van het 
voorschot, bedoeld in art. 103, 6e lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920, voor scholen 
voor gewoon lager onderwijs per leerling 
werd vastgesteld op f 10.51, h et beroep
schrift kennelijk dient te worden be
schouwd als een verzoek om verhoging 
van het ingevolge art. 56 bis der wet voor 
1947 met betrekking tot het · gewoon lager 
onderwijs beschikbare bedrag per leerling 
en zo mogelijk van het bedrag per leer
ling , dat voor 1946 gold; dat de raad heeft 
verzuimd vóór 1 Maart 1947 een besluit te 
nemen. als bedoeld In h et eerste lid van 
art. 55 bis, en mitsdien ingevolge het be
paalde in h et tweede lid van dat a rtikel 
moet worden geacht op die datum het in 
1947 beschikbaar bedrag per leerling te 
hebben vastgesteld op h et bedrag, dat voor 
1946 gold, zijnde f 10.51; dat het schoolbe
stuur zijn verzoek niet tijdig, immers niet 
b innen dertig dagen na de datum, waarop 
het raadsbesluit wordt geacht te zijn ge
nomen, heeft ingediend, zodat het daarin 
niet kan worden ontvangen, zomin voor 
1497 als voor 194 6; 

dat van dit besluit h et voornoemde be
stuur in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat het op 19 Mei 1947 van de gemeente 
Heerde bericht ontving, dat het voorschot, 
als bedoeld in art. 103, 6e lid, der Lager 
Onderwijswet 1920 wederom, evenals voor 
1946, was vastgesteld op f 10.51 per leer 
ling; dat dit verband hield met h et niet 
voor 1 Maart 1947 vaststellen der gemeen
tebegroting voor 1947, waardoor automa
tisch het bedrag, dat geraamd was voor 
1946, ook voor 1947 moest worden aange
nomen; dat, aangezien echter een dergelijk 
bedrag, gezien de huidige tijdsomstandig-

h eden, veel te laag moet worden geacht, 
hij, appellan t , Ged.· Staten der provincie 
Gelderland om verhoging van dit bedrag 
h eeft verzocht; dat op dit verzoek op for
mele gronden afwijzend is beschikt; dat, 
hoewel Ged. Staten formeel gelijk mogen 
h ebben, hij, appellant, van m ening is, dat, 
gezien de huidige duurte van aan te schaf
fen leermiddelen enz., een bedrag ad f 10.51 
veel te laag is, temeer daar aan diverse 
scholen bedragen, variërende van f 18 tot 
f 20 zijn toegewezen: dat, aangezien ook de 
uitgaven voor de openbare lagere school in 
de gemeente H eerde op een veel hoger be
drag zijn geraamd, het alleszins billijk is, 
het bedrag per leerling voor de bijzondere 
lagere scholen in deze gemeente aanzien
lijk te verhogen; dat hij, appellant, dan 
ook dringend verzoekt h et besluit van Ged. 
Staten, indien mogelijk, te willen vernieti
gen en zijn scholen alsnog een hoger be
drag per leerling te willen doen toewijzen; 

0 . dat, nu de raad der gemeente H eerde 
niet vóór 1 Maart 1947 een besluit, als be
doeld in het eerste lid van art. 55 bis der 
Lager Onderwijswet 1920, heeft genom en, 
hij ingevolge het bepaalde in het tweede 
lid van dit artikel geacht moet worden op 
die datum het in 1947 beschikbaar bedrag 
per leerling te hebben vastgesteld op het 
bedrag, hetwelk gold voor het kalenderjaar 
1946; 

dat, blijkens de stukken, voor dit jaar 
in de gemeente Heerde gold h et bedrag 
van f 10.51 per leerling; 

dat het appellerend schoolbestuur mits
dien aanspraak heeft op een voorschot, be
lopende ditzelfde bedrag; 

dat het verzoek van het schoolbestuur 
om verhoging van dit bedrag eerst op 27 
Mei 1947 is ingekomen, derhalve n iet b in
nen de in het dP-rde lid van evengenoemd 
artikel voorgeschreven termijn van 30 da
gen na de datum, waarop het raadsbesluit 
wordt geacht te zijn genomen, zijnde in dit 
geval 1 Maart 1947; 

dat Ged. Staten derhalve t erecht het 
schoolbestuur in zijn verzoek niet-ontvan
kelijk hebben verklaard; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep on gegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast enz. 
A.B. 

11 December 1947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
19). 

T erecht hebben Ged. Staten geoor
deeld, dat de instandhouding van de 
enige openbare lager e school in de ge
meente ingevolge art. 19 wordt gevor
derd, aangezien nog 12 in de gemeente 
wonende kinderen deze school bezoe
ken en slechts met één van de drie 
naburige gemeenten, waar deze kinde
ren voortaan zouden moeten school
gaan, een regeling is getroffen als be
doeld in het vierde lid van genoemd 
artikel. 
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Wij W ILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op h e t beroep, ingesteld 

door de raad der gem eent e Ter Aar tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holla nd van 13 Mei 1947, B No. 
14.160/52, G.S .. No. 374, 4e afdeling, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het besluit 
van appellant van 31 Januari 1947, hou
diende verklaring, dat de instandhouding 
der openbare lagere school te Ter Aar niet 
ingevolge artikel 19 der Lager-Onderwijs
wet 1920 wordt gevorderd; 

D e Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 19 November 1947, No. 1761; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 D ecember 1947, No. 47.004, Afdeling La
ger Onderwijs; 

0 . dat de raad der gemeente T er Aar bij 
zijn besluit van 31 Januari 1947 h eeft ver
klaard, dat de instandhouding van de open
bare lagere school niet ingevolge artik el 19 
der Lager-Onderwijswet 1920 wordt gevor
derd; 

dat dit besluit steunt op de overwegin
gen, dat de openbare lagere school op 16 
Jan ua ri 1947 werd bezocht door 15 leer
lingen, waarvan 3 leerlingen woonachtig 
zijn in een andere gem eente; dat de in de 
gem eent e woonachtige kinderen de open
bare lagere scholen kunnen bezoeken In de 
gem eenten Nieuwveen, Woubrugge en 
Rijnsaterwoude; dat de afstand tussen de 
woningen van de kinderen, die de open
bare lagere school in deze gemeente bezoe
ken en de openbare lagere sch ool te 
Nieuwveen bedraagt voor 2 kinderen 3600 
m eter, voor 3 kinderen 5000 meter, voor 1 
kind 5600 meter en voor 1 kind 5275 m eter ; 
dat een tweetal kinderen de openbare la
gere sch ool te Woubrugge kunnen bezoe
ken, waarvan de afstand bedraagt 4350 
meter, terwijl de afstand voor de drie kin
der en , die gevoeglijk het openbaar Jager 
onderwijs in de gem eent e Rijnsaterwoude 
kunnen volgen , 2275 meter bedraagt; dat 
reeds met de gem eente Nieuwveen een ge
m eenschappelijke regeling, als bedoeld in 
h et 4e lid van artikel 19, werd getroffen, 
t erwijl de besturen der gemeenten Wou
brugge en Rijnsaterwoude h ebben ver
klaard t egen de plaatsing van de leerlin 
gen op de openbare lagere scholen aldaar 
geen bezwaar te hebben; dat er, uit gezon
derd naar de school te Rijnsaterwoude, vol
doen de v ervoergelegenheid door a utobus
diensten bestaat, zodat het afstandsbe
zwaar geen m oeilijkheden behoeft op t e le 
veren, terwijl de school te R ijnsaterwoude 
voor de drie genoemde kinderen bereikt 
kan worden langs een goed begaanbare 
weg, zonder noemenswaardig verkeer; dat 
het niet is te verwachten, dat het aantal 
leerlingen zal toenemen; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol
land bij hun bovenvermeld besluit aan dit 
besluit van de gem eenteraad hun goed
k euring h ebben onthouden en uitgespro
ken, dat naar hun oordeel de instandhou
ding van de openbare lagere sch ool aldaar 

ingevolge artikel 19 der Lager-Onder wijs
wet 1920 wordt gevorderd ; 

dat h et besluit van Gedeputeerde Sta
ten steunt op de overwegingen, dat het 
aantal leerlingen van de openbare school 
te Ter Aar op 16 J anuari 1947 15 bedroeg; 
dat 3 leerlingen te Alphen a. d. Rijn wo
nen, zodat de school door 12 leerlingen uit 
Ter Aar wordt bezocht; dat deze school 
mitsdien ingevolge het bepaalde in het 
eerste lid van artikel 22bis der Lager -On
derwijswet 1920 m oet worden opgeh even. 
indien overeenkomstig het bepaalde in het 
tweede lid van genoemd wetsartikel is be
slist, dat de instandhouding van de sch ool 
ingevolge artikel 19 der wet niet wordt 
gevorderd; dat de gem eenteraad van T er 
Aar tijdig, te weten vóór 1 Februari 1947, 
een beslissing" in deze zin h eeft genom en; 
dat, aangezien deze beslissing hun goed
keur ing behoeft, thans hunnerzijds m oet 
worden beoordeeld, of de gemeen te Ter Aar 
bij opheffing van de openbare lagere school 
a ldaar te kort zou schieten in de voor haar 
ingevolge het eerste lid van artikel 19 der 
wet geldende plicht in de gemeente t e zor
gen voor voldoend lager onderwijs in een 
genoegzaam aantal scholen, welk e voor a lle 
kinderen zonder ondersch eid van gods
dienstige gezindheid toegankelijk zijn ; dat 
bij opheffing van de openbare lagere sch ool 
te Ter Aar, welke de enige openbare lagere 
school ter plaatse is, 7 van de 12 te Ter 
Aar woonachtige leerlingen , om de naast
bijzijnde openbare lagere school te kunnen 
bezoeken, afstanden zouden hebben af te 
leggen van meer dan 4 km; dat bij deze 
stand van zaken met de H oofdinspecteur 
van het lager onderwijs moet worden aan
genomen, dat niet kan worden verklaard, 
dat de instandhouding van de openbare la
gere school te Ter Aar ingevolge artik el 
19 der wet niet wordt gevorderd; dat mits
dien aan het besluit, dat een verklaring in 
evenbedoelde zin inhoudt, goedkeuring 
moet worden onthouden; 

dat de appellant van het besluit van Ge
deputeerde Staten bij Ons in beroep is ge
komen. aanvoerende dar artikel 13 der 
Lager -Onderwijswet 1920 de tegemoetk o
m ing of de vergoeding openstelt in de kos
ten van vervoer van leerplichtige kinderen, 
die niet binnen 4 km van hun woonplaats 
een hun passende school vinden; dat hij 
bereid is op grond van dit artikel vergoe
ding van of tegemoetkoming in deze kos 
ten te verlenen; dat hij voorts m eent t e 
mogen aanvoeren, dat weliswaar 7 leer
lingen een afstand g roter dan 4 km h eb
ben af t e leggen, doch dat voor 3 kinderen. 
voor wie de afstand thans 3150 m eter be
draagt, bij bezoek van de openbare lagere 
school te Rijnsaterwoude, de afstand wordt 
teruggebracht tot 2275 m eter; dat de om
standig heid, dat s lechts 7 kinderen een 
g rotere afstand dan 4 km h ebben af te leg
gen, naar zijn m ening een reden tot goed
keuring vormt, m ede gelet op de gunstige 
vervoergelegenheid; dat toch door de goede 
vervoergelegenheid door middel van auto
busdiensten e r geen vrees b eh oeft te be-
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staan, dat de kinderen niet regelmatig on
derwijs kunnen volgen; 

0. dat Gedeputeerde Staten t erecht h eb
ben geoordeeld, dat de instandhouding van 
de enige openbare lagere school te Ter 
Aar ingevolge artikel 19 der Lager-Onder
wijswet 1920 wordt gevorderd aangezien 
nog 12 in de gemeente Ter Aar wonende 
kinderen deze school bezoeken en slèchts 
met een van de drie naburige gemeenten, 
waar deze kinderen voortaan zouden moe
ten schoolgaan, een regeling is getroffen, 
als b edoeld in het vierde lid van genoemd 
artikel ; 

dat mitsdien het bestreden besluit moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast, enz. 
A. B. 

11 D ecembe,· 1941. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
72). 

Gebleken is, dat het onbruikbaar 
worden van de ketelinstallatie der cen
trale verwarming geheel te wijten is 
aan de militaire bezetting van het 
schoolgebouw en dat de vernielde ke
tels nog 7 à 8 jaar hadden kunnen 
dienst doen wanneer het schoolgebouw 
van bezetting gevrijwaard was geble
ven en zich geen andere bijzondere 
omstan<ligheden hadden voorgedaan, 
zodat h et schoolbestuur voor een on
tij<lige vernieuwing wordt geplaatst. Nu 
de normale levensduur van de ketels 
tengevolge van de oorlog met een derde 
is verminderd, bestaat er aanleiding op 
grond van art. 72 een derde deel der 
vernieuwingskosten te v ergoeden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het Roomsch Katholiek Kerkbestuur 
van de parochie van Onze Lieve Vrouw van 
de Allerheiligste Rozenkrans te Glanerbrug 
tegen het besluit van Ged. Staten van 
Overijssel van 26 November 1946, No. 6406/ 
8489, 2e afdeling, tot ongegrondverklaring 
van het beroep van appellant tegen het be
sluit van de raad der gemeente Enschede, 
van 25 Maart 1946, waarbij afwijzend werd 
beschikt op het verzoek van appellant om 
medewerking ex art. 72 der Lager-Onder
wijswet 1920, te verlenen voor de herstelling 
van de ketel van de centrale verwarming 
van zijn school aan de Pastoor-Meyerstraat 
5 te Glanerbrug; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 November 1947, No. 1510; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 D ecember 1947, No. 47.002, Afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat bij besluit van de raad der gemeen-

te Enschede van 25 Maart 1946 afwijzend 
is beschikt op de aanvrage van h et bestuur 
van de parochie van Onze Lieve Vrouw van 
de Allerheiligste Rozenkrans te Glanerbrug 
om met toepassing van art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920 gelden uit de gem eente
kas beschikbaar te stellen voor de herstel
ling van de k etel van de centrale verwar
ming van zijn school aan de Pastoor Meyer
straat 5 te Glanerbrug; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat de ketel van de centrale verwarming 
van genoemde school defect is; dat het be
stuur dezer school van oordeel is, dat zulks 
een gevolg is van de onoordeelkundige be
handeling tijdens de bezetting der school; 
dat het besluit van de Secretaris-Generaal 
van h et Departement van Onderwijs, Kun
sten en W ete nschappen van 19 November 
1940, betreffende het stopzetten van scho
lenbouw ingevolge art. 15 van het besluit 
Bezettingsmaatregelen is geschorst; dat in 
verband hiermede Ged. Staten van Overijs
sel bezwaren hebben met toepassing van 
art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 gelden 
uit de gemeentekas beschikbaar te stellen 
voor h e rstel van schoolgebouwen, die oor
logsschade h ebben geleden; dat verder uit 
een door de dienst van gemeentewerken in
gesteld onderzoek is gebleken, dat de hier
bedoelde ketel ± 15 jaar geleden geplaatst 
is; dat de levensduur van een dergelijke ke 
tel gesteld wordt op 15- 20 jaar; dat het 
niet meer bruikbaar zijn van de ketel daar
om eerder moet worden toegeschreven aan 
slijtage tengevolge van langdurig gebruik 
dan aan vernieling tijdens de bezetting; dat, 
zoals ook kan blijken uit het Koninklijk Be
sluit van 11 Januari 1933, No. 8, de ketel 
van de centrale verwarming van een school
gebouw niet beschouwd kan worden als een 
meubel in de zin van art. 72 der wet en dat 
een aanvrage ingevolge dit artikel voor ver
nieuwing van een zodanige ketel dus niet 
voor inwilliging vatbaar is, doch dat de kos
ten daarvoor behoren tot de kosten van in
standhouding; 

dat, nadat voormeld b estuur van dit be
sluit bij Ged. Staten van Overijssel in beroep 
was gekom en, dit college bij zijn besluit van 
26 November 1946, No. 6406/8489, 2e afde
ling, het beroep ongegrond heeft verklaard, 
op de overwegingen, dat het zogenaamde 
Stopbesluit, hetwelk de toepassing van art. 
72 van de Lager-Onderwijswet 1920, voor 
wat de stichting van nieuwe of uitbreiding, 
verbouwing of veranderin g van inrichting 
van bestaande schoolgebouwen betreft be
perkt tot de gevallen van oorlogsschade, in 
zijn werking is geschorst; dat in verband 
hiermede gedurende de tijd van schorsing 
en in afwachting van nadere regelingen op 
dit punt art. 72 van de Lager-Onderwijswet 
192Ó weder onverminderd van kracht is, 
weshalve de betreffende aanvrage dient te 
worden beoordeeld aan de hand van even
genoemd wettelijk voorschrift; dat dit voor
schrift regelt het beschikbaar stellen van 
gelden uit de gemeentekas voor de stichting 
uitbreiding of verandering van inrichting 
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van schoolgebouwen, benevens voor het 
aanschaffen van nieuwe schoolmeubelen, 
waaronder begrepen de leer- en hulpmid
delen; dat een k etel van de centrale ver
warming niet kan worden beschouwd als 
een schoolmeubel in de zin van genoemd 
wetsartikel, terwijl een dergelijke installatie 
evenmin onder een der andere begrippen 
van art. 72 kan worden gebracht; dat voorts 
uit een door de Directeur van de Dienst van 
Gem eentewerken van de gemeente Ensche
de ingesteld onderzoek is gebleken, dat be
doelde kachel r eeds gedurende vijftien jaren 
in gebruik is, welk feit overigens door a p
pellant niet wordt weergesproken; dat, in 
aanmerking genomen de technische levens
duur van een dergelijk object, welke, naar 
de e rvaring leert op een tijd van 15 to t 20 
jaar kan worden gesteld , hier inderdaad als 
voornaamste oorzaak van de onbruikbaar
heid dient te worden beschouwd normale 
slijtage door langdurig gebruik en derhalve 
de met vernieuwing gepaard gaande uitga
ven in hoofdzaak a ls behorende tot de kos
ten van instandhoudin g moesten worden 
gekweten uit de jaarlijkse vergoeding ex 
art. 101 van de Lager-Onderwijswet 1920; 
dat tenslotte, voorzover in h et voorliggende 

geval een element van bezettingsschade aan
wezig is, appellant deze schade volgens de 
uitgevaardigde richtlijnen op dit punt kan 
aanmelden bij het Bureau F inanciering W e
deropbouw Publiekrechtelijke Lichame n 
van het Departement van Financiën; dat 
op grond van het vorenstaande de raad van 
de gemeente Enschede de aanvrage van het 
appellerend schoolbestuur terecht h eeft af
gewezen; 

dat de appellant van het besluit van Ged. 
Staten bij Ons in beroep is gekom en, aan
voerende dat, vermits het zogenaamde Stop
besluit geschorst is, in het onde rhavige ge
val a lleen van belang is de vraag, of art. 72 
der Lager-Onde rwijswet 1920 hem h et recht 
geeft de gelden voor de vernieuwing van de 
ketel van de centrale verwarming bij de ge
m een tera.ad aan te vragen; dat hij te dien 
aanzien moge aanvoeren, dat de strekking 
van art. 72 is de besturen van de bijzonde re 
scholen in staat te stellen buitengewone 
uitgaven, welke tot de kapitaaldienst gere
k end moeten worden, te doen; dat dit artikel 
dezo uitgaven onderscheidt in die voor stich
ting, verbouw of verandering van inrichting 
en h et aanschaffen van schoolmeubele n, 
leer - en hulpmiddelen; dat onder deze ru
brieken ook te brengen is h et geval, dat 
h e rstel of vernieuwing moet geschieden van 
objecten, die door de inwerking van een van 
buiten komende oorzaak, zoals brand, storm 
of ander geweld vernield of beschadig d zijn: 
dat Ged. Staten dan ook nog bij hun be
schikking van 20 Juni 1939 beslisten, dat 
het h erstel van een door brand gedeeltelijk 
v e rnielde school a ls "verbouw" in de zin van 
art. 72 voorn oemd is aan te merken; dat nu 
in h et onderhavige geval de ketel van de 
verwarmingsinstallatie vernield is door het 
optreden van de Duitse weermacht, d ie de 
school bezet hield; dat de uitgaven voor de 

vernieuwing van deze k etel dan ook be
schouwd m oeten worden ais behorende tot 
de kapitaaldienst, immers, daar zij een ge
volg zijn van een oorw.ak a ls h ierboven be
doeld, niet als regelmatige onderhoudsuit
gaven zijn te beschouwen, zodat zij, even
zeer als bijvoorbeeld de kosten van herstel 
van brandschade, tot die van verbouw, als 
bedoeld in meergemeld art. 72, zijn te reke
nen; dat hieraan niet afdoet de omstandig
h eid, dat de technische levensduur van een 
object als h et onderhavige op 15 à 20 jaar 
gesteld zou kunnen worden, daar de ketel 
bij normaal gebruik nog nie t onbruikbaar 
zou geweest zijn; dat de omstandigheid, dat 
volgens uitgevaardigde richtlijnen bezet
tingsschade kan worden aangemeld bij het 
Bureau Financiering W ederopbouw Pu
bliekrechtelijke Lichamen, appellant niet 
het 1·echt kan ontnemen o p toepassing van 
de Lager-Onderwijswet 1920; dat h ij echter 
de schade wel bij het hiervoor bedoelde Bu
reau heeft aangemeld en uite raard het van 
die zijde te ontvangen bedrag in mindering 
zal brengen op de door de gemeente over
eenkomstig art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 beschikbaar te stellen gelden; 

0. dat uit de nader, op verzoek van de 
Afdeling van de Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, on t vangen a mbt s
berichten is gebleken, dat h et on bruikbaar 
worden van de ketelinstallatie geheel te wij
ten is aan de militaire bezetting van het 
schoolgebouw; 

dat o p grond van deze ambtsberichten 
tevens moet worden aangenomen, dat de 
vernielde k etels, welke onderscheidenlijk In 
1929 en 1931 waren geplaatst, nog 7 à 8 jaar 
hadden kunnen dienst doen, wanneer het 
schoolgebouw van bezetting gevrijwaard 
was gebleven en zich geen a n dere bijzon
dere omstandigheden hadden voorgedaan, 
zodat h et schoolbestuur voor een ontijdige 
vernieuwing wordt geplaatst ; 

dat, nu de normale levensduur van de 
k etels tengevolge van de oorlog met een 
derde is verminderd, aanleiding bestaat op 
grond van art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 een derde deel der vernieuwingskosten 
te vergoeden; 

dat mitsdien het bestreden beslu it niet 
kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Overijssel van 26 Nov. 
1946, No. 6406/8429, 2e afdeling, te bepalen , 
dat door de raad der gemeente E nschede de 
gevraagde m edewerking tot het her stel van 
de verwarmingsinstallatie van de school aan 
de Pastoor-Meyerstraat 5, te Glanerbrug, 
moet worden verleend, evenwel met dien 
verstande, dat niet meer zal worden vergoed 
dan een derde deel der he rstelkosten. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

A.B. 
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18 December 1947. UITSPRAAK van het 
Ambtenarengerecht te Groningen. (Alg. 
Rijksambtenarenreglement art. 81). 

Terugzetting in rang van een amb
tenaar der Rijkspolitie tot de naast
lagere rang, welke hij bij het corps 
Rijkspolitie zal bekleden is geoorloofd, 
nu ten tijde van het bestreden besluit 
de herorganisatie der Rijkspolitie nog 
niet was beëindigd. 

Nu art. 81, le lid, onder i, A.R.A.R. 
een terugzetting voor bepaalde en voor 
onbepaalde tijd kent, verzet het zich 
ook niet tegen een terugzetting, welke 
een enigszins gemengd karakter 
draagt. 

D e terugwerkende kracht, welke aan 
het strafbesluit is toegekend ontmoet 
geen bezwaar, nu het klager ten laste 
gelegde feit is begaan vóór de datum, 
waarop het strafbeslu (t ingaat. 

Uitspraak in zake: 
G., wonende te H., klager, 

tegen: 
de Algemeen Inspecteur van Rijkspolitie 
te 's-Gravenhage. 

Het Ambtenarengerecht, enz.; 
Post alia: 
Tn rechte: 
0. dat klager bij besluit van de Alge

meen lnspecteur van Rijkspolitie, dd. 29 
April 1947 is gestraft met de disciplinaire 
straf van t erugzeting in naastlagere rang, 
met bepaling dat deze straf van toepas
s ing is op de hem , te rekenen van 1 Ja
nuari 1946 toe te kennen rang bij het Corps 
Rijkspolitie en de genoemde straf wordt 
geacht te zijn ingegaan op 1 Maart 1947 
en dat klager gedurende twee jaren na het 
ingaan van deze straf niet voor bevorde
ring in aanmerking kan worden gebracht, 
welke in hoofdzaak op de overweging dat 
hij zich aan ernstig plichtsverzuim heeft 
schuldig gemaakt doordien hij, met de 
overbrenging van een gevangene belast, 
eigendunkelijk met die gevangene naar 
diens woning is gegaan en daar m et hem 
en diens echtkenote het middagmaal heeft 
gebruikt; 

0. dat het Gerecht zich allereerst de 
vraag heeft voorgelegd of verweerder m et 
algemeen verbindende voorschriften in 
strijd is gekomen doordien klager bij het 
bestreden besluit is teruggezet tot de 
"naastlagcre rang" in vergelijking tot de 
rang, die hem te r ekenen van 1 Januari 
1946 bij het Corps Rijkspolitie zou worden 
toegekend, in plaats dat h ij is teruggezet 
tot een bepaalde in het besluit aangewezen 
rang; 

dat het Gerecht deze vraag ontkennend 
beantwoordt, nu speciaal de bewoordingen 
van artikel 81 van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement niet tot een tegen
gestelde opvatting dwingen en de door ver
weerder gegeven aanduiding ook het Ge
recht rationeel voorkomt nu ten tijde van 
het bestreden besluit de h erorganisatie 
van de Rijkspolitie nog niet was beëindigd: 

0. dat ook terugzetting in rang met in
gang van een datum, voorafgaande aan 
die van het bestreden besluit, n.l. met in
gang van 1 Maart 1947 geen bezwaar ont
moet, nu klager zich aan het h em ten laste 
gelegde feit heeft schuldig gemaakt op 24 
Februari 1947, d.i. een datum voorafgaan
de aan 1 Maart 1947: 

0. dat met betrekking tot de clausule in 
de strafoplegging, volgens welke klager 
gedurende twee jaren na het ingaan van 
de straf niet voor bevordering in aanmer
king kan worden gebracht; 

dat die clausule de opgelegde straf in 
zoverre bepaald doet zijn als daarmee de 
klager is aangezegd, dat hij in geen geval 
binnen twee jaar voor bevordering in aan
merking zal komen, anderzijds de opgeleg
de straf onbepaald laat in zoverre zij kla
ger generlei waarborg geeft omtrent een 
bevordering nà twee jaar; 

dat een dergelijke straf juist naar zijn 
strekking zeer wel is aan te merken a ls 
een t e rugzetting in rang, niet voor be
paalde tijd, als bedoeld in artikel 81, lid 1, 
onder i, van het Algem een Rijksambtena
renreglement. en het Gerecht bovendien 
van oordeel is, dat nu dat artikel een te
rugzetting voor een bepaalde til.id èn een 
terugzetting voor onbepaalde tijd gelijke
lijk toelaat, het zich ook niet verzet tegen 
een terugzetting van enigszins gemengd 
karakte r dan de onderhavige: 

dat deze conclusie des te meer voor de 
hand ligt, nu toeh iemand als klager in 
casu er niets mee gebaat zou zijn wanneer 
de terugzetting zonder meer voor onbe
paalde tijd zou plaats h ebben en de ver
weerder toch voor zich het voornemen zou 
hebben in geen geval met een bevordering 
van klager binnen twee jaar accoord te 
gaan; 

0. dat voorts voor dit Gerecht vaststaat. 
dat klager zich aan plichtsverzuim heeft 
schuldig gemaakt door h et feit t e begaan 
dat h em bij het bestreden besluit is ten 
laste gelegd, met als gevolg dat hij door 
het bevoegd gezag kon worden gestraft; 

0. dat he t bestreden besluit derhalve 
noch feitelijk noch rechtens strijdt met de 
toepasselijl<e algemeen verbindende voor
schriften , terwijl verweerder bij het nemen 
van dat besluit ook zeker van zijn bevoegd
held niet kennelijk een ander gebruik heeft 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor 
die bevoegdheid is gegeven: 

0 . dat klager zijn beroep in hoofdw.ak 
daarop h eeft gebaseerd, dat er onevenre
digheid zou bestaan tussen de hem bij het 
bestreden besluit opgelegde straf en het 
plichtsverzuim, waaraan hij zich schuldig 
heeft gemaakt: 

0. dat het Gerecht de klager ook hierin 
allerminst kan volgen, te minder nu de ge
m achtigde van verweerder ter openbare 
terechtzitting heeft verklaard, en het Ge
recht dan ook als vaststaand aanneemt, 
dat de strekking van het bestreden besluit 
is de k lager in rang t e zetten zonder ver
mindering van bezoldiging; 



1947 19 DECEMB ER 396 

dat het Gerecht integendeel van oordeel 
is dat klager, die er ook geenszins over in 
twijfel h eeft verkeerd, dat hij in strijd met 
zijn plicht handelde, zich aan een e rnstig 
plichtsverzuim heeft schuldig gemaakt; 

0. dat het beroep derhalve ongegrond is; 
Rechtdoende: 
V erklaart het beroep ongegrond. 
Geen hoger beroep ingesteld. 

A.B. 

19 D ecember 1947. UITSPRAAK van h et 
Ambtenarengerecht te Amsterdam. 
(Ambtenarenwet 1929 art. 60, 3e lid en 
art. 58, le lid. W et Rechtsherstel Over
heidspersoneel 1946 art. 2). 

In het klaagschrift op 26 D ecember 
1946 ter Griffie van het ambtenaren
gerecht ingekomen, gericht tegen een 
ontslagbesluit van 3 Augustus 1944, is 
klager niet-ontvankelijk verklaard, 
aangezien het gerecht aanneemt, dat 
klager van dat ontslagbesluit voor het 
eerst h eeft kennisgenomen toen hij t er 
griffie de stukken inzag, betrekking 
hebbende op een ondergeding tussen 
hem en dezelfde gemeente. 

Het ontslagbesluit m oet alleen reeds 
hierom worden nietig verklaard, omdat 
het met terugwerkende kracht is ge
nomen. 

Door de nietigverklaring van h et 
ontslagbesluit moet het daarbij ver
leende ontslag geacht worden niet te 
zijn verleend. Een niet verleend ontslag 
kan niet worden herzien krachtens de 
wet rechtsherstel overheidspersoneel 
1946, zodat ook het h erzieningsbesluit 
moet worden nietig verklaard. 

Uitspraak in zake: 
C. B. F. v. d. Heuvel, wonende te H ei

loo, k lager, 
tegen: 

het College van Burgemeester en Wethou
ders van Ursem, verweerder. 

Het Ambtenarengerecht, enz.; 
Ten aanzien der feiten: 
0. dat klager bij een op 22 Augustus 

1946 ter griffie van het Gerecht ingekomen 
klaagschrift, aanvoerende en vorderende 
hetgeen daarin is vermeld, beroep heeft in
gesteld tegen de na te melden besluiten, 
vervat in en schrijven van verweerder dd. 
23 Juli 1946, luidende: 

"Naar aanleiding van Uw nevenvermeld 
schrijven delen wij U mede, dat ons Col
lege geen t ermen aanwezig acht om over 
te gaan tot uitbetaling van salaris, hetwelk 
deze gemeente, naar Uw m ening, nog aan 
U verschuldigd zou zijn. 

Burgemeester en Wethouders van Ursem 
de wnd. Burgemeester, 

(w.g.) van der Hall 
de wnd. Secretaris, 1 

(w.g.) Bolten." 

O. dat verweerder bij een uitvoerige con
tra-memorie het door klager bij zijn k laag-

schrift Ingenomen standpunt heeft bestre
den; 

0. dat het Gerecht het onderhavige 
twistgeding h eeft behandeld ter terechtzit
ting van 3 December 1946, waar zijn ver
schenen klager in persoon en V. M. Nolet, 
burgemeester van Ursem, als vertegen-

' woordiger van verweerder en waar als ge
tuige is gehoord D. F. C. F. van den Heu
vel, wonende t e Heiloo; 

0. dat h et Gerecht he t onderzoek in deze 
zaak heeft geschorst tot een nader door de 
voorzitter vast te stellen tijdstip: 

0. dat klager vervolgens bij een op 24 
December 1946 t er griffie van h e t Gerecht 
ingekomen klaagschrift, aanvoerende en 
vorderende hetgeen daarin is vermeld, be
roep h eeft ingesteld t egen een besluit dd. 
3 Augustus 1944 van de waarnemend Bur
gem eester van Ursem, waarnemende de 
taak van burgemeester en wethouders dier 
gemeente, welk besluit luidt als volgt: 

,.De Burgemeester van Ursem waarne
mende de taak van Burgemeester en Wet
h ouders ; 

"0. dat de heer Constant B. F. van den 
Heuvel, ambtenaar aan de Secr etarie van 
de gemeente Ursem bij de aanvang van de 
dienst op 16 Mei 1944 niet is verschenen 

,.dat hij mitsdien zijn plichten als amb
tenaar van de gemeente Ursem niet h eeft 
vervuld en zonder toestemming van den 
Burgemeester zijn post heeft verlaten en 
niet meer is teruggekeerd. 

"Gelet op de achtste verordening van 
den Rijkscommissaris voor h et bezette Ne
derlandsche gebied etc. 

,,Mede gelet op de Gemeentewet art. 
209p 

,.Besluit: 
"aan den heer Constant Baptist Frans 

van den H euvel, geboren 15 November 
1920 te Ursem en aangesteld tot ambtenaar 
ter Secretarie van Ursem • bij besluit van 
den Burgemeester waarnemende de taak 
van Burgemeester en Wethouders van 14 
October 1943, ontslag te v erleenen met in
gang van 16 Mei 1944."; 

O. dat verweerder in deze zaak niet van 
contra-memo rie heeft gediend; 

0. dat klager tenslotte bij een op 5 Sep
t ember 1947 ter g riffie van h et Gerecht 
ingekomen klaagschrift, aanvoerende en 
vorderende h et geen daarin is vermeld, be
roep h eett Ingesteld tegen een besluit van 
verweerder dd. 28 Juli 1947, w elk besluit 
luidt als volgt: 

"Burgemeester en Wethouders van 
Ursem; 

"voorgenomen een verzoekschrift van 20 
Mei 1947, ingediend door Constant Baptist 
Frans van den H euv el, ontslagen ambte
naar ter secretarie der gemeente Ursem, 
wonende te H eiloo, om h erziening van het 
hem verleende ontslag, om toekenning van 
de schadeloosstelling, bedoeld in artikel 9 
der Wet Rechtsherstel Overheidspersoneel 
1946, en regeling der rechtspositie; 

Post alia: 
,.Gelet op de Wet R echtsherstel Over

heidspersoneel 1946, Stbl. G 401, en het 
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Eerste Uitvoeringsbesluit, Stbl. H 110; 
,.Besluiten: 
. ,I. onder h e rziening van het besluit dd. 

3 Augustus 1944 van de Burgemeester van 
U rsem, waarnemende de taak van Burge
meester en Wethouders, aan C. B. F. van 
den H euvel, geb. 15 November 1920, Amb
tenaar ter secretarie der gem eente Ursem, 
met ingang van 7 Mei 1945 ontslag te ver
lenen , daar hij zich na de bevrijding niet 
binnen r edelijke tijd voor wede r-in-dienst
treding h eeft gemeld; 

,,II. vast te stellen, dat de r echtspositie 
van C. B. F. van den H euvel voornoemd, 
indien hij tijdens de bezetting niet zou zijn 
onts lagen , gelijk zou zijn geweest aan die 
van a m btenaar in tijdelijke dienst der ge
m eente Ursem ; 

.,III. aan C. B. F. van den H eu vel, voor
noemd, over het t ijdvak 16 Mei 1944 tot 7 
Mei 1945 toe t e k ennen een schadeloosst el
ling ten bedrage van f 1270, berekend als 
volgt: 

,,16 Mei 1944 tot 1 Januari 1945: 
,.7½/12 X f 1200 is f 750 (f 400 en 10 % 

vaste toelage en een aanvullende toelage 
van f 760) 

"invasievoorschot September '44 f 100 
"1 Januari 1945 tot 1 Mei 1945 
,.4/12 X f 1200 is f 400 (f 400 - 6 % = 

f 380 + 15 % vaste toelage f 57 + 10 % 
tijdelijke toelage f 38 + aanvulling f 725) 

,,1 t ot en met 6 Mei 1945 
"6/30 X f 100 is f 20 
"van dit bedrag zal f 850, verminderd 

met f 187 verschuldigd wegens loonbelas
ting, worden tegoedgeschreven op geblok
k eerde rekening t en name van belangheb
bende ; 

"en f 420, verminderd met f 92.40, in vrij 
geld worden uitbetaald"; 

Post alia: 
0. dat voor het Gerecht op grond van de 

inhoud der stukken en van hetgeen ter 
voormelde terechtzittingen is beha ndeld is 
komen vast te staan: 

dat in October 1943 het ambt van burge
m eester en dat van secretaris der gemeen
te Ursem werden bekleed door klagers va
der D. l!, . C. F. van den Heuvel, die deze 
functie destijds reeds tal van jaren had 
vervuld; 

dat aan klager, die aan een der univer
siteiten te Amsterdam rechten studeerde 
en die in verband met de toenmalige om
standigheden het volgen der colleges had 
gestaakt, in de loop van voorzegde maand 
is uitgereikt een aanstelling van de navol
gende inhoud: 

.,De Burgem eester van Ursem, waarne
mende de taak van Burgemeester en W et
h ouders; 

"Gelet op het bepaalde sub p van artikel 
209 der Gem eentewet; 

"Benoemt 
.,Constant Baptist F rans van den Heu

vel, gebor en t e Ursem op 15 November 
1916, wonende te Ursem, met ingang van 
15 October 1943 tot ambtenaar ter secre
tarie der gemeente Ursem, in vaste dienst. 

,,De aan deze betrekking verbonden jaar
wedde bedraagt f 400 . 

Gedaan te U rsem, op 14 October 1943. 
D e Burgemeester, 

(w.g.) F. C. F. D. v. d. Heuvel. 
De W ethouder, 
(w.g .) J. de J ong."; 

dat klager, nadat h em deze aanstelling 
was uitgereikt, op geh eel normale wijze de 
werkzaamh eden van tweede ambtenaar ter 
secretarie der gem eente Ursem heeft ver
richt, welke functie laatstelijk was vervuld 
door klagers zuster G. van den H euvel; 

dat ter zake van de maandelijkse uitbe
talingen van klagers salaris, op de betaals
rol niet is vermeld klagers naam, doch, ge
lijk tot dusverre was geschied, de naam 
klagers voormelde zuster, die voor in ont
vangstneming van klagers slalaris, bere
kend naar een bedrag van f 400 's jaars, 
heeft getek end ; 

dat klager in zijn voormelde fun ctie is 
werkzaam geweest tot en met 14 Mei 1944; 
dat klager in de nacht van 14 op 15 Mei 
1944 door de illegaliteit is gedwongen om 
tezamen met zijn vader o nder te duiken; 

dat na het onderduiken van klagers va
der het burgemeestersambt van Ursem is 
waargenomen door Jac. de Boer Czn.; 

dat deze burgemeester, ter waarneming 
van de taak van burgemeester en wethou
ders, op 3 Augustus 1944 heeft genomen 
het hierboven onder de feit elijke overwe
gingen vermelde besluit, waarbij aan kla
ger ont slag is verleend m et ingang van 16 
Mei 1944 ; 

dat klager op 5 Mei 1945 te Ursem is te
ruggek eerd en zijn vader de daaropvolgen
de dag; 

dat op die dag aan klagers vader door 
de inmiddels door de waarnem ende Com
missaris der Koningin in de provincie 
Noordholland aangewezen burgemeester J. 
Posch en door de plaatselijke commandant 
der binnenlandse strijdkrachten J. F. A. 
van der Ha ll is m edegedeeld, dat hij als 
burgem eester van U rsem was gesch orst, 
zulks m et bevel de gem eente Ursem te ver
laten , waarbij hem werd geadviseerd zijn 
ge7.in mede te n emen; 

dat dit advies is verstrekt in dusdanige 
bewoordingen en onder dusdanige omstan
digheden, dat klagers vader redelijkerwijs 
mocht aann emen, dat ook aan zijn gezin 
het verblijf in de gemeente Ursem was 
ontzegd; 

dat klager, nadat h em door zijn vader 
van een en ander mededeling was gedaan, 
diezelfde dag met de overige leden van h e t 
gezin de gemeente h eeft verlaten; 

dat klager , zonder daarna zich n og op 
enigerlei wijze met het toenmalige ge
meentebestuur van Ursem omtrent werk
hervatting te h ebben verstaan, zich bij 
schrijven dd. 13 October 1945 h eeft gewend 
tot de Commissaris der Koningin in de pro
vincie Noordholland, met het verzoek 
klaarheid te doen brengen in de onduide
lijke positie, waarin hij a ls secretarie-amb-
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tenaar de r gemeente Ursem was komen te 
verkeren, naar aanleiding van welk schrij
ven klager ontving een mededeling dd. 7 
Maart 1946, inhoudende, dat de beantwoor
ding van dat schrijven werd aangehouden 
in afwachting van de nadere richtlijnen, 
doo r de Minister van Binnenlandse Zaken, 
inzake de toepassing van het Koninklijk 
besluit van 20 November 1945, Staatsblad 
F 298, te geven ; 

dat klager vervolgens, nadat hem bij 
schrijven dd. 14 Maart 1946 door de toen
malige waarnemende burgemeester van 
Ursem op verzoek van de Commissaris der 
Koningin in de provincie Noordholland was 
bericht, dat, gelet op het door de betrok
ken zuiverings-adviescommissie uitge
brachte rapport, geen aanleiding was ge
vonden tot h et nemen of voorstellen van 
enige maatregel te zijnen opzichte, zich bij 
brief van 22 Maart 1946 tot bedoelde waar
neme nde burgemeester heeft gewend met 
de vraag of e r nog bezwaren bestonden 
tege n zijn terugkeer als tweede ambtenaar 
ter secretarie te Ursem en zo neen, op welk 
tijdstip hij weder in dienst kon treden; 

dat voornoemde waarnemende bur ge
m eester klager bij schrijven dd. 13 April 
1916 heeft doen weten, dat zijn "sollicitatie" 
bij de gem eente Ursem geen zin had, aan
gezien van die zijde geen behoefte bestond 
aan klagers werkkracht; 

dat klager daarop bij schrijven dd. 2 Mei 
1946, aanvoerende dat in het begin van 
1944 het salaris van gem eente-ambtenaren 
boven de leertijd van 21 jaren verhoogd is 
tot minimaal f 1200 's jaars, zulks met te
rugwerkende kracht tot 1 Januari 1944 en 
dat hij, klager, van laatstgenoemde datum 
tot aan 11 Mei 1944, de dag waarop hij on
derdook, slech ts een salaris op een basis 
van f 400 's jaars had genoten, de waar
nemende burgemeester van U rsem h eeft 
ve rzocht een regeling te treffen, dat het 
hem toekomende salaris-surplus over het 
tijdvak van 1 Januari 1944 tot 14 Mei 1944 
a lsnog worde uitbetaald; 

dat dit verzoek is beantwoord door een 
schrijven dd. 7 Mei 1946 van voorm elde 
waarnemende burgemeester, hetwelk luidt 
a ls volgt: 

"I n antwoord op Uw nevenvermelde brief 
deel ik U mede, dat h et College van Burge
meester en Wethouders dezer gemeente 
reeds in het vorige jaar zijn standpunt 
h eeft bepaald ten aanzien van Uw ver
m eende salarisverhoging per 1 Jan. 1944. 
Zij achten geen termen aanwezig om U 
meer salaris uit te betalen dan reeds door 
U werd genoten."; 

dat klager vervolgens bij schrijven dd. 
11 Juli 1946, gericht tot het gem eentebe
stuur van U rsem, heeft verzocht hem t e 
betalen a het vorenbedoelde salaris-surplus 
over de periode van 1 J anuari 1944 tot 14 
Mei 1944 en b zijn salaris van 7 Mei 1945 
af; 

dat deze brief is beantwoord door h et 
hierboven onder de feitelijke overwegingen 
vermelde schrijven van verweerder dd. 23 
Juli 1946; 

dat klager, nadat hij tegen de na te mel
den in dit schrijven vervatte besluiten be
roep had ingesteld en nadat hij voorts be
roep had ingesteld tegen h et meergenoem
de ontslagbesluit dd. 3 Augustus 1944, bij 
verweerder h eeft ingediend een verzoek 
om het hem bij voorzegd ontslagbeslu it 
verleende ontslag te herzien ingevolge de 
bepalingen der Wet Rechtsherstel Over 
heidspersoneel 194 6; 

dat verweerder naar aanleiding van dit 
verzoek heeft genomen zijn hierbove n on
der de feitelijke overwegingen vermelde be
sluit dd. 28 Juli 1947; 

0. dat het Gerecht, ter oplossing van de 
tussen partijen bestaande geschillen, aller
eerst dient te beantwoorden de vraag of 
klager op 14 October 1943 is aangesteld tot 
secretarie-ambtenaar der gemeente Ursem 
in vaste dienst, dan wel of de onderhavige 
aan.stelling, m et name voor zover deze ge
schiedde m vaste dienst, als een sch ijnhan
deling moet worden aangemerkt; 

0. dat voor een schijnhandeling zouden 
kunnen pleite n h et ver melden van een on
juiste geboortedatum (klager is niet gebo
ren op 1 5 November 1 916, gelijk in de aan
stelling is vermeld, doch op 15 November 
1920); de zeer nauwe familierelatie van 
klager tot de toenmalige burgemeester van 
Ursem; de omstandigheid dat klagers zus
t e r, wier plaats klager innam, nie t in vaste 
dienst was aangesteld; het ten name van 
klagers zuster betaalbaar stellen van kla
gers salaris; h et niet v ragen van machti
g ing aan het departement van Binnenland
se Zaken en de omstandigheid, dat ver
wacht zou kunnen worden dat klager te 
zijner tijd zijn studie aan de universiteit te 
Amsterdam weder zou opvatten en zijn 
werk als secretarie-ambtenaar zou neer 
leggen; 

0. dat h et Gerecht uit vorenbedoelde fei
ten en oms tandigheden n iet de overtu iging 
h eeft verkregen, dat de aanste lling van 
klager in vaste dienst een schijnhandeling 
is geweest; 

dat toch het vermelden van een onjuiste 
geboortedatum kennelijk is geschied met 
de bedoeling om deze datum in overeen
stemming te brengen met de op klagers -
vervalst - persoonsbewijs voorkomende 
geboortedatum; 

dat voorts het feit, dat de toenmalige 
burgemeester is overgegaan tot het aan
steJlen van zijn zoon in vaste dienst, ook 
al mogen andere motieven mede daarbij 
een rol gespeeld hebben, tot g rondslag ge
had kan hebben de wens van die bu rge
meester om als tweede a mbtenaar ter se
cretarie te hebben een goede werkkracht 
- een hoedanige werkkracht op een plat
telandssecretarie moeilijk is te krijgen -
terwijl bovendien van invloed kan zijn ge
weest het verlangen om die zoon, door h e m 
ter secretarie werkzaam te doen zijn, op 
te leiden voor het burgemeestersambt, 
waarbij deze gelegenheid zou hebben gehad 
o m, naast zijn werk ter secretarie, zijn 
studie in de rechten te voltooien; 

dat tenslotte het doen uitbetalen van 
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klagers salaris ten name van diens zuster 
e n h et niet vragen van machtiging aan 
h et departement van Binnenlandse Zaken 
beschouwd kunnen worden a ls - achteraf 
bezien - volkomen ondoeltreffende of over
bodige camouflagemaatregelen, genom en in 
verband m et het gevaar dat een jongeman 
liep als klager om naar D uitsland te wor
rlen uitgezonden; 

dat voorts moe t worden opgem e rkt, dat 
volgens de R echtstoestandverordening der 
gemeente Ursem aanstelling in tijdelijke 
dienst, behalve in enige gevallen, welke 
zich in casu niet voordoen, slechts moge
lijk is bij een aanstelling op proef en h et 
aannemelijk moet worden geacht, dat de 
burgemeester, die van klagers capaciteiten 
uiteraard op de hoogte was, een aanstel
ling op proef niet nodig h eeft geoordeeld, 
onder welke o mstandigh eden de burge
m eester krachtens bedoe lde verordenin g 
bevoegd was klage r zonder proeftijd aan 
te stellen; 

0. dat het G e recht, gelet op dit een en 
ander en voorts in het bijzonder in aanmer
king nemende dat klage r, nadat h em de 
aanstelling was uitgereikt, tot aan het tijd
stip, waarop hij moest onderduiken, op 
normale wijze zijn functie heeft vervuld, 
van oordeel is, dat k lager op 14 October 
1943 in vaste d ienst tot secretarie-ambte
naar der gem eente Ursem is aangesteld; 

0. dat het Gerecht thans moet onderzoe
l{en of er termen aanwezig zijn klager niet 
te verkla r e n n iet-ontvankelijk in zijn be
roep, geric h t tegen het op 3 Augustus 1944 
door de toenmalige waarnemend burge
meester van Ursem genomen ontslagbe
sluit, nu klager bij het inste llen van dat be
roep heeft overschreden de beroepstermijn 
van dertig dagen, genoemd in artikel 60, 
lid 1, der Ambtenarenwet 1929; 

0. dat deze vraag bevestigend moet wor
den beantwoord, indien klager geacht moet 
worden te hebben aangetoond h et beroep 
te hebben ingesteld b innen dertig dagen na 
de dag, waarop hij van bedoeld besluit re
delijkerwijze h eeft kunnen kennis dragen; 

0 . dienaangaande dat h et Ge recht aan
nemelijk acht, dat een in 1944 aan klager 
gezonden k ennisgeving van dat besluit hem 
niet heeft bereikt, aangezien klager des
tijds was ondergedoken; 

0. vóorts dat door verweerder niet is ge
steld en het Ge recht niet is geblek en, dat 
aan klager na de bevrijding op enige rlei 
wijze is kennis gegeven van voorzegd be
s lu it; 

0 . dat h et Gerecht onder deze omstan
d igheden aannemelijk acht, dat klager van 
het onde rhavige ontslagbesluit eerst heeft 
kunnen kennis nemen in het tijdvak van 
26 Novembe r 1946 tot 3 December 1946, in 
welk tijdvak voor klager ter g riffie van 
het Gerecht ter inzage hebben gelegen de 
s tukken b etreffende h et eer ste door klager 
aanhangig gemaakte twistgeding, tot welke 
stukken behoorde een afschrift van m eer
bedoeld ontslagbesluit; 

0. dat waar h et klaagschrift, tegr.n dat 
ontslagbesluit gericht, op 24 December 1946 

ter griffie van h et Gerecht is ingekomen, 
h et Gerecht van oordeel is, dat met inacht
neming van het bepaalde bij artikel 60, lid 
3, der Ambtenarenwet 1929 ten deze 
niet tot niet-ontvankelijk -verk la ring va n 
klager wegens te late instelling van het 
beroep behoort te worden overgegaan; 

O. dat h et Gerecht thans moet beant
woorden de vraag of het door verwee rder 
op 28 Juli 1947 genomen besluit, waarbij, 
hangende de tegen h et ontslagbesluit dd. 3 
i\ ugustus 1944 aanhangig gemaakte be
roepszaak, h et aan klager verleende ont
slag ingevolge de bepalinge n der Wet 
Rechtsherstel Overheidspersoneel 1946 is 
herzien, tot gevolg heeft, dat klager in zijn 
beroep tegen dat ontslagbesluit niet meer 
kan worden ontva ngen; 

0. dat deze vraag bevestigend zou moeten 
worde n beantwoord, indien door h et her
zieningsbesluit het ontslagbesluit ongedaan 
zou zijn gemaakt en de gevolgen daarvan 
geheel zouden zijn weggenomen, zodat kla
ger, door h et ontslagbesluit niet meer in 
zijn belang zou zijn getroffen; 

O. dienaangaande dat, daargelaten of de 
he rziening van een ontslag besluit een dus
dan ig effect kan sorteren, in h e t onder
havige geval een zodanig effect zeker niet 
is bereikt en wel reeds omdat aan het her
zieningsbesluit op zichzelf in tweeërlei op
zicht een fout kleeft; 

dat toch naar het oordeel van het Ge
recht ten onrechte aan klager met toepas
sing van het bepaalde bij a r tikel 6 der Wet 
Rechtsherstel 1946 bij h et herzieningsbe
sluit ontslag is verleend met ingang 
van 7 Mei 1945, daar op die datum 
de r edelijke tijd voor aanmelding voor 
wederindiensttreding voor klager zeker 
nog niet was verstreken, nu klager, 
naar hij mocht aannemen, een dag tevoren 
door de bevoegde a utoriteiten was bevolen 
zich uit de gemeente Ursem te verwijde
ren, en klager, gelet op de st emming, wel
ke destijds ten opzichte van het onderha
vige gezin bij die autoriteiten heerste, re
delijkerwijze geen gelegenheid h eeft gehad 
zich op laatstbedoelde dag voor werkher 
vatting aan te melden; 

dat voorts bij de r egelin g van de r echts
positie van klager, bij h et h erzieningsbe
sluit ten onrechte is uitgegaan van de 
st elling, dat klager was aangesteld in tij
delijke dienst, daar immers, naar hierbo
ven is overwogen, aangenomen m oet wor
den, dat k lager is aangesteld in vaste 
dienst; 

0. da t het Gerecht, gelet op dit een en 
a nder en voorts in aanme rking ne mende, 
dat in de Wet Rechtsherstel Overheids
per soneel 194 6 geen bepalingen zijn opge
nomen omtrent de behandeling van reeds 
aanhangige twistgedingen, van oordeel is, 
dat h e t h er zieningsbesluit de ontvankelijk
heid van h et tegen het ontslagbesluit aan
hangige beroep niet in de weg is komen 
te staan; 

O. dat h et Gerecht derhalve moet ondP.r 
zoekcn of h et ontslagbesluit kan worden 
aan gevochten op een der g ronden, als be-
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doeld in artikel 58, lid 1, der Ambtenaren
wet 1929; 

0. dienaangaande, dat een dusdanige 
grond reeds wordt gevonden in de omstan
digheid, dat bij dat besluit aan klager ont
slag is verleend met terugwerkende kracht, 
waartoe n och de Rechtstoestandverorde
ning der gemeente Ursem noch enig ander 
toepasselijk algemeen verbindend voor
schrift de burgemeester van Ursem, waar
nemende de taak van burgemeester en wet
houders, de bevoegdheid h eeft verleend en 
waardoor derhalve inbreuk is g f'maakt op 
de rechtszekerheid, waarop klager als 
ambtenaar aanspraak kan maken, gelijk 
in analoge gevallen reeds meerdere malen 
in de rechtspraak is beslist; 

0. dat mitsdien reeds hierom het be
streden op 3 Augustus 1944 genomen ont
slagbesluit dient te worden nietig ver
k laard; 

0 . dat deze nietigverklaring tengevolge 
heeft, dat tevens dient te worden nietig 
verklaard het bestreden herzieningsbesluit 
dd. 28 Juli 1947 - tegen welk besluit kla
ger tijdig beroep h eeft ingesteld - daar 
door de nietig-verklaring van het ontslag
besluit het daarbij verleende ontslag geacht 
moet worden niet te zijn verleend en een 
niet-verleend ontslag niet kan worden her
zien; 

0. dat het Gerecht tenslotte nog moet 
onderzoeken wat e r zij van klagers -
eveneens tijdig ingesteld - beroep, gericht 
tegen hetgeen verweerder blijkens diens 
onder de feitelijke overwegingen vermeld 
schrijven dd. 23 Juli 1946 heeft beslist; 

0. dienaangaande, dat het Gerecht, gelet 
op hetgeen hierboven in de eerste rechts
overweging Is betoogd, vooropstelt: 

dat aan h etgeen in bedoeld schrijven is 
beslist ten grondslag ligt klagers schrijven 
dd. 11 Juli 1946, waarbij klager h eeft ver
zocht hem t e betalen a het meerbedoelde 
salaris-surplus over de periode van 1 Ja
nuari l 944 tot 14 Mei 1944 en b zijn salaris 
van 7 Mei 1945 af; 

dat verweerder reeds in 1945 had beslo
ten klager het sub a bedoelde salaris-sur
plus niet uit te betalen, van welk besluit 
klager in kennis is gesteld door de voor
m elde brief dd. 7 Mei 1946 van de toen 
malige waarnemende burgemeester van 
Ursem; 

dat verweerders schrijven dd. 23 Juli 
1946 mitsdien in wezen bevat twee afzon
derlijke besluiten, te weten ten eerste een 
besluit, waarbij wordt geweigerd terug te 
komen op het reeds eerder genomen be
sluit nopens niet-uitbetaling van voorzegd 
salar is-s urplus over het tijdvak van 1 Ja
nuari 1944 tot 14 Mei 1944 en ten tweede 
een besluit, waarbij wordt geweigerd aan 
klager diens salaris te betalen na 7 Mei 
1945; 

0. dat klagers beroep, voor zover gericht 
tegen eerstbedoeld besluit, ongegrond moet 
worden verklaard, aangezien verweerder, 
zonder in strijd met en ig toepasselijk al
gemeen verbindend voorschrift te hande
len, bevoegd was te weigeren terug te ko-

men op een eenmaal genomen besluit; 
0. dat k lagers beroep, voor zover ge1-ich t 

tegen het tweede besluit, gegrond moet 
worden geacht, daar dit besluit voor nie
tigverklaring in aanmerking kom t; 

dat toch de nietigverklaring van het 
ontslagbesluit dd. 3 Augustus 1944 en van 
het herzieningsbesluit dd. 28 Juli 1947 
m edebrengt , dat klager geacht moet wor
den niet te zijn ontslagen, hetgeen tot ge
volg heeft, dat k lager zijn aanspraken op 
betaling van zijn salaris na 16 Mei 1944 
en ook na 7 Mei 1945 h eeft behouden, zo
dat verweerder niet bevoegd was om beta
ling van klagers salaris na laatstbedoelde 
datum te weigeren; 

0. dat, gelet op al het vorenstaande, be
slist moet worden gelijk hierna in het dic
tum is vermeld; 

Rech tdoende: 
I. Verklaart gegrond het beroep, door 

klager ingesteld tegen voormeld beslu it, 
genomen door de waarnemende burge
meester van Ursem dd. 3 Augustus 1 944 
ter waarneming van de taak van burge
m eester en wethouders en verklaart dat 
besluit nietig; 

II. Verklaart gegrond het beroep, door 
klager ingesteld tegen voormeld besluit 
van burgemeester en wethouders van Ur
sem dd. 28 Juli 1947 en verklaar t dat be
sluit nietig; 

III. a. Verklaart ongegrond het beroep, 
door klager ingesteld tegen het besluit van 
verweerper dd. 23 Juli 1946, waarbij is ge
weigerd terug te komen op een eenmaal 
genomen besluit nopens n iet-uitbetaling 
aan klager van salarissurplus over het tijd
vak van 1 Januari 1944 tot 14 Mei 1944; 

b. Verklaart gegrond h et beroep, door 
klager ingesteld t egen het besluit van ver
weerder dd. 23 Juli 1946 nopens niet-uit
betaling aan klager van diens salaris na 
7 Mei 1945; 

verklaart dat besluit nietig; 
bepaalt, dat verweerder aan klager diens 

salaris als secretarie-ambtenaar in vaste 
dienst der gemeente Ursem oolc na 7 Mei 
1945 zal uitbetalen. 

A. B. 

19 December 1947. UITSPRAAK van het 
Ambtenarengerecht te Amsterdam. 
(\>Vet rechtsherstel Overheidspersoneel 
1946 a rt. 7) . 

Een inspecteur van politie der ge
m eente Amsterdam wordt op grond 
van art. 7 ontslag verleend, met toe
k enning van wachtgeld. Daar de m i
nister van binnenlandse zaken tegen de 
wachtgeldverlening bezwaar heeft, 
wordt dit vervangen door een ontslag
beslu it zonder wachtgeldtoekenning en 
gedateerd op de datum van het ver
vangen besluit, hoewel het vervangen
de besluit late r en nadat de termijn 
van 30 dagen, genoemd in art. 7, is 
verstreken, is genomen. 

Het a.g. acht niettemin het vervan
gend besluit niet een besluit, a ls be-
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doeld in art. 7 en acht k lager dus ont
vankelijk in zijn beroep. 

Het ontslagbesluit wordt daarop nie
tig verklaard, daar noch het Politiebe
sluit 1945, noch het Politieambtenaren
reglement ontslag op de gekozen grond 
mogelijk maken. 

Fitspraak in zake: 
V., wonende te L., klager, 

tegen: 
de Burgemeester van Amsterdam, verweer
der. 

Het Ambtenarengerecht, enz.; 
Gezien de gedingstukken, 
Gelet op de behandeling der zaak ter 

openbare trechtzitting; 
Ten aanzien der feiten: 
O. dat aan klager op 23 Juli 1947 in op

dracht van verweerder in afschrift is uit
gereikt een besluit van de navolgende in
houd: 

"Ontslag inspecteur van gem eentepolitie 
in verband met de Wet rechtsherstel over
heidspersoneel 1946. 

"Extract uit het hoek der Besluiten van 
de Burgemeester van Amsterdam. 

.,30 Mei 1947. 

.,De Burgemeester van Amsterdam, 
,,Gezien het rapport van de Hoofdcom-

missaris van Politie van 2 Mei 1947, L.I. 
No. 1282/1947. (No. 121/341 A.Z.), waarbij 
<leze voorstelt de Inspecteur van gemeente
politie, ambtenaar 3e k lasse, V., wiens in
dienstneming bij de politie verband hield 
met de bezetting, ontslag uit zijn betrek
king te verlenen; 

"Gelet op het advies van de Wethouder 
van Arbeidszaken van 16 Mei 1947, No. 970, 
Arb. 1947 en het nader rapport van de 
Hoofdcommissaris van politie van 21 Mei 
1947, Lr. J. No. 1282/1947, alsmede op het 
bij dit rapport gevoegde proces-verbaal, 
houdende een verhoor, als bedoeld in arti
kel 25, onder 1 °, van het Politie-Ambtena
renreglement; 

"Gelet voorts op artikel 7 van de Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946 (Stbl. 
No. G 401); 

.,Gelet ten slotte op artikel 3, onder b, 
van het Koninklijk besluit van 8 Novem
ber 1945 (Stbl. No. F 250) houdende vast
stelling van het Politiebesluit 1946 alsmede 
op het Koninklijk besluit van 22 December 
1945 (Stbl. No. F 324); 

.,Besluit: 
"J\Iet ingang van 1 Augustus 1947 aan de 

Inspecteur van gemeentepolitie, ambtenaar 
3e klasse, V., geboren te Amsterdam 19 
Januari 1898 (Stbno. 421 ) ontslag te ver
lenen uit de politiedienst. 

.,Afschrift van dit besluit zal worden ge
geven aan de Hoofdcommissaris van Po
litie (5 stuks), de afdelingen Algemene Za
ken (6 stuks), Arbeidszaken (2 stuks) en 
Pensioenbureau (4 stuks). 

,,M.A. 

L. 1947 

De Burgemeester voornoemd, 
(get.) Bern. C. Francke, 

Wetb."; 

Post alia: 
In rechte: 
0. dat het Gerecht allereerst dient te be

antwoorden de vraag of klager in zijn be
roep kan worden ontvangen, nu verweer
der blijkens de inhoud van het bestreden 
besluit het daarbij ver leende ontslag heeft 
gebaseer d op het bepaalde bij a rtikel 7, lid 
1, der Wet Rechtsherstel Overheidsperso
neel 1946 en het vierde lid van dit artikel 
beroep op de ambtenarenrechter tegen een 
maatregel, als in het onderhavige wetsarti
kel bedoeld, uitdrukkelijk uitsluit; 

0. dienaangaande dat het Gerecht op 
grond van de inhoud der stukken aan-
neemt: . 

dat klager, die met ingang van 1 Augus
tus 1943 is aangesteld tot opperluitenant 
der Staatspolitie in vaste dienst ter stand
plaats Deventer, met ingang van 1 Novem
ber 1943 is overgeplaatst naar Amsterdam; 

dat klager geacht moet worden bij de be
v rijding door de buitenwerkingtreding van 
de Verordening Organisatie Politie te zijn 
geworden inspecteur van gemeentepolitie 
te Amsterdam; 

dat klager kort na de bevrijding is ge
arresteerd en overgebracht naar een be
waringskamp, waaruit hij op 23 Februar i 
1946 is ontslagen; 

dat klager bij bevel van de Commissarle 
Militair Gezag in het District Hilversum 
met ingang van 24 Mei 1945 is geschorst in 
de uitoefening van zijn functie, welk schor
schorsingsbevel bij besluit van den Mi
nister van Justitie dd. 14 Februari 1947 
met ingang van die datum is opgeheven, 
onder bepaling dat ten aanzien van klager 
de maatregel van schriftelijke berisping zal 
worden toegepast; 

dat klager inmiddels bij beschikking van 
de procureur-fiscaal bij h et Bijzonder Ge
rechtshof te Amsterdam dd. 23 September 
1946 onvoorwaardelijk buiten vervolging 
was gesteld; 

dat verweerder na de opheffing der 
schorsing klager niet heeft toegestaan ac
tieve dienst te verrichten, doch hem wel 
als inspecteur van gemeentepolitie te Am
sterdam heeft beschouwd, immers hem als 
wdanig salaris heeft doen uitbetalen; 

dat verweerder op 30 Mei 1947 ten aan
zien van klager heeft genomen het navol
gende besluit: 

"Ontslag Inspecteur van gemeentepolitie 
in verband met de Wet rechtsherstel over
heidspe rsoneel 1946 . 

"Extract uit het Boek der Besluiten van 
de Burgemeester van Amsterdam. 

,,30 Mei 1947. 
,.De Burgemeester van Amsterdam; 
,.Gezien het rapport van de Hoofdcom-

missaris van Politie van 2 Mei 1947, Lr. I. 
No. 1282/1947 (No. 121/341 A.Z.), waarbij 
deze voorstelt de Inspecteur van gemeente
politie, ambtenaar 3e klasse, V., wiens in
dienstneming bij cle politie verband hield 
met de bezetting, ontslag uit zijn betrek
king te verlenen; 

"Gelet op het advies van de Wethouder 

26 
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voor de Arbeidszaken van 16 Mei 19,17, No. 
970 Arb. 1947 en het nader rapport van de 
Hoofdcommissaris van Politie van 21 Mei 
1947, Lr.I. No. 1282/1947, alsmede op het 
bij dit rapport gevoegde proces-verbaal, 
houdende een verhoor, a ls bedoeld in art. 
25, onder 1 ° ., van het Politie-Ambtenaren
reglement; 

"Gelet voorts op art. 7 van de Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946 (Stb. 
No. G 401); 

"Gelet tenslotte op het Koninklijk besluit 
van 30 November 1946 (Stbl. No. G 339), 
houdende vaststelling van het Rangenbe
sluit Politiepersoneel, alsmede op het Ko
ninklijk besluit van ll April 1947 (Stbl. No. 
H 111), houdende vaststelling van de Be
zoldigingsregeling Politie 1947; 

.,Besluit: 

.,1 °. m et ingang van h eden aan de In
specteur van gemeentepolitie, ambtenaar 3e 
klasse, V., geboren te Amsterdam, 19 Jan. 
1898 (Stbno. 421), ontslag te verlenen uit 
de politiedienst; 

,,2°. aan de onder 1 ° genoemde a mbte
naar, wiens jaarwedde is bepaald op f 3200, 
onder toekenning van een woningtoelage 
van t 480 en een kledingtoeslag van f 252 
per jaar (pensioengrondslag t 3932), over
eenkomstig het bepaalde bij art. 7, onder 
3° van de Wet rechtsherstel overheidsper
soneel 1946 (Stbl. No. G 401), een wacht
geld toe te kennen en wel: 

"van 30 Mei t/m 30 Augustus 1947 ten 
bedrage van f 3932 per jaar, van 31 Augus
tus t/m 30 November 1947 ten bedrage van 
f 3343 per jaar, van 1 December 1947 t/m 
30 Mei 1948 ten bedrage van f 2753 per 
jaar. 

"Afschrift van dit besluit zal worden 
gegeven aan de Hoofdcommissaris van Po
litie (5 stuks), de afdelingen Algemene Za
ken (6 stuks), Arbeidszaken (2 stuks) en 
Pensioenbureau (4 stuks). 

De Burgemeester voornoemd, 
w.g. Bern. C. !?ranke, 

Weth."; 

dat verweerder dit besluit, waarvan kla
ger niet in kennis is gesteld, bij schrijven 
dd. 31 Mei 1947 ter goedkeuring heeft toe
gezonden aan de Minister van Binnen
landse Zaken; 

dat verweerder enkele dagen later van
wege die Minlsl<,r telefonisch het verzoek 
heeft ontvang-en àe toekenning van wacht
r,eid aan klager achterwege te laten; 

da: verweerder daarop voorzegd besluit 
heeft vervangen door het h:erboven onder 
de feitelijke e;verwegingen vermelde, aan 
klager op 23 Juli 1947 in afschrift uitge
reikte, besluit, waarbij overeenkomstig de 
wens van de M111ister van Binnenlandse 
Zaken toekenning van wachtgeld aan kla
ger achterwege is gelaten en waarbij, in 
afwijking van het oorspronkelijl{e besluit, 
waarbij de ontslagverlening plaats vond 
met ingang van 30 Mei 1947, aan klager 
ontslag is verleend met ingang van 1 Aug. 
1947 ; 

dat verweerder dit vervangingsbesluit bij 
brief dd. 7 Juni 1947 aan gen oemde mi
nister ter goedkeuring h eeft toegezonden; 

dat verweerder , niettegenstaande laatst
bedoeld besluit eerst is genom en begin Juni 
1947 en derhalve na het verstrijken van de 
termijn van dertig dagen, bedoeld in arti
kel 7, lid 2, der Wet Rechtsherstel Over
heidspersoneel 1946, dit besluit h eeft m e
nen te moeten voorzien van de dagteke
ning 30 Mei 1947; 

0. dat het Gerecht op grond van het vo
renstaande van oor deel is, 

1 °. dat het door verweerder krachtens 
het bepaalde bij artikel 7, lid 1, der Wet 
Rechtsherstel Overheidspersoneel 1946 op 
30 Mei 1947 genomen besluit, waarbij aan 
klager met ingang van die datum onder 
toekenning van wachtgeld ontslag is ver
leend, in feite is ingetrokken - een ver
vanging immers van een ontslagbesluit 
door een later ontslagbesluit b rengt van
zelfsprekend ook zonder dat zulks in dat 
latere besluit wordt vermeld, intrek!{ing, 
althans tenietdoening van het eerstgeno
men besluit met zich - en 

2°. dat het begin Juni 1947 genomen be
s luit, dat ook in wezen als een geheel nieuw 
besluit moet worden beschouwd, aangezien 
daarin niet alleen de wachtgeldtoek enning 
is komen te vervallen, doch ook wijziging 
is gebracht in de ingangsdatum van h et 
ontslag, niet kan worden aangemerkt als 
een krachtens artikel 7 der Wet R echts
herstel Overheidspersoneel 1946 genomen 
besluit, daar ingevolge de nadruk!{elijke 
bepaling van het tweede lid van dit wets
artikel een ontslag, als in het eerste lid 
daarvan bedoeld, slechts kan worden ge
nomen binnen dertig dagen na de dag van 
inwerkingtreding der wet, derhalve binnen 
dertig dagen na 1 Mei 1947, welke termijn 
was verstreken, toen het onderhavige be
sluit werd genomen; 

0. dat hieruit volgt, dat klager in zijn -
tijdig - ingesteld beroep, g'.lrieh t tegen 
voorzegd aan hem op 23 Juli 1:l47 i11 af
schrift uitgereikt besluit, kan worden ont
vang-en; 

0 .dat het Gerecht thans moet beoor
delen de vraag of dit besluit kan worden 
aangevochten op een der gronden, als be
doeld bij artikel 58, lid 1, der Ambtenaren
wet 1929; 

0. dat deze vraag bevestigend moet wor
den beantwoord, da.ar noch het Politiebe
s luit 1945 noch het Politieambtenarenregle
ment, vastgesteld door de burgemeester 
van Amsterdam dd. 14 December 1939, zo
als dat reglement sedertdien is gewijzigd -
welk besluit en reglement als de ten deze 
toepasselijke algemeen verbindende voor
schriften moeten worden beschouwd - eni
ge bepaling bevat, krachten s welke aan een 
Inspecteur van gemeentepolitie van Am
sterdam, ontslag kan worden verleend op 
de in het bestreden besluit vermelde grond; 

0. dat dit besluit derhalve dient te wor
den nietig verklaard; 

Rechtdoende: 
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Verklaart zich bevoegd van het door kla
ger ingestelde beroep kennis te nemen; 

verklaart dit beroep gegrond; 
verklaart nietig het voormelde op 23 Juli 

1947 aan klager in afschrift uitgereikte be
sluit van verweerder. 

~en hoger beroep ingesteld. A. B. 

23 D ecember 191,7. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Wegenwet art. 4). 

De gem eente heeft het onderhavig 
weggedeelte, waarop in 1926 door haar 
m et toestemming van de eigenares een 
trottoir is aangelegd, sindsdien steeds 
onderhouden en het is steeds voor het 
publiek toegankelijk geweest, zodat het 
ingevolge art. 4 lid l sub Il a ls openbare 
weg moet worden aangemerkt. Wel 
zijn door appellant bordjes "eigen weg" 
geplaatst, doch dit is eerst geschied In 
Febr. 1936, zodat het bepaalde in art. 4 
lid 2 niet van toepassing is. Het weg
gedeelte is dus terecht op de legger 
van openbare wegen geplaatst. 

Wij WlLHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de N.V. Textielfabriek H. van Puijen
broek te Goirle tegen het besluit van Ge
deputeerde Staten van Noord-Brabant van 
4 i\Iaart 1947, No. G 45, tot vaststelling van 
de wegenlegger der gemeente Goirle; 

Dé Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 19 November 1947, No. 1799; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkee r en Waterstaat van 17 December 
1917, No. 721 Afd. Waterstaatsrecht; 

O. dat bij bovengenoemd besluit is vast
gesteld de wegenlegger voor de gem eente 
Goirle: 

dat de appellante van dit besluit In be
roep is gekomen, aanvoerende, dat op haar 
bezwaarschrift van 24 December 1946 aan 
h et college van burgemeester en wethou
ders de r gemeente Goirle, strekkende tot 
het doen afvoeren van de ontwerp-wegen
legger van de weg No. 60 Besterdstraat, 
voorzover het het gedeelte betreft, aan haar 
in eigendom toebehorende, blijkens bekend
making van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant ten gemeentehuize te Goirle 
van 4 Maart 1947, G. No. 45, ongunstig Is 
beschikt; dat het haar voorkomt, dat de 
aangevallen beslissing op onjuiste gronden 
werd genomen; dat zij toch, gedurende de 
In artikel 4, sub 2 der Wegenwet voorge
schreven termijn en gedurende het voorge
schreven tijdvak duidelijk ter plaatse heeft 
kenbaar gemaakt, dat de weg slechts t er 
bede voor een leder toegankelijk is; dat 
derhalve artikel 4, sub 1, I en II der We
genwet uitzondering lijdt, waaruit volgt, 
dat welke gronden Gedeputeerde Staten 
van de provincie Noord-Brabant ook mo
gen aanvoeren, deze in feite niet aanwezig 
zijn; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken 
het bovenbedoelde weggedeelte, waarop in 

1926 de gemeente met toestemming van de 
eigenares een trottoir heeft aangelegd, sinds
dien steeds door de gemeente Is onderhou
den en voor het publiek toegankelijk Is ge
,veest; 

dat mitsdien dit wegged"eelte Ingevolge 
artikel 4, lid 1, sub II, der wegenwet als 
openbare weg moet worden aangemerkt; 

dat weliswaar door de appellante bordjes 
"eigen weg" zijn geplaatst, doch dat dit 
eerst is geschied in Februari 1936, zodat 
niet van toepassing is het bepaalde in ar
tikel 4, lid 2, dat lopende de termijn van 10 
jaren gedurende een tijdvak van tenminste 
een jaar kenbaar moet zijn gemaakt, dat 
de weg slechts ter bede voor een leder toe
gankelijk is; 

dat mitsdien het bestreden besluit moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Wegenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
h e t beroep ongegrond t e v e rklaren. 
Onze Minister van Verkeer en Water-

staat is belast, enz. 
A.B. 

28 December 1947. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 40). 

Wel h eeft de secretaresse van het 
burgerlijk armbestuur de verhuis
kosten van de armlastige verleend uit 
middelen, welke haar door particulie
ren ter beschikking waren gesteld en 
h eeft dit armbestuur tevoren gewei
gerd hulp te verlenen, doch dit orgaan 
dient niettemin voor de daad van dit 
bestuurslid aansprakelijk te worden ge
steld, daar de armlastige zich tot haar 
h eeft gewend in haar hoedanigheid. 
Hieraan doet niet af, dat de armlastige 
zelfstandig het besluit tot ve rhuizing 
heeft genomen, daar volgens het le lid 
van art. 40 reeds de enkele medewer
king van de zijde van het burgerlijk 
armbestuur tot de komst in de andere 
gemeente en de afwenteling van de 
lasten de r armlastigheid op die ge
meente kan leiden. 

Wij WILHELJ\IINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van het 
gezin C. van 't Hof te Leiden; 

De Raad van State, Afdeling voor de ~
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 December 1947, No. 1370; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 15 December 1947, 
No. 13385, A!deling Armwezen; 

0. dat in de maand J uli 1945 C. van 't 
Ho! zich met zijn gezin in de gemeente 
Leiden vestigde, komende u it de gemeente 
Koog a /d Zaan; dat in de gemeente Leiden 
onmiddellijk na de vestiging ondersteuning 
werd aangevraa~d; 

dat burgemeester e::: wethouders van Lei
den van oordeel zijn, dat blijkens de stuk
ken C. van 't H of op het tijdstip, waarop 
hij m et zijn vrouw naar Leiden verhuisde, 
door het burgerlijk armbestuur te Koog 
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a/d Zaan werd ondersteund en dat het 
echtpaar, dat ging inwonen bij een zoon 
uit het tweede huwelijk van de vrouw, H. 
Roodakker, in Leiden, dus in armlastige 
toestand in deze gemeente kwam en on
middellijk na vestig ing ondersteuning in
gevolge de Armenwet vroeg; dat uit de 
gevoerde correspondentie omtrent deze 
zaak blijkt, dat de verhuizing is mogelijk 
gemaakt door het verstrekken van een 
som gelds aan Van 't Hof door de secre
taresse van het burgerlijk armbestuur te 
Koog a/d Zaan; dat van 't H of zich k enne
lijk tot haar in de voormelde qualiteit 
heeft gewend, zodat de betaling haar ook 
als secretaresse van het burgerlijk armbe
stuur m oet worden aangerekend en der
halve de verstrekking moet geacht wor
den te hebben plaats gehad vanwege h et 
burgerlijk armbestuur; dat hieraan niet 
afdoet de omstandigheid, dat de verstrek
king niet uit de middelen van h et burger
lijk armbestuur zou hebben plaats gehad; 
dat, wijl overigens het burgerlijk armbe
stuur of de secretaresse daarvan de ver
huizing heeft mogelijk gemaakt, terwijl 
vaststond, dat Van 't H of in Leiden niet 
in zijn eigen onderhoud zou kunnen voor
zien - Van 't Hof is 80 jaar - hier sprake 
is van een geval van afschuiving, als be
doeld in artikel 40 der Armenwet; dat de 
kosten van ondersteuning van h et arm
lastige echtpaar C. van 't H of, gedurende 
een bepaalde termijn, aanvangende op 15 
September 1946, moeten Immen ten laste 
van de gemeente Koog a /d Zaan; 

dat burgemeester en wethouders van 
Koog a/d Zaan daartegenover stellen dat 
het gezin C. van 't H of, man en vrouw, in 
hun gemeente woonde en werd onder
steund door het burgerlijk armbestuur; 
dat omstreeks Juni 1945 Van 't Hof zich 
bij het burgerlijk armbestuur vervoegde 
met de m ededeling, dat het voor zijn vrouw 
beter was, dat zij naar een andere streek 
verhuisde, omdat zij niet tegen het voch
tige klimaat in de Zaanstreek kon, en dat 
hij daarom voornemens was zich te vesti
gen in L eiden, waar een familielid van 
h em woonachtig was; dat Van 't Hof ech
ter de verhuiskosten niet kon betalen, en 
dat hij verzocht die voor rekening van het 
burgerlijk armbestuur te n em en; dat het 
burgerlijk armbestuur hierop niet inging; 
dat enige tijd later bij Mevrouw Allan, de 
toenmaüge secretaresse van h et burgerlijk 
armbestuur, de expediteur De Boer van 
Zaandam verscheen, die vertelde, dat hij 
de inboedel van Van 't Hof had ingeladen 
en gereed stond om daarmee naar L eiden 
te vertrekken, doch dat Van 't Hof h em 
verklaard had, dat hij de verhuiskosten 
niet kon betalen, en dat hij, De Boer, on
der deze omstandigheden niet naar L eiden 
zou gaan, alvorens deze kosten waren be
taald; dat Mevrouw Allan toen deze kosten 
h eeft betaald, niet uit de kas van het bur
gerlijk armbestuur, omdat zij daarover niet 
de beschikking had en dit bestuur ook niet 
bereid was deze kosten voor zijn rekening 
te nemen, maar uit bedragen, die haar door 

particulieren ter beschikking waren ge
steld; dat, gelet op deze gang van zaken, 
het hun voorkomt, dat artikel 40, 2e lid, 
der Armenwet hier geen toepassing kan 
vinden, daar zo min h et gemeentebestuur 
als het burgerlijk armbestuur in hun ge
meente enige invloed op Van 't Hof heb
ben uitgeoefend om hem naar Leiden te 
doen vertrekken en dit vertrek geheel uit 
vrije wil is geschied; dat evenmin vanwege 
de burgemeester, burgemeester en wethou 
ders of het burgerlijk armbestuur enige in
vloed is aangewend om Van 't Hof tot 
vertrek naar Leiden te bewegen; dat wel 
aangenomen mag worden, dat Van 't Hof 
na zijn vertrek naar Leiden nog niet in 
zijn onderhoud zou kunnen voorzien, ten
zij zijn familie aldaar hiertoe in staat 
mocht blijken; dat, als dit laatste niet h e t 
geval was, h et waarschijnlijk leek, dat Van 
't Hof ook in Leiden ondersteuning zou 
behoeven; 

0. dat de secretaresse van het burgerlijk 
armbestuur van Koog a/d Zaan, door aan 
Van 't Hof financiële hulp te verlenen ten 
behoeve van de verhuizing van hem en 
zijn echtgenote, naar Leiden, terwijl de 
zekerheid bestond, dat deze 80 jaar oude 
armlastige ook t e Leiden niet in staat zou 
zijn in het onderhoud van zichzelf en zijn 
gezin te voorzien, de kosten, voortvloeiende 
uit de armlastigheid van dat gezin, op de 
gemeente Leiden h eeft afgewenteld; 

dat deze functionaresse van h e t burger
lijk armbestuur de bovenbedoelde financiële 
hulp weliswaar heeft verleend uit midde
len, welke haar door particulieren ter be
schikking waren gesteld en dat het bur
gerlijk armbestuur tevoren geweigerd had 
deze gevraagde hulp te verlenen, doch dat 
niettemin genoemd orgaan voor de daad 
van dit bestuurslid aansprakelijk moet 
worden gesteld, daar immers de armlastige 
zich tot haar h eeft gewend in haar t evoren 
omschreven hoedanigheid; 

dat in verband hiermede moet worden 
geoordeeld, dat voor het doen plaatsvinden 
van de komst van Van 't H of in de ge
meente Leiden vanwege het burgerlijk 
armbestuur te Koog a/d Zaan medewerking 
is verleend, als bedoeld in het le lid van 
artikel 40 der Armenwet, hetgeen tot toe
passing van het 2e lid van dit artikel be
h oort te leiden; 

dat hieraan niet afdoet het fe it, dat de 
armlastige zelfstandig h et besluit tot ver
huizing naar Leiden h eeft genomen, daar 
volgens het le lid van het voormeld artikel 
40 reeds de enkele medewerking van de 
zijde van het burgerlijk armbestuur tot het 
tevoren omschreven gevolg kan leiden; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
te beslissen, dat de kosten van onder

steuning van het armlastige gezin C. van 
't Hof in de gemeente L eiden voor de tijd 
van één jaar te rekenen van 15 Septembe1· 
1945 af komen ten laste van het gemeente
bestuur van Koog a/d Zaan. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken, 
enz. A. B. 
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23 Deceml>Pr 1941. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Huurprijsbesluit 1940; 
Huurprijsuitv.besluit 1941). 

H et Huurprijsbesluit 1940 geeft 
slechts voorsch riften met betrekking 
tot onroerende zaken, en ook het Prij
zenbureau voor Onr. Zaken, genoemd 
in art. 1 van het Huurprijsuitvoerings
besluit 1941, mag zijn beslissingen of 
vaststellingen slechts geven met be
trekking tot onroerende zaken. Door 
in deze een huurprijs vast te stellen 
voor een perceel inclusie! het gerief 
van den in gebruik gegeven inventaris 
- waarmede kennelijk ook de inboe

del is bedoeld - is het Prijzenbureau 
derhalve zijn bevoegdheid t e buiten 
gegaan. 

Op het beroep van H. J. H ., rijksambte
naar, te Voorburg, requirant van cassatie 
tegen een m ondeling vonnis van den Po
litierechter belast met de berechting van 
economische deHcten bij de Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage van 29 April 1947, waar
bij in hoger beroep, met vernietiging van 
een m ondeling vonnis van den Tuchtrech
ter voor de Prijzen in het arrondissement 
's-Gravenhage van 19 Augustus 1946, re
quirant ter zake van "een voorschrift, ge
geven krachtens de artt. 3 of 4 van de 
Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1989 niet 
nakomen", met aanhaling van art. 12 dier 
wet en de artt. 1, 5 en 11 van het Besluit 
berechting economisch e delicten werd ver
oordeeld tot een geldboete van zestig gul
den; (Gepleit door Mr. S. van Oven, adv. 
te 's-Gravenhage). 

D e Hooge Raad enz. ; 
Gehoord h et verslag van den Raadsheer 

Feber; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

mens den requirant voorgesteld bij pleidooi, 
luidende: 

I. S. althans v. t. van de artt. 1 en 2 
Huurprijsbesluit 1940, 1 Huurprijsuitvoe
ringsbeslult 1941, 3, 4 en 12 Prijsopdrij
vings- en Hamsterwet 1939, 5 en 21 Kon. 
Besluit E 135, 348, 349, 350, 358 en 359 Sv., 
omdat volgens h et Huurprijsbeslult 1940 
de hoogst toelaatbare huurprijs die is, 
waarvoor het huurobject op 9 Mei 1940 
verhuurd was, ronder rekening te houden 
met permanente en niet permanente ver
huring. 

II. s. althans v. t. van de gen oemde 
artikelen, omdat de R echter niet onder
zoekt, welke de hoogst toelaatbare huur
prijs is, welke overeenkomstig de bepalin
gen van het Prijzenbesluit toegelaten Is, 
maar deze bepaalt op grond van een be
schikking van het Prijzenbureau. 

lil. S. a lthans v. t . van de genoemde 
artikelen en van de artikelen 338 en 339 
Sv., omdat 

1. de R echter overschrijding van de toe
gelaten huurprijs aanneemt op grond niet 
van een geoorloofd geachte huurprijs van 
onroerend goed maar van die van onroe-

rend goed met inbegrip van roerend goed, 
zonder enig zelfstandig onderzoek zijner
zijds, maar op grond van een huurprijs 
van dit laatste door h et Prijzenbureau, 
hetwelk te dezen aanzien generlei bevoegd
heid heeft, en dan nog wel door niet de 
gehele beslissing van dit bureau als bewijs
middel te bezigen, maar slechts de medege
deelde inhoud daarvan, niet de geh ele in
houd daarvan; 

2. de eigen wetenschap van den Rech
ter generlei wettige grond is voor dit oor
deel en bovendien de beslissing op tegen
strijdige gronden berust, nu de Rechte r 
enerzijds vaststelt, dat de huurprijs voor 
dit onroerend goed als die voor permanen
te bewoning wordt bepaald, maar dan ook 
bij deze bewoning geen verhuring inclusief 
Inventaris gebruikelijk is; 

Gehoord den Adv.-Gcneraal Holsteijn na
mens den Proc.-Generaal, in zijn conclusie, 
strekkende tot enz.; 

0. dat in het bestreden vonnis ten laste 
van requirant Is bewezen verklaard, dat 
hij in de periode van 5 Mei 1945 tot Juni 
1946 aan H. S. te Epe voor de huur van 
een woning inclusie! Inventaris een bedrag 
van f 700 per jaar heeft bedongen, en dat 
dit bedrag hoger is dan toegelaten inge
volge art. 2, lid 3, eers te zin, van h e t Huur
prijsbesluit 1940; 

0. dat requirant t en aanzien van het be
wezen verklaarde voor zover gepleegd In 
het tijdvak van 4 Maart 1946 tot Juni 1946 
is ontslagen van alle rechtsvervolging, h et 
bewezenverklaarde voor wver gepleegd In 
het tijdvak van 5 Mei 1945 tot 4 Maart 
1946 Is gequalificeerd als voormeld en 
daarvoor de bovengenoemde straf is opge
legd; 

T en aanzien van h et derde middel : 
0. dat de Politierechter dienaangaande 

h eeft overwogen: 
,,dat blijkens den ter terechtzitting mede

gedeelden Inhoud der overwegingen van 
het Prijzenbureau de vastgestelde huur prijs 
geldt voor het onroerend goed Inclusief in
ventaris; 

dat het den Politierechter uit eigen 
wetenschap bekende gebruik w merhuizen 
als het onderhavige te verhuren inclusief 
Inventaris, naar een doelmatige wetsuit
legging met zich brengt, dat bij het vast
stellen van den hoogst toelaatbaren huur
p rijs van het huurobject mede In aanmer
king wordt genomen h et genot van dien 
Inventaris, zoodat h et Prijzenbureau in 
zooverre bij de onderhavige huurprijsvast
stelling zijn bevoegdheden niet te buiten is 
gegaan;" 

0. dat echter het in deze toegepaste 
Huurprijsbesluit 1940 slechts voorschriften 
geeft met betrekking tot onroerende zaken, 
en ook het P rijzenbureau voor Onroerende 
Zaken, genoemd in art. 1 van het ter u it
voering van het eerstgenoemd Besluit vast
gest elde Huurprijsultvoeringsbesluit 1941, 
zijn beslissingen of vaststellingen slechts 
mag geven met betrekking tot onroerende 
zaken; 
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dat derhalve het Prijzenbureau, in deze 
een huurprijs vaststellend voor een per
ceel inclusief het gerief van den in gebruik 
gegeven inventaris - waarmede kennelijk 
ook de inboedel bedoeld is - zijn bevoegd
heid is te buiten gegaan; 

dat de Politierechter, die met betrekking 
tot den toegelaten huurprijs de bewezen
verklaring deed steunen op deze huurprijs
vaststelling van het Prijzenbureau, het 
vonnis op dit punt niet voldoende met re
denen heeft omkleed, wdat dit niet in 
stand kan blijven; 

0. dat in verband hiermede het eerste 
en tweede middel thans geen bespreking 
behoeven; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0.; 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof 

te 's-Gravenhage ter berechting en afdoe
ning op het bestaande hoger beroep. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteijn: 
De middelen zijn gericht tegen voormel

de overwegingen, waarmede de Politie
rechter de t er terechtzitting in hoger be
roep aangevoerde verweren heeft verwor
pen. Bedoelde overwegingen komen mij wel 
juist voor, maar al zouden die overwegin
gen de verwerping niet kunnen dragen, 
dan toch acht ik de verwerping terecht 
geschied. Immers blijkens de voor het be
wijs gebruikte inhoud der bewijsmiddelen, 
bepaaldelijk blijkens de voor het bewijs 
gebruikte inhoud van de beslissing van het 
Prijzenbureau voor Onroerende Zaken, 
Ambtsgebied Apeldoorn, heeft dit Prijzen
bureau, krachtens artikel 1 lid 2 van het 
Huurprljsuitvoeringsbesluit 1941 en in ver
band met artikel 2, lid 3, eerste zin, van 
het Huurprijsbesluit 1940, de h oogst toe
laatbare huurprijs voor de onderhavige on
roerende zaak inclusief inventaris vastge
steld op f 600 per jaar gedu rende de tijd 
dat de bewoning als permanent kan wor
den aangemerkt. Gelet op deze huurprijs
vaststelling kunnen m.i. de middelen niet 
slagen , omdat het Prijzenbureau, ingevolge 
artikel 1 van h et Huurprijsuitvoeringsbe
slwt 1941 in verband met artikel 8 (lid 1) 
van het Huurprijsbesluit 1940, bevoegd is 
de hoogst toelaatbare huurprijs of de juiste 
huurprijs van een onroerende zaak vast te 
stellen, zulks zelfs in afwijking van de 
krachtens het HuurpriJsbeslult 1940 hoogst 
toelaatbare huurprijs, terwijl viorts in casu, 
blijkens de voor het bewijs gebruikte in
houd der bewijsmiddelen, de bewoning als 
permanent moet of kan worden aange
m erkt en de inventaris zó inhaerent Is aan 
of met de onroerende zaak, dat de inven
taris geacht moet worden deel uit te maken 
van de onroerend zaak. 

Mtisdien concludeer Ik tot verwerping 
van het beroep. 

N. J. 

ll4 D ecember 1941. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
72 j 0

• art. 77). 
Een overeenkomst tussen gemeente

bestuur en schoolbestuur, volgens wel
ke indien het systeem ,,plafondverwar
mlng" mocht blijken niet te voldoen, 
zodat verandering van inrichting nodig 
zou zijn, deze verandering ten laste van 
het schoolbestuur zou komen, vindt 
haar grondslag in de regeling zelve 
omtrent de procedure inzake aanvra
gen als bedoeld in artikel 72, speciaal 
In artikel 77 le, 3e en 6e lid. - Nu 
echter niet met zekerheid valt uit te 
maken, of gebrekkige dakconstructie 
dan wel de omstandigheid dat de cen
trale verwarming onder het dak is aan
gebracht oorzaak is geweest van de 
schade, welke deze laatste heeft onder
gaan, is de meest redelijke oplossing, 
dat de h elft der kosten van verande
ring van inrichting voor rekening van 
de gem eente en de andere helft voor 
die van het schoolbestuur worde ge
bracht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, Ingesteld 

door de burgemeester van Amsterdam te
gen het besluit van de Commissaris en de 
Bestuursraden der provincie Noord-Hol
land van 3 Augustus 1943, Afdeling 4, No. 
C.B. 20, R eg. No. 40- 86/295, waarbij, met 
vernietiging van het besluit van de appel
lant van 2 April 1942, is beslist, dat de 
door het bestuur der V ereniging voor 
Openluchtscholen voor het Gezonde Kind 
te Amsterdam gevraagde medewerking 
voor de verbetering van de centrale ver
warmingsinstallatie In het schoolgebouw 
aan de Cliostraat 40, aldaar, moet worden 
verleend, In zoverre betreft de posten, wel
ke voor vergoeding langs de weg van arti
k el 72 der Lager-Onderwijswet 1920 in aan
merking komen; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, geh oord, adviezen 
van 19 Januari 1944, No. 167 (1943), 19 
April 1944, No. 167 (1943)/17, 14 Juni 1944, 
No. 167 (1943)/33 en 3 December 1947, No. 
167(1943)/352; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen van 
15 December 1947, No. 47834, afdeling La
ger Onderwijs; 

0. dat de burgemeester van Amsterdam 
bij besluit van 2 April 1942 afwijzend heeft 
beschikt op een aanvrage van het boven 
genoemd schoolbestuur om beschikbaar
stelling overeenkomstig artikel 72 der La
ger-Onderwijswet 1920 van gelden voor de 
verandering van inrichting van zijn school 
voor gewoon lager onderwijs aan de Clio
straat 40 wegens de slechte toestan d, 
waarin een gedeelte van de centrale ver 
warmings installatie is komen te verkeren, 
uit overweging, dat het college van burge
meester en wethouders In 1929 aan de 
goed.keuring van de bestedingsstukken van 
de centrale verwarming volgens h et 
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systeem "plafondverwarming" de voor
waarde heeft verbonden, dat het bestuur 
zich zou verbinden om, indien het gekozen 
stelsel voor verwarming onverhoopt mocht 
blijken niet te voldoen, voor rekening van 
de vereniging te nemen de dan gewenste 
verandering van inrichting van het school
gebouw; dat het bestuur deze verbintenis 
beert aangegaan en diensvolgens gehouden 
is de kosten van de nodig geworden ver
andering van inrichting voor eigen reke
ning te nemen; dat de aanvrage derhalve 
dient te worden afgewezen; 

dat, nadat van dit besluit het schoolbe
stuur bij de Commissaris en de Bestuurs
raden der provincie Noordholland in be
roep was gegaan, deze bij hun besluit van 
3 Augustus 1943, Afdeling 4, No. C.B. 20, 
Reg. No. 40-86/295, met vernietiging van 
het besluit van de burgemeester hebben 
beslist, dat door de appellant gevraagde 
medewer k ing moet worden verleend, in zo
verre betreft de POsten, welke voor ver
goeding langs de weg van artikel 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 in aanmerking 
komen; 

dat zij daarbij onder andere hebben over
wogen, dat het schoolbestuur aanvoert dat 
het stelsel van verwar ming, te w~ten: 
"plafondverwarming met benedenwaarts 
gerichte stralende warmte" allerminst 
blijkt niet te voldoen, doch dat het tegen
deel het geval is: dat dit stelsel dan ook 
nimmer tot klachten of bez-waren aanlei
ding heeft gegeven; dat de slechte toe
stand, waarin het onderwerpelijke gedeelte 
van de verwarming is komen te verkeren, 
niet te wijten is aan het stelsel van ver
warming of aan de installatie zelve, doch 
uitsluitend aan de dakconstrucue, waar
aan fouten hebben gekleefd, waardoor lek
kage is opgetreden en de in het plafond 
aanwezige verwarmingsbuizen door een 
roestproces zijn aangetast; dat dit verband 
tussen het gebrek in de dakconstructie en 
de s lechte toestand van de verwarming in 
het gymnastieklokaal en een der lokalen 
van de derde verdieping hieruit blijkt, dat 
de plafonds in die lokalen zich onmiddellijk 
onder het dak bevinden en dat in die lo
kalen, welke zich niet onmiddellijk onder 
bot dak bevinden, geen gebreken zijn ge
constateerd; dat de dakconstructie enige 
jaren geleden een ingrijpende wijziging 
beeft moeten ondergaan; dat de burge
meester, blijkens zijn brief van 9 Maart 
1912, uit de in het bestreden besluit be
doelde verbintenis de gevolgtrekking heeft 
gemaakt, dat do kosten voor een meer of 
minder belangrijk deel voor rekening van 
de Vereniging dienen te komen en voorts, 
in aanmerking genomen, dat niet valt uit 
te maken voor welk deel dat precies het 
geval is, heeft voorgesteld de helft der 
kosten ten laste van de Vereniging en de 
andere helft ten laste van de gemeente te 
brengen; dat dus door de gemeent e erkend 
is, dat een "meer of minder belangrijk" 
deel van de werkzaamheden niet was te 
beschouwen als te zijn veroorzaa.l<t door 
een niet-voldoen aan het stelsel van ver-

warming; dat hij, hoewel hij deze bemidde
lende opvatting niet kon onderschrijven, 
het voorstel van de gemeente heeft aan
vaard; dat zijns inziens de kosten van de 
onderhavige voorziening ten laste van de 
gemeente dienen te komen en dat bij het 
niet aanvaarden van dit standpu nt in elk 
geval zal moeten worden beslist, dat de ge
meente verplicht is zich te houden aan het 
door de Vereniging geaccepteerde voorstel 
om de helft der kosten ten laste van de 
gemeente te brengen; dat, wat de weder
zijdse standpunten van de burgemeester en 
het schoolbestuur betreft, de Lager-Onder
wijswet 1920 niet kent een ver bintenis, zo
als het schoolbestuur in 1929 heeft aange
gaan in verband met een door het ge
meentebestuur aan de goedkeuring van de 
bestedingsstukken verbonden voorwaarde; 
dat dus de onderhavige verbintenis, strek
kende om bij het niet voldoen van het ge
kozen stelsel voor verwarming de dan ge
wenste verandering van inrichting voor 
rekening van de Vereniging te nemen, niet 
van invloed mag zijn op de omtren t dit be
roep te nemen beslissing; dat er derhalve 
ook geen plaats is voor de vraag, of de 
slechte toestand, waarin het desbetreffen 
de gedeelte van de verwarming is komen 
te verkeren, aan het bedoelde stelsel, dan 
wel aan een fout van de dakconstructie 
moet worden toegeschreven; dat op de in
gediende aanvrage, in zoverre zij steun 
vindt in artikel 72 der bovenvermelde wet, 
een gunstige beschikking had moeten zijn 

, genomen, zodat het bestreden besluit niet 
gehandhaafd kan blijven; 

dat van dit besluit van de Commissaris 
en de Bestuursraden der provincie Noord
holland de burgemeester van Amsterdam 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
destijds het gemeentebestuur de aanvrage 
van het schoolbestuur om medewerking 
tot de stichting van deze zeer kostbare 
school op grond van overschrijding van de 
normale eisen had kunnen afwijzen, doch 
dat het dit niet heeft gedaan, daar het de 
uitvoering van n ieuwe baanbrekende denk
beelden op het gebied van de scholenbouw 
niet mocht tegenwerken; dat met het 
schoolbestuur een oplossing is gevonden 
en onder andere over de bestedingsstukken 
overeenstemming werd bereikt; dat aan
vankelijk bezwaar moest worden gemaakt 
tegen de keuze van het systeem van cen
trale verwarming (plafondverwarming), 
dat voor de gemeente bij7~ndere financiële 
riscio's met zich zou kunnen brengen; dat 
omtrent dit onderdeel van het bestek 
slechts overeenstemming kou worden ver
kregen, wanneer het schoolbestuur bereid 
was, de kosten, voortvloeien de uit het 
eventueel falen van het experiment met 
de gekozen vorm van plafondverwarming , 
voor eigen rekening te nemen; dat de 
overeenstemming werd bereikt en het 
schoolbestuur de voorwaarden heeft aan
vaard; dat hij zich niet kan verenigen met 
de opvatting, dat de Lager-Onderwijswet 
1920 een overeenkomst, als toen gesloten 
is, niet kent en dat daardoor de aange-
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gane overeenkomst niet van Invloed moch t 
zijn op de omtrent h e t door het schoolbe
stuur ingestelde beroep te nemen beslis
sing; dat in het overleg, dat vooraf gaat 
aan het bereiken van de overeenstemming 
als bedoeld in artikel 77, 6e lid der wet, in 
de regel drie oplossingen mogelijk zu llen 
zijn, wanneer er verschil van m ening is 
tussen een gemeentebestuur en een school
bestuur in gevallen, waarin uitvoering van 
het bestek meer kosten met zich zou bren
gen dan voor een normale school verant
woord is: 1 • . het schoolbestuur is bereid 
een deel van de kosten voor eigen reke
ning te nemen; 2°. het schoolbestuur ma
tigt zijn eisen; 3°. het gem eentebestuur 
verenigt zich met het aangevraagde, even
tueel onder het stellen van bepaalde voor
waarden, indien h et belang van de ge
meente daartoe aanleiding geeft, zonder 
nochtans aan de rechten van het schoolbe
stuur t e kort te doen; dat de wet geh eel 
in h et midden laat, op welke wijze er over
eenstemming kan worden verkregen; dat 
de wet slechts de rechtsgang regelt, wan
neer er geen overeenstemming wordt ver
kregen; dat de genoemde oplossingen der
halve bezwaarlijk als niet in het wettelijk 
systeem passend kunnen worden be
schouwd; dat het gemeentebestuur in het 
onderhavige geval, teneinde de totstand
koming van het gekozen systeem van ver
warming, waaromtrent in Nederland geen 
ervaring bestond, een redelijke kans te ge
ven, mede uit overweging, dat het vraag
stuk van de verwarming voor openlucht-~ 
scholen nog geenszins was opgelost, een 
combinatie van de eerste en de derde op
lossing in het overleg te baat heeft geno
men om tot overeenstemming te k omen; 
dat het schoolbestuur zich met deze op
lossing heeft verenigd, omdat het de denk
beelden van de architect niet wilde prijs
geven; dat het op zich nam van een ver
andering van inrichting, eventueel gemaakt 
wegens h et niet voldoen van h et toege
paste stelsel, voor zijn rekening te nemen; 
dat men in de taal van het wettelijk 
systeem zou kunnen zeggen, dat het 
schoolbestuur op zich genomen heeft de 
betaling van de kosten, welke als boven
normaal beschouwd moesten worden en 
dat het bestuur bovendien zich verbonden 
heeft te zullen betalen de kosten, welke in 
de toekomst uit de gedane keuze zouden 
voortvloeien, Indien h et stelsel zou blijken 
niet te voldoen, alzo kosten, die toekomstig 
eveneens a ls boven-normaal zouden zijn te 
beschouwen; dat het hem toelijkt volko
men in het wettelijk systeem te passen, 
dat boven-normale kosten door de school
besturen worden gedragen, waarbij het er 
n iet toe doet, of deze kosten dadelijk wor
den gemaakt dan wel later naar een ze
kere mate van waarschijnlijkhe id zullen 
worden gemaakt; dat de vraag, of het toe
gepaste stelsel van centrale verwarming 
heeft gefaald en of de slechte toestand, 
waarin het desbetreffende gedeelte van de 
verwaring is komen te verkeren, aan h et 
bedoelde stelsel dan wel aan een fout van 

de dakconstructie moet worden toege
schreven, wel degelijk beslissend is voor de 
beoordeling van het onderwerpelijke ge
schil; dat het schoolbestuur de zaak welis
waar a ldus h eeft gesteld, dat feitelijk in 
het falen van de dakconstructie de oorzaak 
ligt, doch het over het hoofd heeft gezien, 
dat het inbetonneren van de verwarmings
buizen daar, waar de plafonds zich direct 
onder het dak bevinden, onjuist is geweest, 
niet omdat het dak niet deugde, doch we
gens het feit, dat de onmiddellijke nabij
h eid van h et dak m et de buitenlucht daar
boven gevolgen met zich bracht, welke in 
het gekozen systeem van verwarming niet 
waren voorzien; dat er immers juist daar 
spanningen in het beton zijn ontstaan, waar 
het plafond v lak onder het dak ligt en, zo 
het gekozen stelsel van centrale verwar
ming al niet overal gefaald heeft, het in 
elk geval ondeugdelijk is gebleken in be
paalde delen van het gebouw met het ge
volg, dat ver binnen normale tijd vernieu
wingen nodig waren; dat met het oog op 
de voorgrschiedenis van de totstandkoming 
van het gebouw van zeer bijzondere aard, 
waarover het geschil loopt, het gemeente
bestuur met kracht moet vasthouden aan 
hetgeen tussen het gemeentebestuu r en 
h et schoolbestuur overeengekomen is; dat 
deze overeenkomst haar oorsprong uitslui
t end vond in de wens van het gemeentebe
stuur om de plann en voor de totstandko
ming van een belangwekkend nieuw staal 
van architectuur en van een volstrekt 
nieuw schooltype niet te dwarsbomen; dat 
het gemeentebestuur het als zijn taak be
schouwde zijn medewerking te verlenen, 
doch dat het geh eel in overeenstemming 
met de richtlijnen van de jurisprudentie 
de grenzen van deze medewerking daar 
m oest trekken, waar het normale ophoudt 
en het boven-normale begint; dat de ge
meente zich niet alleen voor het ogenblik, 
maar ook voor de toekomst dek ken moest; 
dat het daarmede aan de rechten van het 
schoolbestuur niets te kort deed; dat nor
male aanschaffingen naderhand op de ge
bruikelijke wijze zijn toegestaan; dat het 
gemeentebestuur zich dan ook sterk moet 
verzetten t egen de gedachte, dat h et ver
plicht zou zijn uitgaven te doen, welke te 
beschouwen zijn als een uitvloeisel van, -
tevens een voortzetting van destijds door 
h et schoolbestuur voor eigen rekening ge
nomen uitgaven, waaromtrent uitdrukke
lijk overeenstemming was verkregen; dat 
zijns inziens h et bestreden besluit behoort 
te worden vernietigd; 

0. dat in 1929 tussen het gemeentebe
stuur en het schoolbestuur is overeenge
komen, dat, indien het systeem "plafond
verwarming" mocht blijken niet te voldoen, 
zodat verandering van inrichting nodig 
zou zijn, deze verandering ten laste van het 
schoolbestuur zou komen; 

dat een zodanige overeenkomst, als re
sultaat van het in artikel 77, le lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 voorgeschreven 
overleg, wel verre van met de wet onver
enigbaar te zijn, haar grondslag vindt in de 



409 24 DECEMBER 1947 

regeling zelve omtrent de procedure inzake 
aanvragen van schoolbesturen als bedoeld 
in artikel 72 der genoemde wet; 

dat toch uit de bepalingen van h et voor
melde artikel 77, met name uit het eerste, 
derde en zesde lid daarvan, volgt, dat ge
meente- en schoolbestuur, langs de weg 
van tezam en gepleegd overleg, zo mogelijk 
tot overeenstemming h ebben te k omen ter 
opheffing van gerezen bezwaren onder 
meer tegen h et bestek en de raming van 
de kosten; 

dat, wanneer op deze wijze tussen par
tijen overeenstemming is verkregen, de ge
sloten overeenkomst te goeder trouw be
hoort te worden nageleefd; 

dat dus, indien het gekozen stelsel van 
verwarming mocht blijken niet te h ebben 
voldaan, het schoolbestuur ingevolge de 
inhoud der overeenkomst van 1929 geen 
recht op de gevraagde medewerking aan 
artikel 72 der genoemde wet zou kunnen 
ontlenen; 

dat intussen niet met zekerheid valt uit 
te maken, of gebrekkige dakconstructie 
dan wel de omstandigheid, dat de centrale 
verwarming onder het dak is aangebracht, 
oorzaak is geweest van de schade, welke 
deze laatste heeft ondergaan; 

dat onder deze omstandigheden de meest 
redelijke oplossing deze schijnt, dat op de 
basis van h et voorstel van de burgemeester 
van 9 Maart 1942, hetwelk blijkens de 
stukken door het schoolbestuur is aan
vaard, de h elf t der kosten van verandering 
van inrichting, welke kosten bedragen 
f 4088.50, voor reke ning van de gemeente 
en de andere helft voor die van het school
bestuur worde gebracht; 

dat derhalve het bestreden besluit niet 
ten volle kan worden gehandhaafd ; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
m et vernietiging voorzoveel nodig van 

het bestreden besluit te bepalen, dat h et 
gemeentebestuur van Amsterdam mede
werking behoort te verlenen tot de ge
vraagde v e randering van inrichting van de 
bovengenoemde school, doch slechts in dier 
voege, dat het gemeentebestuur verplicht 
is, de helft van h et daartoe benodigde be
drag aan het schoolbestuur te vergoeden. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast, enz. 

A.B. 

24 D ecember 1941. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1020 art. 
37 j 0

• art. 42). 
Appellante h eeft geweigerd gevolg te 

geven aan de aanwijzingen van het 
hoofd der school e n is voortgegaan met 
het uitspreken van een gebed bij de 
aanvang der lessen e n h et vertellen 
van bijbelse verhalen. Er bestaat geen 
grond voor de opvatting, dat de be
voegdheid van het hoofd der school niet 
zou meebrengen, dat bij, r ekening hou
dend met de plaatselijke omstandighe
den, kan a a ngeve n op welke wijze de 

naleving van art. 42 wordt verzekerd. 
Appellante was, onverminderd haar 
recht om baar bezwaren tegen de aan
wijzingen van het h oofd in te dienen 
bij de boven het hoofd gestelde autori
teiten, verplicht , zolang deze geen uit
spraak hadden gedaan, de instructies 
van h et h oofd op te volgen. Een zich 
onttrekken aan en zich verzetten tegen 
de leiding van het hoofd is m et een 
goede gang van zaken in de school on
verenigbaar en is strijdig m et de hier
archische verhouding tussen het hoofd 
en de onderwijzers. Terecht hebben 
B. en --w. appellante dan ook gestraft 
met schorsing voor een maand m et 
behoud van salaris. Deze straf is niet 
onredelijk daar zij niettegenstaande 
h erhaalde waarschuwing er bij de bo
ven haar gest elde autoriteiten geen 
twijfel over heeft laten bestaan, dat 
zij aan de haar gegeven instructies 
geen gevolg zou geven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door Mejuffrouw R. van der Meer, onder
wijzeres te Groningen, tegen h et b esluit 
van Ged. Staten van Groningen van 14 F e
bruari 1947, No. 2217/Y, Se Afdeling, tot 
ongegrondverklaring van het beroep van 
de appellante tegen het besluit van B. en 
\V. van Groningen van 24 Aug. 1946, No. 
11278, waarbij zij voor de tijd van een 
maand en m et behoud van salaris in baar 
betrekking van onderwijzeres aan de open
bare lagere school No. XXVI te Groningen 
is geschorst; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, geh oord, advies 
van 19 Nov. 1947, No. 1469; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 18 D eo. 1947, No. 47036, afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat B. en W. van Groningen, de In
specteur van het Lager Onderwijs in de 
inspectie Groningen geboord, bij besluit 
van 24 Aug. 1946 de onderwijze res aan de 
openabre lager e school No. XXVI in bun 
gemeente, Rinske van der Meer, met in
gang van deze datum voorlopig voor de 
tijd van een maand h ebben geschorst, zulks 
met behoud van jaarwedde gedurende die 
maand; 

dat B. e n W. daarbij hebben overwogen, 
dat Mejuffrouw van der Meer in de haar 
toevertrouwde klasse (2e klasse) meer tijd 
besteedt aan godsdienstonderwijs dan h et 
leerplan toelaat en wel In een zodanige 
mate, dat dit m et het oog op de zeer jeug
dige leeftijd der kinderen paedagogisch 
niet verantwoord is, hetgeen ook daadwer
kelijk tot uiting is gekomen, terwijl het 
evenwicht in de te behandelen vakken 
wordt verbroken; dat hiertegen door de 
ouders van verschillende leerlingen bezwa
ren zijn geuit; dat Mejuffrouw van der 
Meer herhaalde lijk, zowel door het hoofd 
der school a ls door de Wethouder van On
derwijs en laatstelijk door de Inspecteur 
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van het Lager Onderwijs in de inspectie 
Groningen op deze bezwaren is gewezen 
en verzocht is een en ander na te laten 
tot door de Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen, wiens advies in 
deze is gevraagd, terzake richtlijnen zullen 
zijn gegeven; dat Mejuffrouw van der 
Meer desniettegenstaande met hare ge
dragingen is voortgegaan, h etgeen tenge
volge heeft gehad, dat van de 33 kinderen 
harer klasse thans r eeds 19 door de ouders 
worden thuis gehouden, zodat het onder
wijs in de klasse dreigt te worden ge
desorganiseerd; dat zulks ontoelaatbaar 
moet worden geacht ; 

dat, nadat l\fejuffrouw R. van der Meer 
van dit besluit bij Ged. Staten van Gro
ningen in beroep was gekomen, dit college, 
gehoord de onderwijsraad, bij besluit van 
14 Febr. 1947, o. 2217/Y, 3e Afdeling, het 
beroep ongegrond heeft verklaard, daarbij 
onder meer overwegende, dat de appellante 
in haar beroepschrift meedeelt, dat zij zich 
niet bezig houdt met het geven van gods
dienstonderwijs; dat zij iedere morgen voor 
de aanvang Yan het onderwijs een zeer 
kort gebed h oudt, aan welk gebed de kin
deren in haar klasse niet verplicht zijn 
deel te nemen, doch waarbij zij alleen aan 
die leerlingen, die op last van hun ouders 
n iet aan het gebed m ogen deelnemen, op
draagt tijdens het gebed stil te zijn; dat 
dit gebed volkomen a lgem een wordt ge
houden; dat zij daarnaast tweemaal per 
week een half uur bijbelse vertellingen 
houdt en wel gedurende de tijd, welke vol
gens de lesrooster voor "vertellen" is be
stemd; dat derhalve de overweging, dat zij 
hieraan meer tijd zou besteden dan het 
leerplan zulks zou toelaten, als onjuist 
moet worden aangemerkt, terwijl er daar 
om ook geen sprake van kan zijn, dat het 
evenwicht in de te behandelen vakken 
nierdoor zou worden verbroken; dat ook 
deze bijbelse vertellingen, die evenals het 
gebed zeer kinderlijk worden gehouden, van 
a lgemene strekking zijn zonder dat daarbij 
een bepaalde godsdienstige richting wordt 
nagestreefd, zodat t en deze van het geven 
van godsdienstonderwijs n iet kan worden 
gesproken; dat zij niet vermag in ie zien, 
dat de door haar gevolgde gedragslijn in 
de door haar gekozen opvoedingsmethode 
met het oog op de leeftijd der kinderen 
paedagogisch niet verantwoord zou zijn; 
dat zij t egen de overweging, dat door de 
ouders van verschillende leerlingen bezwa
ren zouden zijn geuit tegen haar opvoe
dingsmethode, wenst aan te voeren, dat 
het hoofd van de school, waaraan zij werk
zaam is, zelf met een lijst deze ouders heeft 
bezocht, welke ouders op deze lijst alleen 
hun h andtekening hebben behoeven te stel
len, terwijl hij later aan a lle ouders der 
leerlingen uit haar klasse een gelijkluiden
de verklaring van bezwaar heeft toegezon
den, waarvan inderdaad verschillende on
dertekenaars zijn teruggekomen; dat op 
grond van deze handelingen echter geen 
zuiver beeld kan worden verkregen van de 
werkelijke opvattingen der ouders, nu zij 

te dezer zake door het hoofd der school 
eenzijdig zijn voorgelicht; dat voorts on
juist is de ovèrweging, dat tengevolge van 
haar gedragingen van de 33 leerlingen ha
rer klasse thans reeds 19 door de ouders 
worden thuisgehouden, daar in de eerste 
plaats na de door het hoofd der school ge
voerde actie, dit aantal vóór de vacantie 
14 bedroeg en na de vacantie nog slechts 
10, terwijl haar voorts is gebleken, dat de 
moeder van een van de kinderen uit haar 
klasse tot drie maal toe aan het hoofd van 
de school heeft verzocht om haar kind 
weer naar school te mogen laten gaan, 
waarop het hoofd dit verzoek echter heeft 
geweigerd; dat zij bovendien reeds twee 
maanden had gehandeld zoals hiervoor is 
aangegeven, zonder dat zij van een van de 
ouders der kinderen uit haar klasse ook 
maar een protest heeft vernomen en de 
moeilijkheden eerst zijn ontstaan toen het 
hoofd der school bij de ouders der kinderen 
blijkbaar een actie tegen haar heeft ge
voerd; dat aan haar inderdaad is verzocht 
om de door haar gevolgde opvoedings
methode te staken, doch dat zij dit niet 
heeft \villen doen, daar zij van oordeel is , 
dat zij handelt in volkomen overeenstem
ming met h et bepaalde in artikel 42, lid 1 
en lid 2, de r Lager-Onderwijswet 1920; 
dat het slechts haar bedoeling is om aan de 
kinderen uit haar klasse eerbied voor God 
bij te brengen en enige kennis van de Bij
bel, hetgeen door haar zonder enige dwang 
wordt gedaan, t e rwijl dit ook strikt alge
meen wordt gehouden, iets wat in de te
genwoordige demoraliserende tijd niet an
ders dan nuttig kan werken; 

dat burgemeester en wethouders vrezen
de, dat de door de handelingen van de ap
peJlante aan de school in het leven geroe
pen toestand aanleiding zou kunnen geven 
tot desorganisatie en uiteindelijk de bevol
king van de school zou gaan verlopen, zich 
op 27 Juni 1946 tot de Minister van Onder 
wijs, Kunsten en Wetenschappen hebben 
gewend met verzoek om mededeling, welke 
maatregelen door hen terzake zouden kun
nen worden genomen; dat de Inspecteur 
van het lager onderwijs ter gelegenheid 
van een schoolbezoek op 20 Augustus 1946 
en waarbij hij constateerde, dat van de 33 
leerlingen er slechts 19 aanwezig waren, 
aan de appellante verzocht de door de 
ouders niet gewenste handelingen na te la
ten tot h et standpunt van de Minister be
k end zou zijn, doch dat zij weigerde aan 
dit verzoek, dat door de wethouder van 
Onderwijs werd ondersteund, te voldoen; 
dat de Inspecteur hierin aanleiding vond 
aan hun college voor te stellen de appel
lante in haar ambt te schorsen; dat bur
gemeester en wethouders van mening blij
ven, dat de appellante ernstig te kort is 
geschoten in haar verplichtingen a ls on
derwijzeres, omdat, ook nadat zij daartegen 
herhaaldelijk van hoger hand was gewaar
schuwd en haar gebleken was, dat er m oei
lijkheden bij het schoolbezoek ontstonden, 
met haar onderwijsmethode, die niet op de 
lesrooster steunde, bleef voortgaan en daar-
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door cle haar toevertrouwde onderwijsbelan
gen zeer benadeelde; 

dat namens de appellante nog is opge
merkt, dat het uitspreken van een gebedje 
nog geen halve minuut in beslag neemt; 
dat de appellante bijbelse verhalen vertelt 
uit de kinderbijbel van Van de Hulst; dat 
het hoofd der school niet eenmaal een der
gelijke bijbelse vertelling heeft bijgewoond 
en dus niet eens weet, wat de appellante 
aan haar kinderen heeft verteld, noch hoe 
de kinderen daarop hebben gereageerd; 
dat ook de Inspecteur, toen hij op 20 
Augustus 1946 aan het college van burge
meester en wethouders schreef, nimmer 
een bijbelse vertelling had bijgewoond; dat 
de wethouder van Onderwijs in de raads
vergadering van 25 November 1946 beeft 
m edegedeeld, dat het bezwaar van burge
meester en wethouders in het geheel niet 
was gericht tegen het feit, dat de appel
lante de dag opende en sloot met een gebed 
en bijbelse vertellingen deed, maar dat het 
alleen ging om de manier, waarop zij dit 
deed; dat. indien In het schorsingsbesluit 
met het geven van godsdienstonder wijs 
mocht zijn bedoeld het houden van een 
gebed en het vertellen van a lgemene bij
belse verhalen, dit nimmer tot schorsing 
kan leiden, daar de wethouder van Onder
wijs beeft verklaard, dat het college van 
burgemeester en wethouders daartegen 
geen bezwaar had; dat het hoofd der school 
haar in begin Maart 1946 verbood met het 
uitspreken van een gebed voort te gaan; 
dat de appellante dit de volgende dag op 
de schoolvergadering mededeelde; dat de 
appellante, In de mening gebracht, dat zij 
niet gerechtigd was tot het houden van 
een gebed, toen heeft gezegd er mee te zul
len ophouden; dat zij echter korte tijd 
daarop de juiste voorlichting ontving van 
een grote onderwijsdeskundige, waaruit 
bleek, dat tegen het houden van een gebed 
binnen de perken van artikel 42 der wet 
geen enkel bezwaar was en dat zij toen 
vanzelfsprekend haar belofte, op de school
vergadering was afgelegd, heeft verbroken; 
dat op 1 Mei 1946 in een tweede school
vergadering, gehouden op verzoek van en 
in tegenwoordigheid van de Inspecteur. de 
laatstgenoemde onder andere zei tegen het 
vertellen van bijbelse verha len geen be
zwaar te hebben, hoewel de appellante deze 
toen nog niet hield ; dat, toen op de eerste 
dag na de grote vacantie, 20 Augustus 1946, 
h et hoofd der school met de inspecteur in 
de klasse kwam, de appellante inderdaad 
h eeft medegcdcold, dat zU in de laatste 
weken de vertel-halfuurtjes geheel met bij
belse verhalen vulde - nu de kinderen 
zelt altijd de kinderbijbel kozen), maar dat 
dit niet wil zeggen, dat zij nimmer meer 
een verhaal zou willen vertellen en het dan 
ook onwaar is, dat zij dit tegen de Inspec
teur heeft gezegd; dat de appellante niet 
vermag in te zien, hoe het vertellen van 
bijbelse verhalen een afwijking zou kun
nen vormen van h et leerplan, daar dit a l
leen "vertellen" vermeldt, zonder aan te 
geven, welke vertellingen door de onder-

wijzers moeten worden gedaan, zodat zij 
in de keuze van haar vertellingen geheel 
vrij was; dat, nu de wet de appellante 
machtigt te handelen, zoals zij nu doet, 
zij het b evel of verzoek van hoofd, inspec
teur of wethouder van Onderwijs niet be
hoeft op te volgen; 

dat zij, Gedeputeerde Staten, menen te 
moeten overwegen, dat bun college zich 
nadrukkelijk wil losmaken van de argu
menten, die door of namens par tijen in de 
stukken of bij de behandeling in de open
bare vergadering in het midden zijn ge
bracht; dat hun college voorts geheel in 
het midden wil laten, of de wijze waarop 
de appellante een gebed uitsprak en ver
halen uit de Bijbel vertelde, als paedago
giscb niet verantwoord behoort te worden 
beschouwd; dat hier niet aan de orde is de 
vraag, of het uitspreken van een gebed en 
het vertellen van verhalen uit de Bijbel 
op de openbare lagere school in het a lge
meen en op die in de gemeente Groningen 
in het bijzonder toelaatbaar en/of gewenst 
zijn; dat eveneens buiten beschouwing kan 
blijven de vraag, of het op het verteluurtje 
uitsluitend vertellen van verhalen uit de 
Bijbel een afwijking van het leerplan be
tekent; dat het bier uitsluitend betreft h et 
vraagstuk van de orde op school; dat aan 
de appellante, zowel door het hoofd der 
school als door de Inspecteur is bevolen of 
verzocht - waarbij In aanmerking dient te 
worden genomen, dat in Nederland het ge
bruik van het woord "bevelen" in de bur
gerlijke ambtelijke dienst niet gebruikelijk 
is, zodat het woord "verzoek" zeer goed de 
betekenis kan hebben van "bevel" - na te 
laten om des morgens tijd te besteden aan 
het uitspreken van een gebed, terwijl -
ook tussen partijen vaststaat, dat een ge
bed niet in het leerplan was opgenomen; 
dat de appellante, onverminderd haar recht 
om, indien zij het met de haar door het 
hoofd der school gegeven instructie niet 
eens was, haar bezwaren bij de boven het 
hoofd gestelde autoriteiten In te dienen, 
verplicht was, zolang deze aut oriteiten 
geen uitspraak hadden gedaan, de instruc
ties van het hoofd der school op te volgen , 
waarbij het onverschillig was - en hier 
ook in het midden wordt gelaten - of deze 
instructies door h et hoofd der school waren 
gegeven binnen de kring zijner bevoegd
heid, daar dit immers niet ter beoordeling 
van de appellante stond; dat het niet op
volgen door de appellante van de bedoelde, 
haar door het hoofd der school gegeven 
instructies niet toelaatbaar is; dat, gezien 
in het licht van de vorenvermeldc feiten 
en omstandigheden het a lleszins verklaar
baar Is, dat burgemeester en wethouders 
ten slotte hebben gemeend, tot toepassing 
van artil<el 37 der wet te moeten over
gaan; dat de aan de appellante opgelegde 
straf, zijnde schorsing in haar betrekking, 
voorlopig voor de tijd van één maand, met 
behoud van salaris, niet als onredelijk kan 
worden aangemerkt; 

dat van dit besluit Mejuffrouw R. van 
der Meer bij Ons In beroep is gekomen, 
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onder meer aanvoerende, dat Gedeputeer
de Staten ten onrechte hebben beslist, dat 
het hier uitsluitend betreft het vraagstuk 
van de orde op school, en op grond daar
van h ebben beslist, dat de appellante zich 
had neer te leggen bij de haar door het 
hoofd der school terzake gegeven instruc
t ies, zij het onder protest hiertegen bij de 
boven het hoofd gestelde autoriteiten; dat 
Ged. Staten één overweging uit het schor
singsbesluit van burgemeester en wethou
ders hebben gelicht, en op grond daarvan 
het beroep ongegrond hebben verklaard, 
namelijk de overweging, waarin wordt ge
sproken van een tot haar door de betrok
ken autoriteiten gericht verzoek, betrek
king hebbende op de inhoud van de eerste 
overweging van het schorsingsbesluit -
h et geven van godsdienstonderwijs -; dat 
zij dit niet juist acht, daar zij de onjuist
heid van de eerste overweging afdoende 
had aangetoond, terwijl zij er ook op had 
gewezen, dat haar nimmer enig b ezwaar 
van een ouderpaar heeft bereikt, tegen het 
geven van godsdienstonderwijs, of tegen de 
onpaedagogische wijze, waarop dit gods
dienstonderwijs door baar werd gegeven; 
dat haar derhalve ook nimmer door enige 
autoriteit is gewezen op bezwaren van 
ouders tegen hetgeen in de eerste over
weging van h et schorsingsbesluit Is ge
steld, hetgeen ook niet mogelijk zou zijn 
geweest, daar zij geen godsdienstonderwijs 
heeft gegeven, doch alleen godsdienstige 
handelingen heeft verricht b innen het raam 
van artikel 42 der Lager-Onderwijswet 
1920, hetgeen geheel iets anders is; dat om 
deze reden dus ook volstrekt onjuist is, 
dat de in het schorsingsbesluit genoemde 
autoriteiten zouden hebben verzocht het 
geven van godsdienstonderwijs na te laten 
- in de betrokken overweging staat "een 
en ander", hetgeen betrekking heeft op de 
inhoud van de eerste overweging -, wes
halve op grond van de onjuistheid van de 
eerste overweging van dit schorsingsbe
sluit alle volgende overwegingen ook on
juist zijn, daar deze hieruit rechtstreeks 
voortvloeien; dat Gedeputeerde Staten der
halve ten onrechte het schorsingsbesluit 
h ebben beschouwd als te zijn gebaseerd op 
verschillende afzonderlijke gronden, daar 
het alleen steunt op de in de eerste over
weging genoemde grond en alle volgende 
gronden met de juistheid hiervan staan en 
vallen, immers daaruit rechtstreeks voort
vloeien; dat dus volkomen onjuist het uit
gangspunt van Gedeputeerde Staten is ge
weest, daar dit niet is de kwestie van de 
over treding van het baar opgelegde verbod, 
doch de vraag, of zij, appellante, inderdaad 
wel godsdienstonderwijs heeft gegeven; dat 
Gedeputeerde Staten dit derhalve eerst 
hadden moeten onderzoeken en zij, wan
neer bun was gebleken, dat dit niet het 
geval was geweest, aan de volgende over
wegingen van het schorsingsbesluit niet 
eens meer toegekomen waren, doch het 
schorsingsbesluit op grond van de onjuist
h eid van de inhoud van deze eerste over
weging t erstond ongegrond hadden moeten 

verklaren, daar immers de volgende over
wegingen staan en vallen met de juistheid 
van de eerste; dat overigens het betoog 
van Gedeputeerde Staten, dat zij zich bij 
de haar door het hoofd der school en de 
andere autoriteiten gegeven instructies had 
neer te leggen en maar had moeten pro
testeren bij de boven het hoofd gestelde 
autoriteiten, ten enenmale faalt; dat Ge
deputeerde Staten zich blijkbaar op het 
standpunt stellen, dat een onderwijzer zich 
heeft neer te leggen bij elke instructie, 
hem door het hoofd der school gegeven, 
hoe onjuist, ongegrond of onwettig ook, en, 
wanneer bij daartegen bij de hogere auto
riteiten protesteert, de gewraakte handelin
gen achterwege heeft te laten, zolang deze 
autoriteiten geen uitspraak hebben gedaan; 
dat niet alleen nergens in de Lager-Onder
wijswet 1920 een zodanige schier onbe
perkte macht van het hoofd is te vinden, 
maar dit standpunt ook tot volkomen ab
surde uitkomsten leidt; dat immers de 
conflicten reeds komen, wanneer de in
structie zou ingaan tegen een door de wet 
aan de onderwijzer gegeven voorschrift, 
waarbij zij doelt o_p artikel 42 der Lager
Onderwijswet 1920, dat de onderwijzer op
draagt, het onderwijs dienstbaar te maken 
aan de opleiding van de kinderen tot alle 
christelijke en maatschappelijke deugden; 
dat het standpunt van Gedeputeerde Sta
ten impliceert, dat het hoofd ener school 
zich de positie van wetgever - zij het 
slechts tijdelijk - zou kunnen aanmeten, 
waar hij immers de inhoud van een wets
bepaling krachteloos zou kunnen maken; 
dat het hoofd vanzelfsprekend aan de on
derwijzer zekere instructies kan geven, 
doch dat het zonder meer duidelijk is, dat 
een hoofd niet kan verbieden, wat een 
wetsbepaling de onderwijzer gebiedt; dat 
de ee rstgenoemde instructies, wanneer de 
hog·ere autoriteiten het hiermede n iet eens 
zijn, kunnen worden vernietigd, doch in
structies en bevelen, welke lijnrecht ingaan 
tegen de bepalingen der wet volstrekt nie
tig en daardoor krachteloos zijn; dat de 
laatstgenoemde instructies derhalve dienen 
te worden beschouwd als niet gegeven, en 
om deze reden de onderwijzer zich hier
aan ook niet behoeft te storen en mag sto
ren; dat alleen de wetgever zelf de inhoud 
van een wetsbepaling kan veranderen; dat 
Minister Rink in zijn memorie van toelich
ting op de tostandkoming van de Lager
Onderwijswet destijds reeds u itdrukkelijk 
er op heeft gewezen, dat het de on derwij
zer vrijstaat, in zijn klasse godsdienstige 
handelingen te verrichten, mits binnen de 
perken van artikel 42 der Lager-Onder
wijswet 1920, hetgeen later ook Minister 
Visser nog eens heeft herhaald, terwijl 
Minister Gielen hetzelfde met zoveel woor
den heeft betoogd In zijn circulaire van 20 
J anuari 1947, door hem gericht aan alle 
h oofden van scholen; dat het dus wel vast
staat, dat zij vrij was, om in haar klasse 
met inachtneming van artikel 42 der La
ger-Onderwijswet 1920 godsdienstige han
delingen te verrichten, en dat het hoofd 
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haar dit niet kon verbieden, temeer niet, 
nu zijn tot haar gericht verzoek betrek
king bad op h et nalaten van het geven 
van godsdienstonderwijs, zoals het schor
singsbesluit van burgemeester en wethou
ders ten minste stelt; dat het tot haar ge
richte verzoek van het hoofd dus niet al
leen betrekking had op Iets, wat zij in het 
geh eel niet had gedaan - te weten h e t ge
ven van godsdienstonderwijs - doch ove
rigens ook lijnrecht in strijd was met arti
kel 42 der Lager-Onderwijswet 1920, zodat 
zij zich op grond van het bovenstaande 
aan dit verzoek om m eer dan één r eden 
niet behoefde te houden, daar zij zich dan 
zou gedragen in strijd met het bepaalde in 
artikel 42 der Lager-Onderwijswet 1920; 
dat ten slotte haar, appellante, door het 
hoofd der school blijkens het schorsings
besluit niet meer is gedaan dan een ver
zoek, waaruit zij te goeder trouw h eeft 
a fgeleid, dat het hie r een materie betrof, 
ten aanzien waarvan het hoofd in verband 
m et artikel 4 2 der Lager-Onderwijswet 
1920 geen verbod kon opleggen, h etgeen 
voor haar een reden temeer is geweest, 
zich aan baar plichten te blijven wijden, 
hebbende zij nimmer geweten, dat in amb
telijke kringen het woord "verzoek" de
zelfde kracht heeft als "bevel", en ontken
nende zij zulks ook bij gebreke van weten
schap; dat Gedeputeerde Staten derhalve 
ten onrechte het n iet opvolgen van de door 
h et hoofd der school gegeven instructies 
door haar, appellante, ontoelaatbaar h eb
ben geacht, en het alleszins verklaarbaar 
hebben geacht, dat burgem eester en wet
houders haar op grond van het niet opvol
gen van deze Instructies de straf van 
schorsing voor de tijd van voorlopig een 
maand, met behoud van salaris, hebben 
opgelegd, welke schorsing niet onredelijk 
zou zijn; dat het bovendien geenszins "al
leszins verklaarbaar" is, zoals Gedepu
teerde Staten menen, dat haar terzake 
voormeld de s traf van schorsing voor de 
tijd van voorlopig een maand met behoud 
van salaris is opgelegd: dat immers uit ar
tikel 37 der Lager-Onderwijswet 1920 blijkt, 
dat de eerste straf, die burgemeester en 
wethouders de onderwijzer kunnen opleg
gen, bestaat in h et geven van een waar
schuwing, en zij niet v ermag in t e zien, 
waarom haar meteen de zwaarste straf, te 
weten schorsing, is opgelegd, temeer niet, 
daar zij zich geenszins aan onoirbare han
delingen heeft schuldig gemaakt, doch al
leen heeft gedaan, wat de wet haar op
draagt, hetgeen het hoofd blijkbaar niet 
welgevallig was, kennelijk omdat hij zelf 
nie t gelovig is; dat zij om deze reden 
m eent, dat haar ten onrechte meteen de 
zwaarste straf van artikel 27 der Lager
Onderwijswet 1920 is opgelegd, zodat de 
haar opgelegde straf wel degelijk als on
r edelijk moet worden aangemerkt, en der
halve de beslissing van Gedeputeerde Sta
ten onjuist is; dat Gedeputeerde Staten 
zich ten onrechte aan de zaak zelve heb
ben onttrokken; dat zij wel degelijk de 
merites van de zaak hadden moeten onder-

zoeken, daar het k ernpunt van de zaak is 
gelegen in hetgeen in de eerste overweging 
van h et schorsingsbesluit van burgemees
ter en wethouders is gesteld en Gedepu
teerde Staten derhalve eerst do juistheid 
van deze overweging hadden moeten on
derzoeken. en pas daarna aan de u itkomst 
hiervan de overige overwegingen hadden 
moeten toetsen, die Immers uit de eerste 
overweging rechtstreeks voortvloeien en 
daarmede onverbrekelijk zijn ver bonden; 
dat, daar zij in haar beroepschriften en tij
dens de behandeling voor Gedeputeerde 
Staten de onjuistheid van de Inhoud van 
d e eerste overweging van het schorsings
besluit - he t ke rnpunt - aan de hand van 
bewijsmateriaal afdoende had aangetoond, 
Gedeputeerde Staten reeds op deze grond, 
de onjuistheid van het k ernpunt, tot on 
gegrondverklaring van het schorsingsbe
sluit hadden moeten besluiten; dat ook 
Gedeputeerde Staten een beslissing hadden 
moeten geven over h etgeen zij in haar bel
de beroepschriften had aangevoerd, met 
name het verweer, dat ook bij gebleken 
juistheid van de eerste overweging van het 
schorsingsbesluit, dit toch niet gegrond kan 
worden verklaard, daar immers uit art. 42, 
lid 3, der Lager-Onderwijswet 1920 blijkt, 
dat een onderwijzer, die in str ijd met dit 
artikel toch godsdienstonderwijs geeft, der 
halve de bijbel dogmatisch uitlegt, door de 
Kroon kan worden geschorst en niet door 
burgemeester en wethouders, zodat de door 
het laatste college uitgesproken en opge
legde straf, juist op deze grond gebaseerd, 
elke krac ht zou missen en derhalve ten on
rechte zou zijn opgelegd; dat ook om deze 
reden Gedeputeerde Staten h et voormelde 
schorsingsbesluit derhalve ongegrond had
den moeten verklaren; dat m itsdien het be
sluit van Gedeputeerde Staten niet juist is, 
en het schorsingsbesluit van burgemeester 
en wethouders der gemeente Groningen dd. 
21 Augustus 1916 op de voornoemde gron
den alsnog ongegrond dient te worden ver
klaard en derhalve dient te worden ver
nie tigd; 

O. dat met Gedeputeerde Staten moet 
worden geoordeeld dat het in de onder
havige beroepsprocedure in de eerste 
plaats betreft het vraagstuk van de orde 
op school; 

dat, zoals uit de stukken blijkt, de ap
pellante geweigerd heeft gevolg te geven 
aan de aanwijzingen van het hoofd der 
school en voortgegaan is met het u itspre
ken van een gebed bij de aanvang der les
sen en het vertellen van bijbelse verhalen; 

dat enerzijds geoordeeld moet worden, 
dat het uitspreken val} een kort gebed, zo
als de appellante gewoon was te doen, zo 
weinig tijd neemt, dat niet gesproken kan 
worden van een afwijken van het leerplan, 
zodat u it dien hoofde voor het hoofd der 
school geen voldoende aanleiding bestond 
aan de appellante te verbieden daarmede 
voort te gaan, terwijl op zichzelf aan de ap
p ellante e r evenmin een verwijt van kon 
worden gemaakt, dat zij de onderwerpen 
voor haar vertellingen uit de Bijbel koos 
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en daarbij gc-bruik maakte van de kinder
bijbel van W. G. van de Hulst, aangezien 
u it de omstandigheid, dat dit boek niet is 
opgenomen in de lijst der op de betrokken 
school te gebruiken boeken, nog niet mag 
worden afgeleid, dat zij niet uit dit werk 
mocht voorlezen, daar gewoonlijk de bij 
een leerplan gevoegde boekenlijst zich be
perkt tot het noemen van voorbeelden en 
een dergelijke opsomming niet uitsluit, dat 
andere soortgelijke boeken gebruikt wor
den; 

dat echter anderzijds de appellante zich 
ten onrechte er op beroept, dat zij op grond 
van artikel 42 der Lager Onderwijswet 
1920 verplicht was de haar verboden han
delingen te verrichten en dientengevolge 
de haar door het hoofd der school en ver
volgens door de wethouder van onderwijs 
en de I nspecteur van het lager onderwijs 
gegeven instructies niet op te volgen , daar 
er geen grond bestaat voor de opvatting, 
dat de bevoegdheid van het hoofd der 
school niet zou meebrengen, dat hij, reke
n ing houdende met de plaatselijke omstan 
digheden, kan aangeven op welke wijze de 
naleving van artikel 42 wordt verzekerd; 

dat in het onderhavige geval op een 
schoolvergadering is gebleken, dat vele 
ouders bezwaren hadden tegen het uitspre
ken van een gebed en het vertellen van 
bijbelse verhalen; 

dat weliswaar uit de stukken blijkt, dat 
ook het hoofd der school door zijn wijze 
van optreden schuld heeft aan de verwekte 
onrust en het thuisblijven der leerlingen 
doch dat niet wegneemt, dat de appellante, 
onverminderd haat· recht om, indien zij het 
met de haar door het hoofd der school ge
geven aanwijzingen niet eens was, haar 
bezwaren bij de boven het hoofd gestelde 
autoriteiten in te dienen, verplicht was, zo
lang deze autoriteiten geen uitspraak had
den gedaan, deze instructies op te volgen, 
terneer nog, n u het haar bekend was, dat 
aan Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen advies in deze was ge
vraagd; 

dat een zich onttrekken aan en zich ver
zetten tegen de leiding van het hoofd der 
school, als waaraan de appellante zich 

-heeft schuldig gemaakt, met een goede 
gang van zaken in de school onverenigbaar 
is en strijdig met de hiërarchische verhou
ding tussen het hoofd der school en de on
derwijzers van bijstand, zoals artikel 8 
der Verordening tot regeling van het open
baar-, gewoon- en uitgebreid lager onder
wijs in de gemeente Groningen deze om
schrijft, en in de artikelen 27 en 28 der 
Lager-Onderwijswet 1920 tot uiting is ge
bracht; 

dat de door burgemeester en wethouders 
aan de appellante opgelegde straf dan ook 
gerechtvaardigd is te achten en mitsdien 
terecht door Gedeputeerde Staten is ge
handh aafd; 

dat de appellante nog aanvoert, dat het 
besluit van burgemeester en wethouders 
tot haar schorsing onjuist is, daar het ge
baseerd is op de overweging, als zou zij 

aan haar leerlingen godsdienstonderwijs 
gegeven h ebben, terwijl de appellante 
slechts godsdienstige handelingen h eeft 
verricht met inachtneming van artikel 42 
der Lager-Onderwijswet 1920; 

dat echter, zoals ook uit de stukken 
blijkt, burgemeester en wethouders k en ne
lijk met de door hen in het schorsingsbe
sluit gebezigde uitdrukking godsdienst
onderwijs niet anders bedoeld hebben dan 
het uitspreken van een gebed en het ver
tellen van bijbelse verhalen, ter wijl boven 
dien duidelijk in het besluit tot uitdruk
k ing komt, dat tot schorsing van de appel
lante is besloten op grond van het feit, dat 
zij geweigerd heeft de haar bij h erhaling 
gegeven instructies door de boven haar ge
stelde autoriteiten op te volgen; 

dat dan ook de appellante ten onrechte 
meent, dat, indien er al redenen tot schor 
sing waren, deze schorsing op grond van 
het haar ten laste gelegde ingevolge a r ti
kel 42, lid 3, der Lager-Onderwijswet 1920 
door Ons, en niet door burgemeester en 
wet houders, opgelegd had moeten worden; 

dat de appellante het ten s lotte onrecht
vaardig acht, dat haar meteen de zwaarste 
straf, welke artikel 37 der m eergenoem de 
wet kent, is opgelegd; 

dat echter , hoewel erkend moet worden 
dat de appellant e zich door a lleszins res~ 
pectabele motieven heef t laten leiden, de 
haar opgelegde straf, zijnde schorsing in 
haar betrekking, voorlopig voor de tijd van 
een maand, met behoud van salaris, niet 
als onredelijk kan worden aangemerkt, 
daar zij niettegenstaande herhaalde waar 
schuwing er geen twijfel bij de boven haar 
gestelde autoriteiten over heeft laten be
staan, dat zij aan de haar gegeven instruc
ties geen gevolg zou geven; 

dat op grond van een en ander, het be
streden besluit dus moet worden gehand
haafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren . 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast enz. 
A.B. 

24 December 1941. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 a rt. 
100). 

Het bepaalde in het 2e lid in ver 
band met het le lid is te verstaan in 
deze zin, dat, indien in enig jaar de 
k lassedeler der openbare scholen wij
ziging ondergaat, de besturen van de 
overeenkomstige bijzondere scholen 
met de in dat jaar toegepaste klasse
deler nog gedurende één jaar na het 
tijdstip, waarop die k lassedeler is ge
wijzigd, rekening mogen houden . De 
bepaling bedoelt echter niet nog bo
vendien te waarborgen, dat indien de 
vergoeding is verloren gegaan door een 
inmiddels tot stand gekomen wetswij
ziging, welke invloed heeft op h et ge
tal boventallige leerkrachten die ver-
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goeding - binnen een jaar, nadat de 
klassedeler zich ten nadele van het 
schoolbestuur beeft gewijzigd - het
leeft, zodra met toepassing van de oor
spronkelijke klassedeler wederom op 
vergoeding van een boventallige on
derwijzer aanspraak zou kunnen wor
den gemaakt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
B eschikkende op h et beroep, ingesteld 

door het bestuur der vereniging voor lager 
en uitgebreid lager onderwijs op Gerefor
meerde Grondslag in het Admiraal de Ruy
terkwartier te Amsterdam, tegen een be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noord
Holland van 7 Mei 1947, afd. 4, no. 170, 
houdende handhaving van h et besluit van 
de raad der gemeente Amsterdam van 30 
Januari 1946, No. 22B, waarbij h et verzoek 
van appellant om uitkering uit de gemeen
tekas, krachtens het bepaalde bij het eer
ste en tweede lid van artikel 100 der La
ger-Onderwijswet 1920, van de jaarwedde 
van een boventallige leerkracht over het 
tijdvak 1 Januari 1942 tot en met 29 Aug. 
1942 voor zijn school voor gewoon lager 
onderwijs, Bestevaerstraat 42--44, aldaar, 
is afgewezen ; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 October 1947, No. 1527; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 December 1947, No. 42556, afdeling L a
ger Onderwijs; 

O. dat, nadat de raad van de gemeente 
Amsterdam bij zijn besluit van 30 Januari 
1946 afwijzend had beschikt op het verzoek 
van h et bestuur der vereniging voor lager 
en uitgebreid lager onderwijs op Gerefor
meerde Grondslag in het Admiraal de Ruy
terkwartier te Amsterdam om uitkering uit 
de gemeentekas, krachtens h et bepaalde bij 
het eerste en bij het tweede lid van artikel 
100 der Lager-Onderwijswet 1920, van de 
jaarwedde van een leerkracht over het 
tijdvak 1 Jannari 1942 tot en m et 29 Aug. 
1942 voor zijn school voor gewoon lager 
onderwijs, Bestevaerstraat 42--44 te Am
sterdam, h et voormelde bestuur van dit be
sluit bij Gedeputeerde Staten van Noord
Holland in beroep is gekom en; 

dat Gedeputeerde Staten bij hun besluit 
van 7 Mei 1947, Afdeling 4, no. 170, m et 
handhaving van het bestreden besluit het 
beroep van het voormelde bestuur onge
grond h ebben verklaard; 

dat h et college hierbij, wat de hoofdzaak 
betreft, heeft ove,·wogen, dat aan de onder
havige school tot 1 September 1941 in to
taal 13 leerkrachten waren verbonden, 
waarvan 11 ten laste van het Rijk, en 2 -
boventallige - ingevolge artikel 100, le 
lid der Lager-Onderwijswet 1920, ten Jaste 
der gemeente; dat met ingang van genoem
de datum van Rijkswege de leerlingen
schaal werd verlaagd, hetgeen tot gevolg 
had, dat van 1 September 1941 af de be
zoldiging van alle 13 lee rkrachten der 
school door het Rijk werd vergoed en geen 

onderwijzers van deze school lang-er ten 
laste der gemeente kwamen; dat enerzijds 
het gemiddelde aantal leerlingen der school 
over 1941 was gedaald van 533 tot 5071/3, 
hetgeen meebracht, dat van 1 Januari 1942 
af niet meer dan 12 van de 13 leerkrach
ten der school voor rekening van het Rijk 
konden komen; dat anderzijds de gemeen
telijke klassedeler van 39.74 over 1941 was 
gestegen tot 41.11 over 1942, zodat de 13e 
leerkracht niet op grond van artikel 100, 
le lid, der Lager-Onderwijswet 1920, ten 
laste van de gemeente kon worden ge
bracht; dat het schoolbestuur zieh op het 
standpunt stelt, dat bij toepassing van de 
klassedeler over 1941, zijnde 39.74, op het 
gemiddeld aantal leerlingen der school over 
1940, zijnde 533, in totaal 13 leerluachten 
aan de school verbonden zouden mogen 
zijn, waarvan één, gedurende dat jaar en, 
ingevolge het 2e lid van artikel 100 der 
Lager-Onderwijswet 1920, ook nog gedu
rende een jaar daarna, ten laste van de 
gemeente zou mogen worden gebracht; dat 
het 2e lid van artikel 100 echter geen an
dere strekking heeft dan om de bijzondere 
scholen, waaraan boventallige leerkrachten 
zijn verbonden, gedurende één jaar te vrij
waren tegen het verlies van hun vergoe
ding, a ls gevolg van een wijziging van de 
klassedeler, doch dat evengenoemde bepa
ling niet bedoelt om, met gebruikmaking 
van de oorspronkelijke klassedeler, een 
aanspraak op hernieuwde vergoeding te 
verlenen, voor het geval de vergoeding 
door een inmiddels tot stand gekomen 
wetswijziging, welke invloed heeft op h et 
getal boventallige leerkrachten, verloren 
mocht zijn gegaan; dat de Hoofdinspecteur 
van het lager onderwijs in de tweede 
hoofdinspectie van oordeel is, dat het be
roep op billijkheidsoverwegingen gegrond 
zou m ogen worden verklaard, doch er 
daarbij tevens op wijst, dat een dergelijke 
inwilliging van het beroep in strijd zou 
komen m et de op artikel 100 der Lager
Onderwijswet 1920 gevestigde jurispruden
tie; 

dat tegen dit besluit het voormelde be
stuur bij Ons in beroep is gekomen, in 
hoofdzaak aanvoerende, dat het gemiddeld 
aantal leerlingen der school Bestevaer
straat 42--44 te Amsterdam over het jaar 
1940, 633 bedroeg; dat op 1 Januari 1941 
dit gemiddelde aan het schoolbestuur vol
gens de toen geldende leerlingenschaal van 
artikel 28 der Lager-Onderwijswet 1920 
recht gaf op Rijksvergoeding voor 11 on
derwijzers ( het hoofd der school inbegre
pen) ; dat ingevolge de zogenaamde ge
meentelijke klassedeler, die op 13 Augustus 
1941 39.74 bedroeg, het schoolbestuur bo
vendien recht had op de in artikel 100 der 
Lager-Onderwijswet 1920 bedoelde gemeen
telijke vergoeding voor 2 leerkrachten; dat 
het gemiddelde aantal leerlingen der ge
noemde school over het jaar 1944 5071/3 
bedroeg en dat dH gemiddelde op 1 Januari 
1942 het schoolbestuur recht gaf op een 
Rijksvergoeding van 12 leerkrachten; dat 
de laagste klassedeler der gemeente in het 
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jaar 1942 41.11 bedroeg, zodat het school
bestuur op grond van het eerste lid van 
artikel 100 der Lager-Onderwijswet 1920 
over 1942 geen aanspraak kon maken op 
vergoeding uit de gemeentekas voor een 
boventallige onderwijzer; dat bij toepas
sing van de klassedeler van 13 Augustus 
1941 (zijnde 39.74) op grond van het twee
de lid van artikel 100, het sch oolbestuur 
echter op 1 Januari 1942 recht zou hebben 
op vergoeding van één boventallige leer
kracht uit de gemeentekas, daar bij deling 
van 39.74 op 5071/a het quotiënt zou moe 
ten worden bepaald op 13 (derhalve 12 va n 
het Rijlc en 1 van de gemeente) ; dat dit 
recht, daar de toepassing van tet tweede 
lid van artikel 100 der Lager-Onderwijswet 
1920 beperkt is tot één jaar, zou h ebben 
geduurd tot en met 29 Augustus 1942; dat 
met ingang van 1 September 1941 namelijk 
voor deze school de schaal van artikel 28 
der Lager-Onderwijswet (voor de Rijksver
goeding) werd veranderd; dat door die wij
ziging met ingang van 1 September 1941 
tot en met 31 Decembe r 1941 ten behoeve 
van deze school 13 leerkrachten in plaats 
van 11 voor rekening van het Rijk komen; 
dat h et voor Rijks rekening komende aan
tal leerkrachten met Ingang van 1 Januari 
1912 weer daalde van 13 op 12 op grond 
van het in 1941 gedaalde gemiddelde aan
tal leerlingen; dat nu de vraag is of de 
dertiende onderwijzer met ingang van 1 
Januari 1942 al dan niet ten laste van de 
gemeente kon komen; dat het onjuist is, 
dat de toepasselijkheid van artik el 100, lid 
2, der Lager-Onderwijswet 1920 voor het 
schoolbestuur op 1 Januari 1942 aanving; 
dat de g emeente hie rvan uitgaat door te 
stellen, dat die toepasselijkheid op genoem
de datum aanwezig wu zijn, indien er op 
31 December 1941 één leerkracht voor re
kening der gemeente aan de school ver
bonden was; dat de zaak echter in fe ite 
anders is, daar het tweede lid van artikel 
100 voor de onderhavige school begon te 
gelden met ingang van 30 Augustus 1941, 
de datum, waarop er kennelijk een ver 
andering kwam in de gemeentelijke klasse
deler, die tot die datum 39.74 bedroeg; dat 
dus h et aan artikel 100, lid 2, te ontlenen 
r echt niet behoefde te ontstaan op 1 Ja
nuari 1942, daar het reeds was verkregen 
op 30 Augustus 1941; dat op die datum de 
dertiende leerkracht aan die school ver
bonden was en het recht bestond op grond 
van artikel 100, lid 2, zijn salaris ten laste 
van de gemeente te brengen; dat door de 
wijziging van de leerlingenschaal het sa
laris van de dertiende leerkracht van 1 
September tot en met 31 December 1941 
door het Rijk werd vergoed; dat dit tijd
vak valt, zoals hie rboven is aangetoond in 
de periode van de toepasselijkheid van ar
tikel 100, lid 2; dat dus door een bijzondere 
maatregel van het landsbestuur gedurende 
een gedeelte van de werkingsduur van ar
tikel 100, lid 2, het salaris van de der
tiende leerkracht voor rekening van het 
Rijk werd genomen; dat het gemeentebe
stuur nu zegt, dat het tweede lid van ar-

tikel 100 niet bedoelt het schoolbestu ur 
schadeloos te stellen voor het verlies van 
de Rijksvergoeding ten gevolge van het te
rug lopen van het aantal leerlingen , doch 
dat deze opmerking in dit verband in 
~weeërlei opzicht niet steekhoudend is; dat 
m de eerste plaats haar bewoordingen ont
leend aan of althans in overeenstem ming 
ZlJn met zekere overwegingen in uitspra
ken der Kroon ter zake van artikel 100 der 
Lager-Onderwijswet 1920; dat zij daar ech
ter in ander verband staan dan hier; dat 
bedoelde overwegingen der Kroon daar tot 
motivering strekken van de slotsom, dat 
een daling van het aantal voor Rijks r eke
ning komende leerkrachten geen situatie 
kan scheppen, waarin het in artikel 100 
lid 2, bedoelde recht kan ontstaan; dat, zo~ 
als hierboven is uiteengezet, in het on
derhavige geval op 1 Januari 1942 geen 
sprake was van het ontstaan van het be
doelde recht, daar dat recht bestond sinds 
29 Augustus 1941 en er alleen gedurende 
zekere periode, ingetreden na 29 Augustus 
1941, van dat recht geen gebruik kon wor
den gemaakt; dat daarom de aangehaalde 
term "schadeloos te stellen voor verlies 
van Rijksvergoeding'' in dit verband niet 
op haar plaats is; dat er niet van de ge
meente gevraagd wordt een door het Rijk 
niet langer gedragen verplichting over te 
nemen; dat het Rijk immers tengevolge 
van een bijzondere maatregel gedurende 
korte tijd een op de gem eente rustende 
verplichting over nam en dat geen enkele 
wettelijke of redelijke grond e r is voor de 
bewering, dat daarmede de bedoelde ver
plichting voor de gem eente geh eel verviel, 
vóórdat de door de wet gestelde termijn 
(één jaar volgens artikel l 00, lid 2) was 
verstreken; dat ook niet waar is, dat de 
gewijzigde situatie, op grond waarvan de 
gemeente van 1 Januari 1942 af de vergoe
ding voor de dertiende leerkracht meent te 
mogen weigeren, veroorzaakt is door "het 
teruglopen van het aantal leerlingen"; dat 
het feit, dat de toestand op 1 Januari 1942 
iets anders lag dan in 1941 uitsluitend zijn 
oorzaak vindt in de verandering van de 
leerlingenschaal van het Rijk, dat slechts 
gedurende vie r maanden in de loop van 
het door het tweede lid van artikel 100 toe
gek ende respijtjaar een bijkomstige om
standigheid van buiten af een verandering 
bracht In het practlscb effect van de in het 
geding zijnde bepaling; dat als het effect 
van he t in het geding zijnde recht was on
derbroken geworden door een andere oor
zaak, bijvoorbeeld door het overlijden of 
plotseling vertrek van één der leerkrach 
ten, dat recht zelf ook niet verloren zou 
zijn gegaan; dat de gemeente dat dan ver
moedelijk ook zou hebben staande gehou 
den; dat de door het schoolbestuur be
streden beslissing niet geacht kan worden 
onvermijdelijk te zijn, omdat de wet haar 
nu eenmaal rechtstreeks voorschreef; dat 
zij bepaald onbillijk wordt, wanneer m en 
in het oog vat, dat de wijziging van de 
leerlingenschaal niet ten doel had, direct 
of indirect, de personeelsvoorziening der 
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scholen te beperken, doch juist de strek
king had die te verbeteren; 

O. dat het bepaalde in het tweede lid 
van artikel 100 der Lager-Onderwijswet 
1920 in verband met het eerste lid van 
dat artikel is te verstaan in deze zin, dat, 
indien in enig jaar de dusgenaamde klasse
deler der openbare scholen wijziging onder
gaat, de besturen van de overeenkomstige 
bijzondere scholen met de in dat jaar toe
gepaste klassedeler nog gedurende één jaar 
na het tijdstip, waarop die klassedeler is 
gewijzigd, rekening mogen houden; 

dat echter deze bepaling naast de hier
voren vermelde strekking niet nog boven
dien bedoelt te waarborgen. dat, indien de 
vergoeding is verloren gegaan door een 
Inmiddels tot stand gekomen wetswijziging, 
welke invloed heeft op het getal bovental
lige leerkrachten, die vergoeding - bin
nen een jaar, nadat de klassedeler zich ten 
nadele van het schoolbestuur heeft gewij
zigd - h erleeft, zodra met toepassing van 
de oorspronkelijke k lassedeler wederom op 
vergoeding van een boventallige onderwij
zer aanspraak zou kunnen worden ge
maakt; 

dat een uitlegging van de bepaling van 
artikel 100, 2c lid, in de laatstbedoelde zin 
veelal haar bedoeling, te weten het g unnen 
van een termijn van één jaar aan de 
schoolbesturen, teneinde de personeelstaat 
hunner scholen aan de gewijzigde klasse
deler te doen aanpassen, voorbij zou schie
ten; 

dat Gedeputeerde Staten derhalve terecht 
in de omstandigheid, dat een eertijds door 
de gemeente Amsterdam vergoede leer
kracht van 1 September 1941 tot 1 Januari 
1942 door het Rijk is vergoed, een beletsel 
zien om deze daarna tengevolge van een 
bij de betreffende bijzondere lagere school 
ingetreden daling van het gemiddelde aan
tal leerlingen wederom boventallig gewor
den onderwijzer m et toepassing van het 
tweede lid van artikel 100 voor vergoeding 
over het tijdvak van 1 Januari 1942 tot 31 
Augustus 1942 in aanmerking t e doen ko
men; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast enz. 
A.B. 

29 D ccenibei· 1941. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 228d). 

Ten onrechte hebben Gcd. Staten 
goedkeuring onthouden aan een raads
besluit tot aankoop van een voetpad, 
nu dit pad de kortste weg vormt waar
aan de gemeente toebehorende en door 
haar te exploiteren bossen en het in 
verband daarmede dringend wenselijk 
is, dat de gemeente er zo spoedig moge
lijk vrijelijk over kan beschikken, ter
wijl het thans mogelijk is het pad te
gen een redelijke prijs te verkrijgen 
en het geenszins uitgesloten is, dat het 
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niet aankopen van het pad op de duur 
tot g rotere uitgaven voor de gemeente 
zou leiden. Daaraan doet niet at, dat 
de vraag of het pad, dat op de ontw1,rp
legger is gebracht, al dan niet open
baar is, n iet is opgelost. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Gaasterland te
gen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Friesland van 2 December 1946, No. 
138, 2e afdeling, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan het besluit van de tijdelijke 
raad van voornoemde gemeente van 29 
Juni 1946, tot aankoop van een voetpad; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 1 October 1947, No. 1568 en 10 Decem
ber 1947, No. 1568/363; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 17 D ecember 1947 
No. 50186, afdeling Binnenlands Bestuur: 
Bureau Financiën; 

0. dat de t ijdelijk'! raad der gemeente 
Gaasterland op 29 .luni 1946 heeft besloten 
van de heer C. J. de Jong te St. Nico
laasga in e igendom over te nemen het pad, 
kadastraal bekend gemeente Balk, sectie 
D. No. 61 (geheel) en No. 60 (gedeeltelijk) 
gelegen aan de straatweg van Sondel naar 
Nijemirdum, een en ander zoals on de aan 
het raadsbesluit gehechte situatie--tegening 
is aangegeven , voor de som van 201) gul
den; 

dat dit besluit steunt op de overwegin
gen, dat het voor het ve rkrijgen van een 
goede ontsluiting van de aan de gemeente 
in eigendom behorende bossen, gelegen in 
de Bremerwildernis, noodzakelijk is, dat de 
gemeente h et op de aan het raadsbesluit 
gehechte situatie-tekening aangeduide pad 
in eigendom overneemt; dat dit pad aan
sluit op dat, aangelegd over de eigendom
men van Mejuffrouw J. Bouma te Sondel, 
op welke eigendommen h et recht van pad 
is gevestigd ten behoeve van de eigendom 
men der gemeente; dat de eigenaar van 
eerstgenoemd pad bereid Is dit aan de ge
meente te verkopen voor de som van twee 
honderd gulden; dat dit pad voor het eerst 
Is geplaatst op de ontwerp-wegenlegger, 
welke legger nog niet is goedgekeurd, doch 
dat de openbaarheid daarvan betwistbaar 
is; dat het dan ook, te r voorkoming van 
geschillen gewenst wordt geacht genoemd 
aanbod te accepteren; 

dat Gedeputeerde Staten van Friesland 
bij hun besluit van 2 December 1946, No. 
138, 2e afd eling, aan h e t evenbed oeld e he
sluit van de gemeenteraad goedkeuring 
hebben onthouden , zulks op de overwegin
gen, dat de tijdelijke gemeenteraad van 
Gaasterland tot aankoop van het pad be
sloot, teneinde een goede toegang tot de 
aan de gemeente toebehorende bossen in de 
Bremerwildernis te verkrijgen; dat daartoe 
aankoop van het pad s lechts dan nood
zakelijk moet worden geacht, indien men 
aanneemt, dat het pad niet openbaar is; 
dat het pad niet openbaar is; dat het pad 

27 
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werd aangebracht op de ter uitvoering van 
artikel 27 der Wegenwet opgemaakte ont
werp-wegenleggers, zonder dat daar tegen 
van de zijde van de eigenaar bezwaren w er
den ingediend; dat thans de eigenaar van 
het pad de openbaarheid betwist en dreigt 
dit te zullen afsluiten; dat daarin evenwel 
op zichzelf geen reden ligt om tot aankoop 
van het pad over te gaan, nu niet Is ge
bleken van omstandigheden, die zouden 
moeten leiden tot h erziening van het bij 
het opmaken van de ontwerp-wegenleggers 
ingenomen standpunt dat ook overigens 
het gemeentelijk belang door de aankoop 
niet wordt gediend; 

dat de raad der gemeente Gaasterland 
van dit besluit bij Ons in beroep is geko
m en, aanvoe rende, dat hij het betr eurt, dat 
de vaststelling van de wegenlegger zijner 
gemeente zo lang op zich laat wachten 
daar alsdan een geschil, als nu is 
gerezen, niet zou zijn voorgekomen, 
dat de ontwerp- wegenlegger reeds in 1937 
ter goedkeuring werd aangeboden, deze 
daarna in 1943, nadat daarin nog verschil
lende wijzigingen waren aangebracht, op
nieuw werd ingezonden en dal sedertdien 
de vaststelling door GedeputecrJP. Staten 
niet h eeft plaats gehad; dat vrij ~eker de 
vaststelling de eerst e jaren nitit zal plaats 
hebben, terwijl dan tevens rekening gehou
den moet worden met de m ogelijkheid, dat 
belanghebbenden van hun recht van be
roep gebruik zullen maken; dat het be
doelde pad niet voorkwam op de oude we
genleggers, doch dat naar het oordeel van 
burgemeester en wethouders e r voldoende 
aanwijzingen waren om met grond aan t e 
nemen, dat de openbaarheid vaststond, 
waarom plaatsing op de ontwerp-wegen
legger heeft plaats gevonden; dat de eige
naar nu dreigt met afsluiting van dit pad; 
dat h et niet gewenst wordt geacht te 
wachten op de goedkeuring van de wegen
legger, daar inmiddels een g root gedeelte 
van het complex gemeentcbos - de zoge
naamde Bremerwildernis - is ontgonnen 
en opnieuw beplant en bewerkt moet wor
den; dat de gem eente er groot belang bij 
heeft, dat alsdan van <lit pad gebruik kan 
worden gemaakt, daar dit de kortste en 
meest economische oplossing biedt voor 
het vervoer van het plantmateriaal en de 
afvoering van het hakhout en stobben 
naar een verharde weg; dat bij niet een 
proces wenst te risqueren, daar de kosten 
daarvan vrij zeker hoger zullen zijn dan 
het bedrag, hetwelk nu als koopsom wordt 
bedongen; dat naar zijn oordeel door Ge
deputeerde Staten niet YOldoende in het 

oog is gehouden ; dat de bij artikel 228 der 
gemeentewet voorgeschreven goedl<euring 
in het leven is geroepen om het vermogen 
der gem eente te beschermen t egen ver
kwisting en om te voorkomen, dat het te
genwoordige geslacht leeft t en koste van 
het toekomende; dat zijns inziens juist 
door deze aankoop de rentabiliteit van het 
bosbezit zal worden verhoogd en het dit 
motief is geweest, dat h em heeft geleid tot 
het nemen van genoemd besluit; dat ten 
slotte door Gedeputeerde Staten wordt 
overwogen, dat ook overigens het gemeen
telijk belang door de , aankoop nie t wordt 
gediend; dat deze overweging hem ten 
zeerste h eeft bevreemd, daar weliswaar 
aan genoemd College h et recht toekomt, 
de vraag te beoordelen, of bij de handeling 
ook een gemeentebelang is betrokken, doch 
zijns inziens g rote omzichtigheid plicht is; 
dat toch de ontwerper van de gemeentewet, 
'l' horbecke, op de voorgrond stelde "dat de 
toepassing, die aan de gemeentelijke vrij
h eid het meest gunstig is, met den geest 
der wet overeenkomt"; dat stellig tegen de 
geest van de bepalingen der Grondwet, 
van welke dit uitvloeisel is, wordt gezon
digd, als de Gedeputeerde Staten zich 
plaatsen op de stoelen der gemeenteraads
leden; da t hiervoor voldoende is aange
toond, dat bij de aankoop van het bewuste 
pad de gem eentebelangen worden gediend; 

O. dat uit de overgelegde stukken is ge
bleken, dat dit pad de kortste weg vormt 
naar de aan de gemeente Gaasterland toe
behorende en door haar t e exploiteren bos
sen en dat het in verband daarmede drin
gend wenselijk is, dat de gemeente er zo 
spoedig mogelijk vrijelijk over kan beschik
ken; 

dat het thans mogelijk is het voetpad 
tegen een naar Ons oordeel r edelijke prijs 
te verkrijgen, terwijl het geenszins uitge
sloten is, het niet aankopen van het 
pad op den duur tot grotere uitgaven voor 
de gemeente zou leiden; 

dat Gedeputeerde Staten van Friesland 
dan oolc ten onrechte hun goedkeuring 
aan h et genoemde besluit van de raad der 
gemeente Gaasterland hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van h et besluit van 

Gedeputeerde Staten van Friesland van 2 
December l 946, No. 138. 2e afdeling, aan 
het besluit van de tijdelijke raad der ge
meente Gaasterland van 29 Juni 1946 a ls
nog goedkeuring te verlenen. 
· Onze Minister \'an Binnenlandse Zak!'ll 
is belast enz. A. B. 
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11 April 1941. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Merkenwet art. 9; Besluit 
Vijandelijk Vermogen (E 133) art. 3). 

In een geding als het onderhavige 
kan de betwisting van de rechtsgel
digheid der inschrijving van h et tegen
gehouden m erk niet worden toegela
ten. Bij de toepassing van art. 9 Mer
kenwet beslist het feit van de inschrij
ving van dat merk. 

Con c l. Adv.-Gen. Holsteijn: De 
kracht van de inschrijving of het r echt 
uit de inschrijving van een m erk hier 
te lande moet geacht worden, krach
tens art. 3 i.v.m. artt. 1, 2 en 50 van 
h et Besluit Vijandelijk V ermogen, in· 
eigendom op de Staat te zijn overge
gaan op 25 Oct. 1944, daar toen h et 
Rijk in Europa door de vijand reeds 
gedeeltelijk was ontruimd. 

Dit besluit moet geacht worden het 
Unieverdrag van Parijs, de Schikking 
van Madrid alsmede de Neder!. wet
geving in werking t.a.v. vijandelijke 
staten en vijandelijke onderdanen te 
h ebben geschorst voorzover zulks voor 
de werking van dit Besluit nodig is. 

VERZOEKSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig t e k ennen: 
de Britsche vennootschap "Plant Protec

tion Limited", gevestigd te Yalding (Enge
land), (adv. Mr. G. H. C. Bodenhausen); 

dat requestrante beroep in cassatie 
wenscht in te stellen tegen de beschikking, 
door het Gerechtshof te 's-Gravenhage op 
18 November 1946 gegeven in een tussch en 
requestrante en den Directeur van h et Bu
reau voor den Industrieelen Eigendom In
gevolge art. 9 der Merkenwet gevoerde re
questprocedure; 

dat. zooals uit deze s tukken blijkt. re
questrante aan de Arr.-Rechtbank te 'sGra
venhage heeft gerequestreerd, opdat de in
schrijving van het door haar ingezonden 
woordmerk "Agrocide" voor de soort van 
waren "middelen voor het v erdelgen en be
strijden van insecten" zou worden bevolen; 

dat aan dit verzoek door het Bureau van 
den Industrieelen Fligendom o. m. is tegen
geworpen het werk ,Arsocid", laatstelijk in 
Nederland ingeschreven volgens art. 8 der 
Merkenwet (internationale merken) ten 
name van de Vereenigde Chemische Fabri-

ken Kreidl, Heller en Co te W eenen (Oos
tenrijk) op 27 April 1925; 

dat de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage 
bij beschikking van 19 Juli 1946 heeft be
slist, dat de kracht der inschrijving van 
laatstgenoemd m erk ingevolge art. 18, 2° 
der Merkenwet is ve rvallen, en mede op 
dien g rond de inschrijving van het door re
questrante aangeboden merk "Agrocide" 
heeft bevolen; 

dat echter het Gerechtshof te 's-Graven
hage bij de ten deze bestreden beschikking 
de kracht der lnschrij,·ing van het merk 
,,Arsocid" niet vervallen heeft geacht. mits
dien de voornoemde beschikking der Recht
bank heeft vernietigd en het verzoek van 
requestrante tot inschrijving van h et merk 
,,Agrocide" alsnog h eeft afgewezen; 

dat requestrante, alvorens haar cassatie
middelen voor te dragen, ter verduidelijking 
van haar betoog erop wenscht te wijzen, dat 
Ingevolge het eigenaardig systeem der Mer
kenwet te onderscheiden zijn: eenerzijds het 
recht op uitsluitend gebruik van een merk 
(hierna te n oem en het gebruiksrecht), en 
anderzijds de beteekenis of kracht der in
zending resp. daarop gevolgde inschrijving 
van een merk bij h et Bureau van den In
dustrieelen Eigendom, welke ]eracht o. m. 
bestaat in de omstandigheid, dat daarop in
gevolge art. 9 der Merkenwet inschrijving 
van geheel of in hoofdzaak overeenstem
mende merken kan afstuiten resp. in het 
bewijsvermoeden van art. 3 lid 2 der Mer
kenwet (vgl. over een en ander, echter ge
deeltelijk onjuist, J. W. van der Zanden In 
N.J.B. 1946 bl. 309 e.v., 327 e.v.); 

dat a l hangen krachtens het bewijsver
moeden van het genoemd art. 3 lid 2 de 
kracht der inschrijving en het gebruiks
recht samen, toch beide onafhankelijk van 
elkaar kunnen ontstaan en t enietgaan; im
mers het gebruiksrecht kan ontstaan door 
eerst gebruik, zonder Inschrijving, en te
nietgaan door non usus, zonder dat, althans 
voorlooplg. de inschrijving vervalt; omge
keerd ontstaat de kracht der inschrijving 
onafhankelijk van gebruik en kan zij ver
vallen krachtens art. 18 der Merkenwet, ter
wijl h et gebruiksrecht blijft voortbestaan; 

dat rcqucstrante, waar dit voor de onder
havige zaak van belang is, wil aannemen, 
dat zoowel het gebruiksrecht t.a.v. een 
merk als de kracht der inschrijving - zij 
h et als voormeld betrekkelijk van elkander 
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onafhankelijke - vermogensrechtelijke be
voegdheden, in het bijzonder aanspraken 
i.v. m. het merkenrecht, zijn in den zin van 
art. 1 no. S van het Besluit Vijandelijk Ver
mogen (E 133); 

dat requestrante voorts in herinnering 
wenscht te brengen, dat de Merkenwet 
tweeërlei inschrijving m et onderling ver
schillend rechtsgevolg r egelt, t. w. die vol
gens art. 5 der Wet (desgewenscht tevens 
met het gevolg van art. 7) n.l. zgn. natio
nale inschrijving, en die volgens art. 8 der 
W et n.l. zgn. internationale inschrijving, 
juister gezegd: inschrijving hier te lande in 
een afzonderlijk register ingevolge intflr
natlonale inschrijving bij het Bureau te 
Bern na voorafgaande inschrijving in eenig 
vreemd ,.land van oorsprong'', dat toege
treden is tot de Schikking van Madrid; 

dat requestrante tegen 's Hofs beslissing, 
waarvan ten deze beroep, wenscht aan te 
voeren de n avolgende middelen van cas
satie: 

I. S. of v. t. van artt. 1, 3, 3bis, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 12, 12bis, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
Merkenwet, artt. 1, 2, 3, 13, 14 van het Be
s luit Vijandelijk Vermogen (K. B. van 20 
Oetober 1944, E 133) art. 21 van het Besluit 
Bezettingsmaatregelen (K. B. van 17 Sept. 
1941 E 93), arlt. 1, 2, 29 van h et Besluit op 
den bijzonderen staat van beleg (K. B. van 
11 Sept. 1943 D 60) i.v. m. K. B. van 24 Fe
bruari 1945 F 17 en K. B. van 8 September 
1945 F 168 alsmede de Verklaring van den 
Minister van Oorlog d.d. 26 September 194/l 
Ned. Staatscourant van Dinsdag 5 Novem
ber 1946 no. 217, 

doordien h et Hof t.a.v. de tweede grief, 
waarin het Bureau had betoogd, dat uit d<> 
niet tijdige vernieuwing van de inschrijving 
van het m erk "Arsocid" niet volgt, dat de 
kracht van die inschrijving onherroepelijk 
is vervallen, daar ingevolge art. 3 van h et 
Besluit Vijandelijk Vermogen (E l 33) h et 
recht op het merk ,,Arsocid" op 25 October 
1944 op den Staat der Nederlanden is over
gegaan en de inschrijving van een merk, 
dat aan den Nederlandschen Staat behoort. 
zonder vernieuwing van kracht blijft, heeft 
overwogen: 

dat het m erk "Arsocid" op 27 April 1925 
in Nederland is Ingeschreven overeenkom
stig art. 8 der :Merkenwet en dat vaststaat. 
dat vóór het verstrijken van den termijn 
van 20 jaren, genoemd in art. 18 der Mer
kenwet, vernieuwing van de inschrijving 
niet heeft plaats gehad; 

dat bij het in werking treden van boven
genoemd K. B. E 133 op 25 October 1944 
volgens art. 3 daarvan h et merk op den 
Staat in eigendom is overgegaan; 

dat de stelling, volgens welke zulks niet 
is geschied, omdat op genoemden datum de 
Nederlandsche Regeerlng geen souvereini
t eit had t.a.v. m erkinschrijvingen te 
's-Gravenhage, wordt verworpen, daar de 
Kroon geacht wordt nimmer haar souve
r elnltelt over het Land te hebben verloren; 

en vervolgens, zonder in te gaan op de 
stelling, dat de inschrijving van een merk, 
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dat aan den Nederlandschen Staat behoort , 
zonder vernieuwing van kracht blijft, op 
grond van art. 1 der Wet van 8 Augustus 
1946 G 202 den Directeur van het Bureau 
voor den Industrieelen Eigendom bevoegd 
heeft geacht op het daartoe strekkend ver
zoek van het namens den Staat optredende 
orgaan den termijn, waarbinnen de vernieu
wing van de inschrijving van het merk 
"Arsocid" moest worden gevraagd, alsnog 
te verlengen en het Bureau om vervolgens 
op 4 September 1946 deze inschrijving als
nog te vernieuwen, en mitsdien heeft be
slist, dat daardoor de inschrijving van het 
merk ,Arsocid" ten namP van den Staat een 
vaststaand feit is, en daaraan tegenover de 
inzending en het verzoek om een bevel tot 
inschrijving van het merk "Agrocide" door 
requestrante de beteekenis heeft toegekend, 
dat een in hoofdzaak overeenstemmend 
merk voor dezelfde soort van waren ten 
n:ime van een ander is ingeschreven, en op 
dien grond met vernietiging van de beschik
k ing van de Rechtbank het verzoek van 
requestrante heeft afgewezen; 

ten onrechte, omdat h et "Besluit Vijan
delijk Vermogen" (E 133) krachtens art. 21 
lid 1 van het "Desluit Bezettingsmaatrege
len" (E 93) eerst verbindend is geworden 
naar gelang h et bezette gebied van het Rijk 
in Europa door den vijand ontruimd is, en 
eerstgenoemd Besluit t.a.v. de kracht der 
inschrijving van het merk "Arsocid" -
daargelaten het desbetreffend gebruiks
r echt - eerst verbindend is geworden bij 
de ontruiming door den vijand van de Pro
vincie Zuid-Holland op 9 Mei 1945, waar
door dus deze kracht der Inschrijving niet 
op 25 October 1944 op den Staat is overge
gaan en zonder dezen overgang op 27 April 
1945 is vervallen; 

II. S. of v. t. der in middel I aangehaal
de artt. en/of van artt. 60 der Grondwet, 1, 
2, 3 4. 6, 7, 8bis, 9, 9bis. 9ter der Schikking 
van Madrid van 14 April 1891 betreffende de 
internationale Inschrijving van fabrieks- of 
handelsmerken, herzien te Brussel op 14 
December 1900, te Washington op 2 Juni 
1911 en te 's-Gravenhage op 6 Nov. 1925, 
goedgekeurd bij de Wet van 15 Maart 1928 
S. 64, bekend gemaakt krachtens K. B. van 
6 Juni 1926, S. 196, 

doordien het Hof als onder t vermeld 
heeft overwogen en beslist, zulks hoewel 
het me rk "Arsocld" overeenkomstig art. 8 
der i\Ierkenwet was ingeschreven en art. 19 
lid 7 der Merkenwet bepaalt, dat de vernieu 
wing van een dergelijk merk niet plaats 
heeft vóór de ontvangst vanwege het Inter 
nationaal Bureau te Bern van de bij art. 8 
der Merkenwet bedoelde bekendmaking (i.c. 
van vernieuwing der internationale in
schrijving), zulks op overweging: 

dat het eigendomsrecht van den Staat op 
h et buitenlandsche merk, zooals dit op de 
bijzondere wijze van art. 3 van het K. B. 
E 133 aan den Staat is toegekomen, daar
door onafhankelijk Is geworden van de in
ternationale inschrijving en het gevolg 
hiervan Is, dat de internationale inschrij-
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ving een nationale is geworden om den 
Staat als eigenaar van dat merk binnen zijn 
grenzen de bescherming daarvan te verze
keren; 

dat bij het tegenovergestelde standpunt 
er in het onderhavige geval slechts sprake 
zou zijn van de mogelijkheid dat de Staat 
den e igendom van het merk "Arsocid" be
hield, te weten, wanneer de rechthebbende, 
een vijandelijk onderdaan, de verelschte 
maatregelen zou nemen om te geraken tot 
vernieuwing van de inschrijving in zijn land 
en diensvolgens ook de internationale in
schrijving zou worden vernieuwd; 

dat op deze wijze elke waarde zou ontval
len aan de bij art. 3 K . B. E 133 verklaarde 
eigendomsovergang van merken, waarop 
vijandelijke onderdanen rechthebbenden 
zijn, hetgeen niet aanvaardbaar is; 

ten onrechte, omdat - daargelaten welk 
Ingevolge art. 3 van het K. B. E 133 het lot 
is van h et gebruiksrecht op een merk, of 
van hetgeen het Hof noemt het eigendoms
recht daarop of den eigendom daarvan -
het K. B. E 133 in elk geval niet de strek
king heeft de voorschriften van de Schik
king van Madrid en· van de Merkenwet be
treffende de inschrijving van internationale 
merken terzijde te stellen en het Hof mits
dien niet gerechtigd was de 1. c. in strijd 
met deze voorschriften geschiede vernieu
wing der inschrijving van een merk als 
zoodanig te erkennen. 

Toelichting: 
Het eerste cassatiemiddel behoeft weinig 

of geen toelichting, daar de hierin bestre
den beslissing van het Hof in duidelijken 
strijd is met art. 21 lid 1 van het Besluit 
Bezettingsmaatregelen (E 93) i.v. m. art. 1 
lid 2 van het Besluit op den bijzonderen 
staat van beleg (D 60), resp. met het K. B. 
van 8 September 1945 F 168 betreffende de 
beëindiging van den bijzonderen staat van 
beleg en de verklaring van den ),finister 
van Oorlog d.d. 26 September 1946 Ned. 
Staatscourant 5 November 1946 no. 217. 

T.a.v. het tweede cassatiemiddel moet 
worden vooropgesteld, dat bij toepassing 
van art. 9 der Merkenwet het feit, dat een 
overeenstemmend merk voor dezelfde soort 
van waren ten name van een ander is inge
schreven, zonder meer geen beslissende be
teekenis heeft. De rechter controleert de 
kracht van een dergelijke inschrijving bijv. 
door te onderzoeken of de houder van een 
reeds Ingeschreven merk bestaat en een 
fabriek of handelsinrichting heeft, (vgl. Rb. 
Haag 17 Febr. 1942. B.I.E. 1942 no. 89 Hof 
Haag 7 Juni 1943, B.I.E. 1943 no. ll.0), resp. 
of de kracht eener bestaande inschrijving op 
grond van art. 18, 2°, 3° of 4° is vervallen. 
Eenzelfde controle zal moeten worden toe
gepast t . a. v. de vraag of een reeds inge
schreven merk strijd met de goede zeden of 
openbare orde oplevert (doch niet meer 
voor nietigverklaring vatbaar is daar de 
termijn van art. 10 laatste lid der ),ferken
wet is verstreken), ofwel wanneer een in
schrijving in strijd met uitdrukkelijke wets
bepalingen is vernieuwd. 
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Dit laatste is ten deze het geval, daar de 
vernieuwing van het merk "Arsocid" ge
schied is in strijd met de ondeelbaarheid der 
internationale merklnschrijving en met het 
accessoir karakter der daaruit voortvloei
ende inschrijving in andere landen dan het 
land van oorsprong, zooals dit een en ander 
is neergelegd in de Schikking van Madrid 
en bijv. in de artt. 18, 3°, 19 lid 7 en 20 lid 3 
der Merkenwet. 

Vgl. voor deze internationale regeling: 
S. F. Ladas, ,.The international Protec

tion of Jndustrial Property" (1930) §§ 443, 
444, 446; 

F. Bisset, in ,Les Novelles", Corpus jurts 
Belgici (1936) ad "Marques de fabrique et de 
commerce", no's. 465, 482, 503 e.v. : 

0. Häslcr, ,.Der internationale Schutz der 
Fabrik- oder Handelsmerken" (Aarau 1937), 
o.m. blz. 121/2; 

Pinzgar-Schroeter, ,.Das Deutsche Wa
renzeichenrecht" (1937) bi. 346, 349, 350. 

( de desbetreffende regeling is bij de her
ziening der Schikking van Madrid in 1934 
te Londen In enkele opzichten gewijzigd: 
Nederland heeft echter tot dusver deze her
ziening niet geratificeerd terwijl ook de Mer
kenwet daaraan niet is aangepast). 

T.a.v. den Invloed, welke op de vorenbe
doeide internationale regeling wordt uitge
oefend door het Besluit Vijandelijk Vermo
gen, is op te merken, dat dit Besluit waar
schijnlijk wèl overgang der gebruiksrechten 
t.a.v. vijandelijke merken heeft teweegge
bracht (t.w. mèt het betreffend bedrijf in 
Nederland, hetgeen ondanks H. R. 24 Mei 
1929. W. 11992, N. J. 1929, bi. 1521 het maxi
mum is, dat kan worden geëischt). 

De beteekenis der kracht van inschrijving 
daarnaast is gering. T.a.v. internationale in
schrijvingen is bij het genoemd Besluit geen 
wijziging gebracht in de daarvoor geldende 
regeling, zoodat men hoogstens kan aanne
men. dat beschikkingen over dergelijke mer
ken door de oorspronkelijke vijandelijke 
houders hier te lande geen effect kunnen 
hebben buiten toestemming van het Neder
landsche Beheersinstituut (art. 13 e.v. Be
sluit Vijandelijk Vermogen). 

Overgang van deze Inschrijvingen of ver
nieuwing daarvan, geheel in strijd met de 
Schiklcing van Madrid en de desbetreffende 
bepalingen der Merkenwet, kan nimmer het 
gevolg zijn van het Besluit Vijandelijk Ver
mogen. Hierbij is in aanmerking te nemen, 
dat zelfs vermogen, dat wèl volgens art. 3 
van genoemd Besluit op den Staat der Ne
derlanden is overgegaan, hiermede slechts 
een voorloopige bestemming heeft verkre
gen, immers volgens art. 3 lid 3 de defini
tieve bestemming nog bij de Vredesverdra
gen moet worden geregeld. Dit is van be
lang, omdat bij de Vredesverdragen en/of 
andere internationale regelingen stellig te
vens in het lot der door den oorlog getroffen 
Internationale merklnscbrijvingen zal wor
den voorzien, waarbij dan eventueel mede 
een regeling zal verschijnen voor inmiddels 
ingeschreven overeenstemmende merken. 
Het komt ontoelaatbaar voor hierop, zooals 



1947 

volgens de bestreden beslissing van het H of , 
vooruit t e loopen. door in strijd m et alle des
betreffen de bepalingen de Nederla ndsch e 
tak van inter nationa le inschrijv ingen daar
van los t e maken en tot na tionale inschrij
ving t e v erklaren . R equestrante v estigt t en 
overvloede nog de aandacht op een t echnisch 
bezwaar va n dit laat s t e, n.l. dat ingevolge de 
opvatting va n h et H of in Nederla nd t wee 
verschillende nationa le m erk inschrijvingen 
on der hetzelfde nummer zullen gaan be
staan, n .l. een in het werkelijk nat iona le 
r egister van art. 5 de r Merken wet èn een tot 
nationale inschrijv ing geworden inschrij
ving in h et internationa le regist e r van a rt . 
8 der g enoemde W et. 

R ed enen waarom r equestra n te Uwen 
Raad eerbiedig verzoekt de beschikking va n 
h et Gerechtshof t e 's -Gravenhage d.d. 18 
November 1946, waartegen cassatiebe roep, 
t e vernietigen, met zoodanige beslissin g a ls 
Uw Raad v erder zal verm eenen te behoo
ren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft m et verschuldigden eerbied te ken
nen: 

de Direct eur van h et Bureau voor den 
Indus trieelen Eigendom , gevestigd te 's-Gra 
venha ge, (a dv. Mr. D. J . Veegens); enz.; 

dat hij, hierna t e n oem en gerequestreerde, 
ter best rijding van dit beroep het navolgen 
de aanvoer t: 

1. Inleiding . In h etgeen aan het voor 
dragen va n haar cassatiem iddelen vooraf
gaat herinnert v erzoekster ter echt aan h et 
in de Merkenwet gemaak te ondersch eid tus
sch en he t gebruiks rech t en de k rach t van de 
inschrijving. Reeds op dit betoog m oet h et 
cassatieberoep evenwel stranden. 

2. I n h et kader van art. 9 Merkenwet 
k omt t och de beoordeeling, of h et tegen ge
houden m erk "Arsocid" ten gevolge van de 
vernieuwing der inschrijving terecht in het 
m er k enregis ter voorkomt, evenmin t e pas 
a ls b.v. een onderzoek om trent de bewer ing, 
dat de lm:ender n iet (meer) bestaat of het 
g ebruiksrech t door n iet-gebruik heeft ver
loren. Verzoekster v e rla ngt toch, da t in d eze 
r equestprocedure m ede zal worden b eslist 
over de r echten van h et N ederlandsch e Be
bee1·sinstituut, t en deze vertegenwoordigd 
door de S tichting Beheer Vijandelijke Oc
trooien en Merk en , a ls beh eerder van v ijan
delijk vermogen . D eze partijen staan echter 
n iet In h et geding. Vg l. Mr. J. W. van der 
Zanden in B.I .E . 1942, blz. 15-17, en de door 
dezen aangehaalde rechtspraak waaronder 
beschikkingen van het Gerechtsh of t e 
's -Gravenhage van 1 929, 1930 en 1 941. 

3. W eliswaar is gen oemd H of (Bezet
tingska m er ) op deze gevestigde rechtspraak 
t eruggekom en bij de in het verzoekschrift 
aan gehaalde besch ikking van 7 J uni 1943, 
doch op den on voldoenden grond, dat weige
ring eener in schrijving niet een verplichting, 
doch slechts een bevoegdh eid van h et Bu
reau is. 

4. I ndien in het kader van de procedure 
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van art . 9 Merkenwet nie t kan worden ge
treden in een on derzoek naar de innerl ijke 
waarde van de tegengeh ouden inschrijving, 
kunnen reeds daarom de beide cassatiemid
delen niet s lagen. 

5. U it d e Inleiding is voort s niet geheel 
juis t de stelling, dat de na tionale Inschrij
ving va n a r t. 3 en de internationale inschrij
ving van art. 8 Merkenwet verschillende 
rechtsgevolgen zouden h ebben. B eide wor
den in het a lgem een gesproken, aan dezelfde 
materieele e iscb en getoets t (zie Bodenhau 
sen in B.I.E . 1944, blz. 48) , voor beide geldt 
dezelfde insch r ijvingsprocedure en beide 
h ebben , eenmaal definitief geworden , het
zelfde r ech tsgevolg . Alleen geldt voor de in
t erna tiona le Inschrijving een bijzondere 
eisch : zij kan s lechts geschieden indien -
en blijft in h et a lgem een slechts van kracht 
zoolang - h et merk de wettelijk e besch er 
ming In het land van oorsprong gen iet 
(Schikking va n Ma d rid a rt. 6) . Gereques
t reerde komt hierop teru g bij de behande
ling van h et tweede middel. 

6. Middel J . De in di t m iddel opgewor
pen vraag komt n iet aan d e orde op den vol
gen den grond. 

7. Art. 1 lid 1 van de W et van 8 Augustus 
1946. Stbl. G 202, opent de mogelijkh eid, den 
t er m ijn van twintig jaren , na verloop waar 
van de krach t eener in sch rijving van een 
merk ingevolge art. 18 Mer k enwet , eerst e lid 
onder 2° ., vervalt , t e verlengen. Door deze 
bepa ling is in ieder geval aan de oorspron
k elijke rechthebbende op h et ingeschreven 
merk "Arsocld" na de inwerkingtreding va n 
h et K . B. E 133 en t evens na de algeh eele 
ontruiming va n h et grondgebied van h e t 
Rijk in Europa vermogen opgekom en . De 
rechthebbende was een Oosten rijksche, na 
den Anschluss van 1 938 Duitsch e en der 
halve vijandelijke vennootschap ( vgl. R.R. 
Ams t erdam 16 Apr il 194 6, N.R. no. 225 ) . zoo
da t bedoeld recht op h e t tijdstip van zijn 
ontstaan va n rechtswege in eigendom over
g ing op den Staat (a r t . 3 lid 2 K. B. E 133). 
De hierna t e v erdedigen st elling, da t h e t 
r echt uit de Insch rijving zelf r eeds op een 
v roeger t ijdst ip was ove rgegaan is in dit 
verband niet van bet eek enis. 

8. Verzoekster neemt aan, dat de k racht 
van de inschrijving van een m erk valt on
d er de ruime omsch rijvin g van "vermogen" 
In a rt. 1 cijfer 8 van het K . B. E 133. Dit
zelfde m oet echter gelden voor de aanspraak 
op verlenging van door t ijdsverloop verval
len inschrijv ingen ingevolge de wet , aang e
haald in de vorige a linea. Gerequestreerde 
m eent deze aun spraak te moeten beschou 
wen als een onlich a melijke roerende zaak. 
althans a ls een vermogensrech telijk r echt 
of bevoegdh eid. Geldswaarde heeft zij onge
twijfeld. Vgl. H . R. 27 F ebr. 1 942, N . J . '42, 
no. 350 over de bloembollenteeltvergunnln g 
in h et faillissement en Mr. J. G. Buddingh 
de Voogt in B.I.E. 1946, blz. 147, over de 
oppositie van een v ijandelijk en onderdaan 
t egen een octrooiaanvrage. 

9. Uit de bestreden beschikking blijkt, 
dat h et na m ens den Staat optredende or-
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gaan - de Stichting Beheer Vijandelijke 
Octrooien en Merken - van den (wnd.) Di
recteur van h e t Bureau voor den Industriee
len Eigendom verlenging van den termijn 
van art. 18 M erkenwet heeft gevraagd en 
verkregen, waarna h et Bureau de inschrij
ving als nationale inschrijving onder no. 
85249 h eeft vernieuwd. Hiermede is tevens 
h et aan h et slot van he t verzoekschrift ge
opperde technische bezwaar ondervangen. 

10. Deze beslissing wordt op zichzelf in 
casi,atie niet aangetast, zoodat voor Uw 
Raad vaststaat, dat aan verzoekster een 
inschrijving van een in hoofdzaak m et het 
hare overeenstemmend merk wordt tegen
gehouden, welke ten tijde van de beslissing 
in hooger beroep geacht moest worden sinds 
l 925 onafgebroken van kracht te zijn ge
weest. H et middel Is hiermede veroordeeld. 

1 t. Bovendien is het middel op zichzelf 
ongegrond, omdat h et berust op de zelfs niet 
nader toegelichte onjuiste opvatting, dat ~e 
rechten, voortvloeiende uit de inschr'!ving 
van een m erk , gelocaliseerd zouden zijn ter 
p laatse van vestiging van h e t Bureau voor 
den Industrieelen Eigendom, zijnde te 's
Gravenhage. 

12. Verzoekster gaat er terecht van uit, 
dat de inschrijv ing a lthans dit rechtsgevolg 
h eeft, dat de inschrijver geacht wordt eerste 
gebruiker van en dus rechthebbende op het 
merk te zijn, behoudens tegenbewijs. D e 
vraag of de Inschrijving nog andere r echts
gevolgen heeft, en zoo ja, welke, kan in deze 
zaak blijven rusten. Vgl. daarover laatstelijk 
Cremers, Beschouwingen over Merkenrecht 
(1946) blz. 59-68. 

13. Terwijl het gebruiksrecht op een 
merk inhoudt, dat de gerechtigde aan ande
ren het gebruik van In hoofdzaak overeen
stemmende m erken binnen het Rijk in Eu
ropa kan doen verbieden, wordt die bevoeg<l
heid bij een ingeschreven merlc verstrekt 
door een a lom op dat grondgebied geldend 
r echtsvermoeden, als in de vorige alinea 
omschreven. Het recht uit de inschrijving 
m ag evenmin door middel van een fictie 
worden gelocaliseerd in de gemeente, waar 
de formaliteiten worden vervuld, als het ge
bruiksrecht mag worden beperkt tot de 
plaats, waar de rechthebbende het m erk ge
bruikt. Uw Raad vergelijke in verschillen
den zin m et betrekking tot de octrooi De 
H aan in B.I.E. l937, 75 ( ,,Een octrooi be
vindt zich evenmin bij den Octrooiraad als 
een onroerend goed zich bij h et kadaster be
vindt"), T elders In B.T.E. 1940, 73 (conform 
de hier verdedigde opvatting voor den bui
tenlanclschen octrooihouder) e n Neder
landsch Octrooi.r echt, 2de druk, b lz. 451, als
m ede Rb. 's-Gravenhage 19 November 1940, 
N. J. '40. no. 1132, B .I.E. 1941, 36 m.n.v.d.M. 
(,.Het Merkenrecht lig t in de Nederlandsch e 
sfeer, dus binnen N ederland, zonder m oei
lijkheid van aanwijzing van een bepaald a r
rondisse m ent ." ) Voor de in h et buitenland 
op dit punt gehu ldigde opvattingen raad
plege men o.m. Nussbaum, blz. 339 en Wolf, 
Private International Law (1945), blz. 557. 

14. Ten tijde van de inwerkingtreding 
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van het Besluit Vijandelijk Vermogen (25 
October 1944) war en nu, gelijk van alge
meene bekendheid is, de Zuidelijke provin
ciën grootendeels door den vijand ontruimd. 
Voor zoover het recht u it de inschrijving in 
het bevrijde gedeelte des lands gold, is het 
derhalve onbetwistbaar op den Staat in ei
gendom overgegaan. Nadat dit recht in han
den van den Staat door tijdsverloop was t e
nietgegaan , kon daarop het verlenglngs
recht van de wet G 202 worden geënt. 

15. Hiertegen kan niet met vrucht wor
den Ingebracht, dat dit argument zou falen 
voor wat betreft de bij den afloop van den 
termijn, waarvoor het merk "Arsocid" oor
spronkelijk was ingeschreven, nog door den 
vijand bezette provinciën; het ondeelbare 
recht uit de inschrijving voor het Rijk in 
Europa kan slechts in zijn geh eel al dan niet 
op den Staat zijn overgegaan. Naar de mee
ning van gcrequestr eerde behoort in deze 
doorslaggevend te zijn 's H ofs overweging, 
dat de souvereiniteit over het geheele grond
gebied gedurende de bezetting was gebleven 
bij de Kroon, al moet daaraan worden toe
gevoegd, dat Zij tijdelijk feitelijk ver hinderd 
Is geweest Haar gezag in vollen omvang u it 
te oefenen. Bij de beoordeeling van de merk
waardige figuur, die zich in den hier ge
volgden gedachtengang voordoet en die bij 
h et K.B. E 93 niet is voorzien, behoort de 
rechtstoestand in het bezette gebied te wor
den aangepast aan dien in het onder het 
wettige gezag teruggekeerde gebied en niet 
omgekeerd. De instelling van een Bijwnder 
Hulpbureau voor den Industrieelen Eigen
dom te Weert krachtens K.B. F 27 (zie 
hierover T elders a.w. b lz. 500) pleit voor de 
juistheid van deze opvatting. 

16. Middel IJ. Dit middel gaat uit van 
de stilzwijgende veronderstelling. dat de 
Schikking van Madrid tusschen Nederland 
en Duitschland thans nog onverminderd van 
k racht zou zijn, en verdedigt voorts de op
vatting, dat de inschrijving van een Inter
nationaal m erk in andere landen dan het 
land van oorsprong onder alle omstandig
heden een afhankelijk karakter zou dragen. 
Gerequestreerde moet zoowel het een a ls het 
ander betwisten. 

17. Ten gevolge van h et uitbrek en van 
den oorlog tusschen Nede rland en h et Dult
sche Rijk h eeft de Schikking van Madrid op
gehouden tusscben beide staten t e werken. 
In dien zin werd geoordeeld ten aanzien van 
het - eveneens tusschen een aantal staten 
collectief gesloten en de private rechten van 
indlvidueele staatsburgers rakende - Haag
sch e verdrag betreffende de burgerlijke 
rechtsvordering van 1905 in de beschikking 
van Uw Raad van 3 April 1941, N. J. 1942 
no. 23 m et onderschrift, gesigneerd door 
Prof. Scholten, doch van de hand van Prot. 
Ve rzijl, waarover Mr. L. Erades in N.J.B. 
1942, blz. 75. 

18. Gerequestreerde m eent bedoelde be
schikking in dien zin te moeten opvatten, 
dat h et Rechtsvorderingsverdrag zelf van 
kracht is gebleven, ook voor zooveel de be
trekkingen tusschen Nederland e n Duitsch-
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land betreft, docb dat de uitvoering daarvan 
voor den duur van den oorlog is opgeschort. 
Aldus ook Francois I, blz. 346. Na de on
voorwaardelijke capitulatie in Mei 1945 
h eeft zich geen enkel rechtsfeit voorgedaan, 
waardoor de uitvoering van de Schikking 
van Madrid tusschen Nederland en Duitsch
land zou moeten worden hervat. S. of v. t . 
van dat verdrag kan derhalve thans niet 
worden beweerd. 

19. De meening, dat de opschorting van 
verdragen ten gevolge van den oorlog ook 
zou gelden voor de verdragen op het gebied 
van den industrieelen eigendom, is bestreden 
door Mr. Van der Zanden in een bijdrage 
.,Oorlog schorst geen verdrag" in Econo
mische Voorlichting 1945, blz. 227; anders 
daarentegen Mr. Buddingh de Voogt In 
B.T.E. 1946, blz. 68. De door eerstgenoemden 
schrijver bijgebrachte argumenten zijn 
voornamelijk van practischen aard, doch 
leggen geen voldoende gewicht in de schaal. 

20. Gerequestreerde moge er mede vol
staan in herinnering te brengen, dat art. 286 
van het Verdrag van Versailles bepaalde, 
dat de Unieverdragen van Parijs en van 
Bern betreffende den industrieelen en ar
tistieken eigendom "seront remises en vi
guer et reprendront leur effet", m.a.w. dom· 
den oorlog waren opgeschort. Voor het ove
rige zij verwezen naar het proefschrift van 
Mr. Erades voornoemd "De invloed van oor
log op de geldigheid van verdragen". waarin 
nagenoeg alle gegevens over dit onderwerp 
tot 1938 verzameld zijn. Daaraan kunnen 
worden toegevoegd de Zwitsersche hoog
leeraar Sauser-Hall, Les traités de paix et 
les droits privés des neutres (1924), voor 
schorsing (blz. 13ï) en de Duitsche schrij
ver Kaden, Das Privatrecht des Friedens
vertrages (1925), voor opheffing (blz. 105). 

21. Terstond na het uitbreken van den 
tweeden Wereldoorlog zijn de oorlogvoeren
de mogendheden overgegaan tot het 1n be
slag nemen van het vermogen van vijande
lijke onderdanen, dat zich op hun grondge
bied bevond, en het verbieden van ieder 
rechtsverkeer met een vijand. Gereques
treerde noemt hiervan slechts de Engelsche 
"Trading with the Enemy Act, 1939" en 
"Trading wlth the Enemy (Custodian) Order 
19ll9", een drietal Fransche verordeningen 
van 1 September 1939 (Journal officie! 4 
September 1939, blz. 11087 e.v.) en de Dult
sche "Verordnung über die Behandlung 
feindlichen Vermögens" van 15 Januari 1940 
(RGB!. 1940, I. 191). Na de intrede van de 
Vereenigde Staten in den oorlog is daar te 
lande eveneens een Trading-with-the-Ene
my-wetgeving uitgevaardigd. 

22. Ook bijzondere maatregelen op het 
gebied van den industrieelen eigendom zijn 
niet uitgebleven. Een overzicht daarvan on
der den titel "Les mesures exceptionnelles" 
is als supplement toegevoegd aan het De
cember-nummer 1942 van La propriété ln
dustrielle; zie ook jaargang 1 943, blz. 191. 
Bij wijze van voorbeeld worden hiervan ver
m eld de Engelsche "Patente, Designs, Copy
right and '!'rade Marks (Emergency) Act, 
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1939" en de Duitsche "Verordnung über ge
werbliche Schutzrechte britischer Staatsan
gehöriger" van 26 Februari 1940 (RGB!. I. 
424). 

23. Ten gevolge van het verloop van den 
oorlog zijn voor het Rijk in Europa aanvan
kelijk wetgevende maatregelen tegen het 
vermogen van Duitsche onderdanen in het 
algemeen of hun lndustrieeele eigendoms
rechten in het bijzonder achterwege geble
ven. In Nederlandsch-Indië zijn krachtens 
daar te lande uitgevaardigde voorschriften 
o.m. de Duitsche handelsondernemingen ge
liquideerd. 

24. Jn een later stadium van den oorlog 
is bij het K. B. D 37 bepaald, dat industrieele 
eigendomsrechten toekomende niet alleen 
aan Nederlanders enz., maar ook aan an
dere personen, gevestigd of zich bevinden
de binnen door den vijand bezet gebied van 
het Koninkrijk (waaronder dus ook vijan
delijke onderdanen vielen) , buiten vijande
lijk of door den vijand bezet gebied zouden 
worden uitgeoefend door de Commissie 
RechtsYerkeer In Oorlogstijd. 

25. Ten s lotte is in October 1944 het K. B. 
E 133 uitgevaardigd, waarin het geh eele 
hier te lande aanwezige vijandelijke vermo
gen, industrieele eigendomsrechten daar
onder begrepen, wordt genaast. 

26. De a lgemecne strekking van de op
gesomde maatregelen r echtvaardigt de ge
volgtrekking, dat de wettige Nederlandsch~ 
Regeering het ongcwenscht heeft geach t ge
durende den oorlog de op wederkeerigheid 
berustende voordeelen bij Unieverdrag en 
Schikking toegekend aan de onderdanen 
van Unlelanden, ook aan vijandelijke onder
danen toe te kennen en, zij het door tus
schenkomst van het Internationale Bureau 
te Bern, de Nederlandsche administratie be
trekkingen te doen onderh ouden met de 
Duitsche. Deze schorsing kan slechts door 
een nadere internationale overeenkomst of 
door een voorloopigen maatregel van de Ne
derlandsche wetgevende of uitvoerende 
macht worden beëindigd. 

27. De afgeschafte noodbesluiten, die tij
dens de bezetting op het gebied van den in
dustrieelen eigendom zijn uitgevaardigd 
(vgl. daarover Telders, a.w. blz. 498) en de 
administratieve praktijk, welke in dien tijd 
is gevolgd, zijn voor de oplossing van het 
vraagstuk niet van beteekenls, omdat niet 
de Nederlandsche overheid, maar de bezet
tende macht de verantwoordelijkheid daar
voor draagt. 

28. Ook hetgeen na de Dultsche capitu
latie is geschied bevestigt de juistheid van 
het hier verdedigde standpunt. De bestem
ming van het krachtens K. B. E 133 aan den 
Staat opgekomen vermogen m oet blijkens 
art. 3 lid 3 nader bij de wet worden geregeld. 
met inachtneming van de te dezen aanzien 
in de wapenstilstandsvoorwaarden of vre
desverdragen op te nemen bepalingen. Zoo
lang die bestemming niet Is bepaald, mag de 
Staat naar goedvinden over het vijandelijk 
vermogen beschikken, behoudens zijn ver
antwoordelijkheid jegens de bondgenooten. 
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29. Ilepalingen als in de vorige alinea be
doeld zijn tusschen Nederland en zijn Ge
allieerden eenerzljds en Duitschland ander
zijds nog niet overeengekomen. Wel h eeft 
de internationale conferentie te Parijs In
zake de Duitsche herstelleveranties geleid 
tot een Overeenkomst dd. 14 Januari 1946, 
waarbij Kederland partij is (Bijl. Hand. 
Tweede Kamer 1945-1946, no. 154). Art. 6 
daarvan bepaalt. dat ieder van de onder
teekenende R egeeringen de Duitsche ac
tiva op haar gebied zal behouden of daar
over zal beschikken op rekening van haar 
aandeel in de h erstelleveranties. Bij het 
vredesverdrag zal het Duitsche Rijk deze 
regeling moeten aanvaarden, zooals ook \s 
geschied in art. 297 van h et Verdrag van 
Versailles; vgl. tevens de bijlage achter art. 
298, par. 15. 

30. Ten slotte gaat ook de op 27 Juli 1946 
te Londen tot stand gekomen overeenkomst 
betreffende de rechten op vroeger Duitsche 
octrooien waartoe Nederland is toegetreden 
en die door het vereischte aantal staten is 
onderteekend (B.I.E. 1946, blz. 136) stilzwij
gend uit van een definitieve naasting van 
dit Duitsche bezit. Over een regeling be
treffende de recht en op vroeger Duitsche 
merken wordt nog onderhandeld. 

31. De hierboven aangehaalde wet van 
6 Augustus 1946, Stbl. G 202, bevat geen be
palingen, waaruit zou kunnen worden afge
l eid ,dat de Nederlandsche wetgever in deze 
strijdvraag partij zou hebben gekozen. 

32. H et gevolg van h et hier verdedigde 
standpunt is niet, dat alle verleeningen van 
octrooien en inschrijvingen (of vernieuwin
gen van inschrijvingen) van m erken, die ge
durende de bezetting ten gunste van vijan
delijke onderdanen h ebben plaats gevonden , 
hun kracht v erliezen. Zij zouden immers als 
Nederlandsche rechten geldig blijven. Wel 
zouden de op h et Unieverdrag berustende 
rechten van voorrang aanvechtbaar worden. 
Hiervoor zou vermoedelijk een wettelijke 
voorziening moeten worden getroffen. 

33. \Vat thans de in h et tweede middel 
voorgedragen stelling zelf betreft. de onaan
nemelijkheid daarvan treedt door haar prac
tische consequenties aan het licht. Deze ko
men toch hierop neer, dat vijandelijke on
derdanen het in hun macht zouden hebben 
hun rechten , voortvloeiende uit de inschrij
ving van merken in de Nederlandsche re
gisters, te niet te doen door de inschrijvin
gen in het land van oorsprong niet t e ver
nieuwen of zelfs door buitenslands van de 
bescherming In Nederland afstand te doen 
door middel van een m ededeeling via hun 
n ationale administratie aan het Internatio
na le Bureau (artt. 6 en 8 bis van de Schik- 1 

king van l\fadrid). 
34. Het middel gaat uit van een volstrek

te ondeelbaarheid van de internationale In
schrijving resp. van een afhankelijk karak
ter van de inschrijvingen in andere landen 
dan In het land van oorsprong, die in oudere 
commentaren wel werden verdedigd. doch 
in het U n ieverdrag van Parijs en de Schik
king van Madrid in hun thans nog voor Ne-
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derland geldende (Haagsch e) teksten niet 
waren neergelegd. Gerequestreerde wijst in 
het bijzonder op art. &bis van genoemde 
Schikking, waarvan feitelijk gebruik werd 
gemaakt om overdrachten van ingeschre
ven merken voor eenig land afzonderlijk te 
bewerkstelligen. 

35. D eze praktijk Is door de in 1934 te 
Londen gehouden internationale conferen
tie te allen overvloede uitdrukkelijk gesanc
tionneerd. Artt. 4 lid D en 6 quater van het 
Unieverdrag erkennen thans de onderlinge 
onafhankelijkheid van de inschrijvingen 
van en de gebruiksrechten op hetzelfde merk 
in het land van oorsprong en in andere lan
den, alsmede de mogelijkheid van over
dracht van h et recht op een m erk in een be
paald land t e zamen m et de aldaar geves
tigde onderneming; vgl. de door verzoekster 
aangehaalde werken van Hä.sler, blz. 118, en 
Pinzger-Sehröter blz. 346. Het gewijzigde 
art. 9 lid l en het nieuwe art. 9ter lid 2 van 
de Schikking b evatten dienovereenkomstig 
aangevulde en verduidelijkte bepalingen be
treffende de inschrijving (zie den tekst van 
die leden aan het einde van dit verweer
schrift). 

36. Het in Februari 1940 aanhangig ge
maakte ontwerp tot bekrachtiging van de 
Londensche teksten van Unieverdrag en 
Schikking (Bijl. Hand. Tweede Kamer 1939 
-1940, no. 262) is ten gevolge van den oor
log nog geen wet geworden. Het resultaat 
van de conferentie t e Londen weerspiegelt 
ook zonder de ratificatie van Nederland de 
heersch ende internationale opvattingen om
trent het systeem, dat in de verdragen is be
lichaamd en behoort thans reeds door de 
rechtspraak te worden gevolgd, voor zoover 
niet eenig uitdrukkelijk voorschrift zich 
daartegen verzet. 

37. Het stelsel de r internationale over
eenkomsten bracht nu reeds vóór de inwer
kingtreding van het Besluit Vijandelijk Ver
mogen m ede, dat inschr ijvingen van onder
danen van Unielanden, berustende op inter
nationale inschrijvingen bij het Bureau te 
Bern, een afzonderlijk hier te lande gelegen 
actief vormden, dat slechts zoolang verband 
bleef houden met zijn land van oorsprong a ls 
dit niet door eenige oorzaak werd verbroken. 

38. Zoodanige OOF.ta.a.k kon gelegen zijn in 
een overdracht van het recht uit de In
schrijving a lleen voor Nederland, In den 
vorm van doorhaling van de internationale 
Inschrijvin g, gevolgd door een nationale in
schrijving van h etzelfde m erk t en name van 
een ander. Vgl. de afwijkende opvatting, die 
vóór 1934 o.a. in Frankrijk werd gehuldigd, 
m edegedeeld door van Hettinga Tromp In 
R.M. 1935 blz. 230. Men denke ook aan het 
geval van faillissement van de v estiging 
hie r t e lande van een internationale onder 
neming. De curator kan alsdan m èt de fn
briek of handelsinrichting ook de Neder
landsche rechten op het merk vervreemden. 

39. Uit het vorenstaande volgt, dat reeds 
vóór de inwerkingtreding van het Besluit 
Vijandelijk Vermogen uitzonderingen moes
ten worden aangenomen op de ondeelbaar-
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held van het gebruiksrecht van een Inter
nationaal m erk en derhalve ook op de af
ha n kelijkheid van de inschrijvingen elders 
van die in het land van oorsprong. De r egel 
van het 7de llcl van art. 19 Merkenwet geldt 
dus niet absoluut. 

40. De hierboven geschetste maatregelen 
van Nederlan d en zijn bondgenooten tegen 
het vijandelijk vermogen leveren niet alleen 
een a rgument op vóór de schorsing van 
Unieverdrag en Schikking, maar eveneens 
tegen de ondeelbaarheidsleer van verzoek
ster . 

41. Subsidiair voert gerequestreerde nog 
aan, dat, al zou de Schikking zijn geschon
den door het Besluit Vijandelijk Vermogen, 
de Nederlandsche rechter zich aan laatst
genoemd wettelijk voorschrift heeft te hou
den . Deze opvatting vindt steun bij Kosters, 
b lz. 97, en In de arresten van Uw Raad van 
3 llfaar t 1919, W 10402, N. J. '19, 371 en 17 
December 1934, W 12849, N. J. '35, 5. Men 
vergelijke over deze vraag de praeadvlezen 
van de hoogleearen Telders en Verzijl voor 
de K J .V. 1937, alsmede Kranenburg. De 
g rondslagen der rechtswetenschap, blz. 160, 
met aanh aling van Amer ikaanscbe jurispru
dentie. 

42. Ook de aanhaling in het middel van 
art. 60 Grondwet, waarop degenen, die het 
oudere verdrag willen laten voorgaan boven 
de latere wet, zich plegen te beroepen, kan 
ver-zoekster niet baten. In de onderhavige 
7,aak wordt toch op het Unieverdrag een 
beroep gedaan tegenover een krachtens 
staatsnoodrecht tot stand gekomen wets
besluit. D ergelijke wettelijke voorsch riften 
kunnen ook van de Grondwet afwijken en 
hebben dit herhaaldelijk gedaan (algebeele 
verbeurdverklaring van het vermogen, uit
zending van dienstplichtigen der landmacht 
naar de overzeesche gebiedsdeelen). Er is 
geen reden aan te nemen. dat zij niet even
eens tegen verdragen kunnen lndrulschen 
en niett emin gelding hebben a ls nationaal 
Nederlandsch recht. Het vaststellen van een 
dergelijk e regeling In tijd van oorlog tegen
over onderdanen van een vijandelijke mo
gendheid, die zich op groote schaal aan het 
vermogen van Nederlan dsche particulieren 
heeft vergrepen, is zelfs in de Internationale 
rechtssfeer niet onrechtmatig. 

Wesh a lve bij zich wendt tot Uwen Raad 
met het eerbiedig verzoek hot beroep In cas
satie te verwerpen. 

Conclusie Adv.-Gen. Holsteijn: 

O. dat het eerste middel van cassatie 
faalt; 

dat toch de kracht van de inschriJ'ving 
of het recht uit de inschrijving van een 
merk hier te lande niet gelocaliseerd is ter 
plaatse van vestiging van het Bureau voor 
den lndustrieelen eigendom ('s-Gravenhage) 
en dan ook de kracht van de Inschrijving 
of het recht uit de inschrijving van het 
merk "Arsocid" voor het Rijk in Europa 
geacht moet worden, krachtens art. 3 van 
h et Besluit V ijandelijk Vermogen (K. B. 
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van 20 October 1944 S. no. E 133) in ver
band met de artt. 1, 2 en 50 van dit Besluit 
in eigendom op den Staat te zijn overge
gaan op 25 October 1944, daar toen het 
Rijk in Europa door den vijand reeds ge
deeltelijk was ontruimd; 

0. dat ook het tweede middel niet kan 
s lagen; 

dat toch het Besluit Vijandelijk Vermo
gen geacht moet worden, uit hoofde van 
de oorlogsomstandigheden het Unieverdrag 
van Parijs, de Schikking van Madrid a ls
mede de Kederlandsche wetgeving in wer
king ten aanzien van vijandelijke staten 
en vijandelijke onderdanen te hebben ge
schorst voor zoover zulks voor de werking 
van genoemd Besluit (E 133) noodig is. 
hetgeen ook voortvloeit u it de ·wet van 8 
Augustus 1946 S. no. G 202 en volkomen 
rechtvaardiging vindt n iet a lleen in de 
maatregelen van Nederlands bondgenooten 
ten aanzien van vijandelijk vermogen maar 
vooral ook in de gedragingen van den vij
and; 

Concludeert tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat In geding Is de weigering ingevolge 

art. 9 van de Merken wet door het Bu reau 
voor de Industrieelen E igendom van de in
schrijving van een ingezonden merk, ge
grond op de omstandigheid, dat dit merk 
overeenstemt met een merk voor dezelfde 
soort van waren, welke ten name van een 
ander - bij vernieuwing - is ingeschreven; 

dat de inschrijving van laatstbedoeld 
merk, gelijk ook de overeenstem m ing der 
merken, niet wordt betwist, doch verzoek
ster aanvoert, dat de vernieuwde inschrij
ving is geschied in strijd met de daaromtrent 
geldende wettelijke bepalingen; 

dat nu a llereerst moet worden bezien de 
- door den Directeur van het Bureau voor 
den Industrieelen Eigendom in zijn verweer
schrift ontkennend beantwoorde - vraag, 
of dit punt in een procedure als de onder
havige ten toetse kan komen; 

0. daaromtrent, dat artikel 9 enkel als 
voorwaarde stelt, dat h et tegengehouden 
m erk is ingeschreven; dat a r tikel 10 een 
regeling bevat ten aanzien van het opkomen 
tegen een inschrijving; dat artikel 18 be
paalt wanneer de kracht eener Inschrijving 
vervalt, en dat artikel 19, voorlaatste lid, 
aanwijst de gevallen waarin tegen een ver 
nieuwde Inschrijving kan worden opgeko
men; 

dat voorts, Indien men in een geding als 
het onderhavige de betwisting van de rech ts
geldigheid der inschr ijving van een tegen
gehouden merk 7.0U toelaten, die betwisting 
7,0u worden g-evoerd In een geding, waarin 
hij te wiens name dat merk is ingeschreven, 
niet is betrokken en zichzelf ook n iet kan 
betrekken; 

dat een en ander als stelsel der wet doet 
kennen, dat bij de toepassing van a r t . 9 het 
fei t van de Inschrijving van een tegenge
houden merk beslist; 
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dat dus op dezen grond het beroep niet 
tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. N. J. 

1/?, Juni 1941. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Besluit 10 October 1945 S. F 221, 
art. 1). 

Terecht is aan appellant ontslag met 
wachtgeld verleend krachtens art. 1 
van dit Besluit en niet krachtens art. 2 
van het Zuiveringsbesluit 1945, aange
zien hij weliswaar te kort is geschoten 
in het betrachten van de juiste hou
ding in verband met de bezetting, doch 
anderzijds is gebleken, dat deze tekort
komingen het gevolg zijn van een ge
brek aan moed, en niet voortvloeien 
uit een onvaderlandslievende gezind
heid. 

W ij WlLHgLMINA, enz.; 
Besehilckende op het beroep, ingesteld 

door X te IJ tegen het besluit van Onze 
Min ister van Sociale Zaken van 11 Novem
ber 1946, no. 2417 Afdeling Zuivering (Ka
binet), waarbij hem op g rond van Ons be
sluit van 10 October 1945 (Staatsblad no. 
F 221) ontslag werd verleend a ls voorzitter 
van de Raad van Arbeid te IJ; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Mei 1947, no. 571; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Sociale Zaken van 5 Juni 1947, no. 3963, 
Afdeling Zuivering (Kabinet); 

0 . da t Onze Minister van Sociale Zaken 
bij zijn beslissing van 11 November 194G, 
no. 2417, afdeling Zuiver ing (Kabinet), met 
ingang van de datum van evengemelde be
s lissl ng de staking van X in de uitoefening 
van zijn functie heeft opgeheven, en ver
der met ingang van dezelfde datum hem 
ongevraagd ontslag heeft verleend als voor
zitter van de Raad van Arbeid en hem ten 
laste van de begroting van de Raad van 
Arbeid te lJ wachtgeld heeft toegekend op 
de voet a ls voor de Burgerlijke Rijksambte
naren, bedoeld in artikel 2 onder b van Ons 
besluit van 3 Augustu s 1922 (Staatsblad 
no. 479), zoals dat sedert is gewijzigd, in ge
noemd besluit is bepaald, met dien ver
stande, dat het derde lid van artikel 3 van 
dat besluit buiten toepassing blijft; 

dat Onze Minister, gelet op de overgeleg
de stukken, waaruit blijkt, dat de houding 
van X, in verband met de bezetting, mede 
naar het oordeel van de Commissie van 
Advies, zodanig is geweest, dat bij niet in 
zijn betrekking kan worden gehandhaafd, 
heeft overwogen, dat de betrokkene in de 
uitoefening van zijn functie is gestaakt en 
dat er termen aanwezig zijn betrokkene 
geen ontslag te ver lenen krachtens het Zui
veringsbesluit 1945; 

dat de Commissie van Advies, bedoeld In 
het 4e Jid van art. 6 van het Zuiveringsbe
sluit 1945, Onze Minister In overweging had 
gegeven aan X ontslag te verlenen krach-
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tens het le lid, sub 4, van artikel 2 van het 
Zuiveringsbesluit 1945; 

dat tegen de beslissing van Onze Minis
ter X bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat dit ontslag steunt op de over
weging, dat de houding van hem, appellant, 
in verband met de bezetting zodanig is ge
weest, dat hij niet in zijn betrekking kan 
worden gehandhaafd; dat die overweging 
onjuist is, hetgeen hij gemotiveerd zal aan
tonen, nadat aan hem, a lthans aan zijn 
raadsman, de gelegenheid zal zijn geboden 
om kennis te nemen van de stukken, waar
op die overweging, blijkens de ontslagbe
schikking, is gegrond; 

0. dat uit de overgelegde stukken en uit 
hetgeen in de openbare vergadering van 
de Afdeling van de Raad van State, voor 
de Geschillen van Bestuur, waarin ovi:r 
deze zaak verslag is uitgebracht, is mede
gedeeld, is komen vast te staan, dat doo~ 
de appellant tijdens de bezetting bij de toen
malige Secretaris-Generaal van het De-
partemen t van Sociale Zaken met onnodige 
spoed een lijst is ingediend, waarin o.m. met 
blauwe kruisen de namen van een aantal 
person en, behorende tot het personeel van 
de Raad van Arbeid te IJ, zijn aangeduid, 
welke volgens hem bij tewerkstelling 
door de vijand in Duitsland zouden kun
nen worden vervangen door andere werk
krachten, en dat, toen deze lijst niet te bb
stemder plaatse was binnengekomen en hij 
hieromtrent van de zijde van genoemd de
partement een schr ijven ontving, hij on
m iddellijk voor de hernieuwde inzending 
ervan heeft zorggedragen; 

dat verder is gebleken , dat de appellant 
in genoemd tijdsbestek steeds tegenover 
het hem ondergeschikte personeel zich op 
zodanige wijze heeft geu it, dat geen zeker
heid kon worden verkregen, omtrent zijn 
vaderlandse gezindheid; 

dat hiertegenover de appellant met be
trekl<ing tot de genoemde indiening der lijs
ten weliswaar aanvoert, dat hij deze han
deling heeft verrich t, nadat hem daartoe in 
een schrijven van de zijde van het Departe
ment van Sociale Zaken, hetwelk onderte
kend was door een ambtenaar, wiens goede 
nationale gezindheid bekend was, bevel was 
gegeven, dat hij vooraf hierover overleg 
beeft gepleegd met de deken der Rooms
Katholieke geestelijkheid te IJ en dat ook 
door de voorzitters van andere Raden van 
Arbeid deze lijsten zijn ingediend, doch dat 
gebleken is, dat bij de enige der voorzitters 
van de Raden van Arbeid is geweest, die 
bij de indiening der lijsten een onderschei
ding heeft gemaakt tussen de daarin vu
melde personen, al naar gelang zij als on
misbaar voor de in deze Raad van Arbeid 
te verrichten werkzaamheden te bescbou -
wen waren, dan wel a ls vervangbaar kon
den worden beschouwd; 

dat verder gebleken is, dat de voormelde 
deken der Rooms-Katholieke geestelijkheid 
in IJ duidelijk heeft te kennen gegeven, 
dat een moedig optreden In deze tot niet
indienin g der lijsten moest leiden; 

dat door de appellant verder wordt aan-
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gevoerd met betrekking tot zijn houding 
tegenover het personeel, waar het betrof 
aangelegenheden, verband houdende met de 
bezetting, dat hij heeft gemeend in zijn 
ambtelijke gesprekken zich op onpartijdige 
wijze te moeten uitlaten, ten einde in staat 
te kunnen zijn verder In feite nuttig werk 
voor het vaderland te kunnen verrichten, 

dat de appellant daarbij echter uit het 
oog heeft verloren, dat, welke toen onbe
k ende mogelijkheden uit deze houding ook 
mochten voortvloeien, hij zodoende zijn eer
ste en m eest voor de hand liggende plicht 
uit het oog verloor, n.l. om door houding 
en handelen m ieder opzicht een voorbeeld 
voor zijn personeel te zijn, op wie zij zich 
bij de dagelijkse moeilijkheden steeds in 
vol vertrouwen konden beroepen, wiens 
houding hun een richtsnoer behoorde te zijn 
bij de beslissing, wat door hen a ls goede 
vaderlanders moest worden gedaan of na
gelaten; 

dat hij dan ook niet in zijn functie van 
voorzitter van de Raad van Arbeid t e I.T 
kan worden gehandhaafd; 

dat ,vij met Onze Minister van Sociale 
Zaken echter de mening toegedaan zijn, dat 
er geen termen aanwezig zijn de appellant 
krachtens de bepalingen van het Zuive
ringsbesluit 1945 te ontslaan, aangezien hij 
weliswaar te kort is geschoten in h et be
trachten van de juiste houding in verbanrl 
met de bezetting, doch anderzijds is geble
k en, dat deze tekortkomingen het gevolg 
zijn van een gebrek aan moed en niet 
voortvloeien uit een onvaderlandslievende 
gezindheid; 

dat Onze voornoemde Minister de appel
lant dan ook terecht heeft ontslagen op 
grond van het bepaalde in artikel 1, sub b, 
van On s besluit van 10 October 1945 
(Staatsblad F 221), onder toekenning van 
een wachtgeld; 

Gezien Ons besluit van 10 October 1945 
(Staatsblad F 221) en het Zuiveringsbesluit 
1945; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is be-

last enz. A. B . 

20 Juni 1941. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Octrooiwet art. 32; Rv. art. 48 ). 

Door bij het i.c. gevoerde verweer 
wet en octrooi uit te leggen ten einde 
na te gaan hoever het recht van voor
gebruik zich t .a.v. het in het octrooi 
omschrevene uitstrekt, heeft de rech
ter, daarbij komende tot een uitkomst, 
afwijkend van het standpunt van par
teijn, en die eigen bevinding ten grond
slag leggend aan zijn uitspraak, niet 
in strijd met art. 48 Rv. buiten par
tijen om het verweer aangevuld. 

Het recht van de voorgebruiker is 
niet beperkt tot de voortzetting van de 
feitelijke toepassingshandelingen t en 
tijde van de octrooiaanvrage verricht, 
maar deze handelingen vormen een der 
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voorwaarden voor het ontstaan van 
het recht van voorgebru ik, waarvoor 
de uitsluitende rechten van de octrooi
houder op de geoctroieerde uitvinding 
ten volle wijken. 

De bevoegdheid van de voorgebrui
ker om andere vormen van uitvoering 
aan te wenden dan de oorspronkelijk 
gebezigde, ook al zijn deze door het 
octrooi beschermd, vindt haar grens 
daar waar het betreft door het octrooi 
beschermde verbeteringen of uitvoe
ringsvormen, waarin een nieuwe zelf
standige, inventieve gedachte is neer
gelegd, waarmee de voorgebruiker on
bekend was. 

Het Hof heeft het in art. 32, lid 4, 
Octrooiwet neergelegde beginsel mis
kend door aan te nemen, dat de voor
gebruiker, die zijn bedrijf in een ven
nootschap inbrengt, persoonlijk tot het 
voorgebruik gerechtigd blijft en aldus 
aan m eer dan een vennootschap, waar
in hij een deel van zijn bedrijf over
brengt, de uitoefening van het voor
gebruiksrecht kan verzekeren door 
daarin zelf als deelgenoot op te treden. 
(Afwijkend de concl. 0. M.). 

De N.V. Nederlandsch Duitsche Transport 
Maatschappij, te Ams terdam, eiseres tot 
cassatie van een op 14 October 1946 door 
het Gerechtshof t e 's-Gravenhage tussen 
pp. gewezen arrest, adv. Mr. G. H. C. Bo
denhausen, 

tegen: 
a. Jan Koese, b. Hendrik Koese, c. Johan

nes Koese, d. Andries Koese, allen te Stel
lendam, tezamen aldaar handelende onder 
de firma Gebr. Koese, alsmede onder den 
naam Machinefabriek "De Seriebouwers"' 
Koese en Co., verweerders in cassatie, adv. 
Mr. C. Croon. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden a rrest blijkt: 
dat de Transportmaatschappij bij inleiden-

de dagvaarding Jan Koese c.s. h eeft gedaagd 
voor de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage, 
o.m. stellende: 

"dat zij is houdster van en rechthebbende 
op h et N ederlandsche Octrooi No. 43683, ge
dagteekend 3 Juli 1938, waarvan de conclu
sies luiden : 

1. Inrichting voor het scheiden van gave 
en wormstekige erwten of dergelijke plant
aardige producten, gekenmerkt door een be
wegend oppervlak, waar de producten mee 
in aanraking worden gebracht , en dat voor
zien is van op regelmatige afstanden van 
elkaar aangebrachte naaldvorm ige uitsteek
sels, die gericht zijn tegen de relatieve be
weging van de producten ten opzichte van 
de uitsteeksels, zoodanig, dat wormstekige 
produ cten door de uitsteeksels worden o p
genomen en meegevoerd naar een afvoer
inrichting, terwijl de gave producten tus
schen de uitsteeksels doorgaan naar een 
tweeden afvoer; 

2. Inrichting volgens conclusie 1, m et 
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het kenmerk, dat het bewegend oppervlak, 
waarop de naaldvormlge uitsteeksels zijn 
aangebracht, h ellend is en de naaldvormige 
uitsteeksels met de punt naar boven gericht 
zijn en een scherpen hoek maken met het 
oppervlak; 

3. Inrichting volgens conclusie 1, met 
het kenmerk, dat de naaldvormige uitsteek
sels zijn aangebracht op een hellenden 
transportband en dat de te scheiden produc
ten aan het boveneinde daarvan worden toe
gevoerd; 

4. Inrichting volgens conclusie 1, met 
het kenmerk, dat de naaldvormige uitsteek
sels zijn aangebracht op het binnenopper
vlak van een draaiende trommel; 

5. Inrichting volgens conclusies 1-4, ge
kenmerkt door een roteerende aanvoertrom
mel, die voorzien is van holten in haar om
trek, zoodanig, dat daardoor de producten 
ln een enkele laag worden afgegeven; 

6. Inrichting volgens conclusie 1, 2, 3 of 
4, met het kenmerk, dat de naaldvormige 
uitsteeksels zijn aangebracht op verhoogde 
gedeelten van het bewegende oppervlak, 
welke verhoogde gedeelten ten opzichte van 
<Ie bewegingsrichting schuinstaande verti
cale zijden hebben, welke zijden geleidingen 
vormen voor de producten bij hun weg over 
het bewegende oppervlak; 

.,dat de rechtsvoorganger van de Trans
portmaatschappij bij deurwaardersexploit 
van 11 J\iaart 1937 Jan Koese heeft doen 
wijzen op den strijd tusschen zijn handelin
gen en het octrooi met sommatie zich van 
die handelingen te onthouden; 

.,dat Jan Koese, die In 1937 een graan
schoonderij had, op het tijdstip der Indiening 
van het octrooi reeds In of voor zijn bedrijf 
aan de toepassing van een gedeelte, waar
voor octrooi werd gevraagd, een begin van 
uitvoering had gegeven; 

,.dat hem op dien grond door den Octrooi
raad, Afdeeling van Beroep d.d. 2 Juli 1938, 
een verklaring van voorgebruik voor wat 
betreft de conclusie 1 en 2 van het genoem
de octrooi is verleend; 

.,dat Jan Kroese tezamen met Hendrik, 
Johannes en Andries Koese onder den naam 
:Machinefabriek "De Seriebouwers" Koese & 
Co, te Stellendam, erwtenleesmachlnes met 
de in het onderhavige octrooi genoemde 
kenmerken voor den verkoop aan derden 
vervaardigt, verkoopt, In het verkeer 
brengt, aflevert of voor een ander In voor
raad heeft, waarbij Inbreuk wordt gemaakt 
op de aan de Transportmaatschappij toe
komende uitsluitende rechten; 

,.dat Jan Kocse c.s. bovendien bij de ver
vaardiging van dergelijke machines o. m. ge
bruikmaken van het vermelde in de conclu
sies 4 en 5 van gemeld oetroo1. waarvoor 
geen recht van voorgebruik werd verstrekt; 
dat zij in de door hen vervaardigde en In den 
handel gebrachte machines volgens het uit
gegeven prospectus "Argus Ariadne Ma
chines" genaamd, gebruik maken van een 
m et uitsteeksels bezetten, tusschen twee 
roteerende walsen met doorhanging opge-
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legde band, welke tengevolge van de rotatie 
der walsen of trommels langs de ond(>rzijde 
daarvan continu naar zijn beginpunt wordt 
teruggevoerd. Op deze wijze wordt ten be
hoeve van de relatieve bewc-glng der te lezen 
erwten ten opzichte van de uitsteeksels een 
concaaf oppervlak gevormd, waarop de e rw
ten worden gestort, dat volkomen Identiek 
Is met het daarvoor in werking zijnde ge
deelte van h et binnenoppervlak van de 
draaiende trommel, genoemd in conclusie 4 
van octrooi 43683. In dat opzicht, dat wil 
zeggen ten aanzien van de sorteerende wer
klng, bestaat er tusschen belde uitvoeringen 
geen enkel verschil, terwijl het ten aanzien 
van h et gestelde doel, sorteering der erwten 
ot dergelijke, volkomen onverschillig is of 
de t erugkeer van het bewegende, met uit
steeksels bezette oppervlak, aan de boven
zijde (zooals volgens de in octrooi 4 3683 be
schreven uitvoeringsvoorbeelden) of aan de 
onderzijde (volgens Argus Adriadne Ma
chine) plaatsvindt, terwijl blijkens figuur 6 
van het octrooi, waarop conclusie 3 van dit 
octrooi betrekking heeft, eveneens bekend is 
de terugkeer langs de onderzijde te doen 
plaatsvinden; 

,.dat Jan Koese c.s. in de door hen ver
vaardigde en in den handel gebrachte ma
chines, volgens het uitgegeven prospectus 
,.Argus Adriadne Machine" genaamd, ge
bruik maken van een roteerende, van holten 
or uitspringen voorziene aanvoertrommel, 
waarvoor onder conclusie 5 van het octrooi 
43683 uitsluitende r echten zijn verleend;" 

dat de Transportmaatschappij op deze 
gronden heeft gevorderd verklaring voor 
recht, dat de voorschreven handelingen van 
Jan Koese c.s. zijn onrechtmatig, een ver
bod dezer handelingen met vaststelling 
eener dwangsom en veroordeling van Jan 
Koese c.s. tot vergoeding der g-eleden scha
de; 

dat Jan Koese c.s. hebben erkend, te2.amen 
ha ndelende onder den naam Machinefabriek 
,.De Seriebouwers" Koese en Co., te Stellen
dam erwtenleesmachines, genaamd Argus 
Ariadne machine, met de in het octrooi ge
noemd{'! ki>nmerken voor den verkoop aan 
derden te hebben vervaardigd, verkocht, in 
het verkeer gebracht, afgeleverd of voor 
een en ander in voorraad te hebben gehad, 
doch hebben ontkend, dat die handelingen 
onrechtmatig zijn, zulks met een beroep op 
de omstandigheid dat Jan Koese ten dage 
van de indiening der aanvrage, welke tot 
octrooi 43.683 heeft geleid, 16 Maart 1935, in 
diens graanschoondC'rijbcdrljf reeds aan de 
toepassing van het in de conclusies 1 (>Il 2 
van voormeld octrooi beschermde een begin 
van uitvoering had gegeven, met het oog 
waarop hem door <len Octrooiraad Afdeling 
van Beroep op 2 Juli 1938 een verklaring 
van voorgcbruik voor wat betreft de con
clusies 1 en 2 van voornoemd octrooi is ver
leend ; 

dat de Rechtbank, bij Interlocutoir von
nis van 19 October 1943, (N. J. 1944/45 No. 
462; Red.) den Octrooiraad h eeft verzocht 
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haar schrütelijk advies te verstrekken over 
de vragen: 

1. of in de con clusies 3-6 van octrooi 
43683 een nieuwe zelfstandige inventieve 
gedachte opges k>ten lig t ; 

2. voor geva l de onder 1 gestelde vraag 
bevestigend wordt beantwoord, of bij à l 
v ervaard ig ing van de Arg u s Ariadne ma
chine van deze inventieve gedachte is ge
bru ik gemaakt ; 

0. da t h et H of, op het be roep der Trans
portmaatscha ppij, bij he t bestreden a rrest 
het vonnis de r R echtbank h eeft bekrach
t igd, na onder m eer te h ebben over wogen : 
"dat de T rl<.ns por t maatscba ppij in haar 
derde grief opkomt tegen de over weging 
van het vonnis, dat niet bij v oorbaat als 
vaststaande mag worden aan genom en, dat 
he t recht van voorgebruik zich n iet tot het 
in de conclusies 3 tot 6 vermelde uitstrekt, 
en zij to t staving van die gr ief aanvoert, 
da t de R echtbank hier een geschilpunt 
maakt, da t n iet tusschen partijen is ge
maakt, daar deze toch beiden hebben aan
vaard een voorgebruiksrecht, da t zich uit
strekt over den inhoud van de con clus ies 
1 en 2, zonder a u toma tisch ook de conclu 
sies 3 en volgende t e omvatten en partijen 
alleen verschillen omtr ent de beantwoor
ding van de vraag of de Argu s Aria dne 
machine a l dan nie t op h et gebied der con
clus ies 3 tot en m et 6 komt ; 

"dat de R echtban k bij h et weergeven van 
deze opvatting vermeldt, dat zij in zooverre 
afwijkt va n h et door beide pa rtijen Ingen o
men s tandpun t, doch daar mede nog n iet, 
zooa ls de Tran spor t maatschappij w il, een 
nie t door par tijen te berde gebrachte kwes
t ie ambtsha lve h eeft gest eld en beslis t ; 

.,da t immers het geschil t ussch en par
tijen loopt over den omvang van het voor 
gebruiks rech t , dat aan Jan Koese is toe
g ek end; da t de Transportmaatscha ppij 
staande houdt, dat d it recht zich n iet ver
der uits trekt dan t ot h e tgeen is vermeld 
in de conclusie 1 en 2 en dat J a n Koese c.s. 
betoogen, dat h un h an delingen nie t treden 
op het gebied van d e andere conclusies ; 

.,da t d il R ech tbank nu zeker, zonder bui
ten h e t geschilpunt van partijen om te 
gaan , a ls H aar oordeel kan te ken nen ge
ven, dat de mogelijkheid niet is u it geslo
t en, dat h et rech t van voorgebruik de con
clus ies 3 tot en met 6 zou best rijken, het
welk t och zuiver een waardcerlng van den 
inhoud en omvang van het voorgebr u iks
r echt behels t; 

"dat de Transportmaatschappij in een 
vierde grief aanvoer t, da t de R ech t bank 
ten on rechte sch eidm g h eeft gemaakt tus 
schen de feitelijke vraag welke handelin
gen Jan Koe K oese op he t t ijds tip der oc
trooia anvrage verrlch tt~ en de rechtsvraag 
welke bevoegdh eden voor h em daaruit 
voortvloeien, daar het a n twoord op de eer 
s t e vra a g t evens h et a n twoord op de t weede 
vraag inhou dt ; 

"da t J an K oese ten t ijde van de aanvrage 
een erwtenschoonmachine bezigde, waar
van de uitvoering inhie ld , het beginsel, 
n eergelegd In de conclus ies 1 en 2 van het 
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octrooi en de Octrooiraad hem daarvoor 
een voorgebruiksrecbt h eeft toegekend; 

.,dat nu de vraag is of deze u itvoerings
vorm, zooals de voorgebruiker die bezigde 
t en t ijde da t hem h et voorgebruiksrech t 
w erd verleend, al dan n iet op eenige wijze 
vera ndering mag ondergaan, bepaaldeliJk 
op die wijze, dat deze vereenzelvigd kan 
w otden m et een anderen door h et octr ooi 
besch ermden uitvoeringsvorm; 

"dat het H or met de R echtbank deze 
vraag bevestigend beantwoordt, daar toch 
een voorgebr uike r eenma al een con s truc 
tie bczigend, waaruit kenn is van het a l
gemeen beginsel van het octrooi blijkt, cle 
v rijheid moet h ebben een anderen en be 
teren vorm van uitvoerin g aan te wenden, 
mits daarbij blijvende binnen de grenzen 
van het a lgemeen beginsel en die vorm 
uitwerk end op een voor d e band liggende 
wijze, van zelfsprek end zonder in botsing 
te komen met een uitv inding, die op zich 
zelf nog meer voorwaarde voor dien ge
w ijzigden uitvoeringsvorm zou zijn en be
sch er md wordt door h et octrooi; 

.,.:lat de Rechtbank da n ook wijders t e
rech t overwoog - hiertegen wordt in de 
vierde grief eveneens bezwaar gemaakt -
dat r ek ening moet worden gehouden m et de 
m ogelijkheid, dat in één uitvinding meer 
dan één zelfstandige inventieve gedach te 
ligt opgeslot en en dat op het beginsel, da t 
het r echt van de voorgebruiker denzelfden 
om van g h eeft als h et octrooi, een u itzonde
r ing dient te worden gemaakt t en aan zien 
va n volgconclus ies, waarin een n ieuwe 
zelfstandige inventieve gedachte is n eerge
legd, die n iet reeds in de hoofdcon clus ie is 
ver vat; 

"dat de R echtbank d iensvolgens advies 
van den Octrooiraad noodig oordeelt over 
de h oedanigh e id van de conclusies 3 tot 
en m et 6 va n h et octrooi ; 

,,da t het f eit, dat de Octrooiraad een ver 
k laring van recht van voorgebruik a lleen 
voor de conclus ies 1 en 2 h eeft v er s trekt 
hierin geen verandering brengt, zooals ap
pellante wil, daar toch in die verklaring 
niet is te zien een vaststelling va n den 
om vang van dat voorgebruiks recht, ver
mits deze aan den R echter is voorbehou 
den ; 

,,dat in de vijfde grief de T rans port 
maatscha ppij de overwegin g der Recht 
bank bestrijdt, waarin wordt verworpen 
haar standpunt, dat art. 32 van de Octrooi
wet den voorgebr uiker a lleen de b evoegd
h eid geeft om door t e gaan m et die soort 
van h an delingen, welke hij op h et tijdstip 
van de octrooiaanvrage verrichtte; 

"dat de R ech tbank t e dezen aanzien 
overweegt, dat de bepaling, da t de voorge
bruiker n iettegenstaande h et octrooi be
voegd blijkt de in het eers te lid v an art. 
30 b edoelde handelingen te verrichten, niet 
a n ders k an beteek en en dan dat hij de be
voegdheid beh ou dt, die hij bezat voordat 
h et oct rooi zijn werking ging uitoefen en; 

"dat de Tra n sportmaatschappij v oor h a.or 
standpunt een beroep h eeft gedaan op ,ie 
gesch iedenis en de r a tio van a rt. 32 lid l 
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in verband met den inhoud van art. 32 lid 
4, die pleiten zouden voor de opvatting, dat 
de voorgebruiker alleen mag voortzetten. 
wat hij ten tijde der octrooiaanvrage ver
richtte en hij àus mag doorgaan met die 
soort handelingen, welke hij op dat tijd
stip verrichtte en wel alleen in zijn toen 
bestaande bedrijf; 

.,dat volgens art. 32 lid 1 der Octrooiwet 
hij, die op het tijds tip van een aanvrage 
om octrooi door een ander, datgene, waar
voor octrooi wordt aangevraagd, reeds in 
of voor zijn bedrijf vervaardigde, of aan 
zijn voornemen tot zoodanige vervaardi
ging een begin van uitvoering had gege
ven blijkt niettegenstaande het octrooi, als 
voo~gebruiker, bevoegd de in art. 30 lid 1 
bedoelde handelingen te verrichten; dat 
deze handelingen zijn het in of voór zijn 
bedrijf vE:rvaardigen van het voortbreng
sel waan·oor het octrooi is verleend, het 
in 'het verkeer brengen, verder verkopen, 
verhuren, afleYeren of voor een ~f andere 
in voorraad hebben of wel gebrmken van 
dat voortbrengsel; 

dat de woorden van deze artikelen, ooi':. 
ge'~ien in het licht van haar geschiedenis, 
duidelijk weergeven, dat de voorgebr u iker 
bevoegd blijft en het hem dus geoorloofd 
is. als ware er geen octrooi, alle hande
lingen in of voor zijn bedrijf te verrichten, 
waarop art. 30 lid 1 aan den octrooihouder 
een uitsluitend recht toekent; 

dat in het onderhavige geval Jan Koesc 
da'.~ ook het recht heeft om de erwten
schoonmachine, die hij aanvankelijk in zijn 
graanschoonderij vervaardigde en geb~uik
te in en voor zijn bedrijf te vervaardigen, 
in' het verkeer te brengen en verder te 
verkoopen ,en zijn recht tot vervaardiging 
en gebruik geenszins slechts beperkt is tot 
zijn onderneming van graanschoon en; 

dat toch de woorden "in of voor zijn be
drijf", welke voorkomen in de artt. 30 en 3Z 
OctrooiwPt niet, zooals de Transportmaat
schappij betoogt, de beteekenls hebben van 
In en voor de bedrijfsinrichting, die de voor
gebruiker tot zijn beschikking had bij h et 
verkrijgen van de verklaring van voorge
bruiksrecht, doch die van elk bedrijf, ont
s taan door uitbreiding of verandering, 
waarin of waarvoor de voorgebruiker met 
zijn voortbrengsel beroepsmatig de hande
lingen van art. 30 gaat verrichten; 

,,dat, ware de opvatting, die de Transport
maatschappij voorstaat, juist, de voorge
bruiker, die n og niet heeft vervaardigd, 
maar slechts een begin van uitvoering heeft 
gegeven aan zijn voornemen tot vervaardi•• 
ging in den zin van art. 32 lid 1 0. W. nim
m er tot eenige handeling, genoemd in art. 30 
lid 1 zou kunnen k omen; 

"dat de Transportmaat schappij daartegen 
nu wel opmerkt, dat volgens art. 32 aan het 
voornemen een begin van uitvoering moet 
zijn gege,·en en daardoor het karakter en de 
soor t der "voorgenomen" handelingen wordt 
bepaald, daar er anders geen begin van uit
voering aanwezig is, clbch deze opmerking 
h et voorafgaande niet weerleg t; 
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"dat immers in art. 32 wordt gesproken 
van het voornemen van de vervaardiging 
van datgene. waarvoor octrooi wordt aan
gevraagd en niet van voornemen om dit te 
verkoopen enz., als in art. 30 genoemd, welke 
handelingen eerst kunnen plaats vinden nà. 
de vervaardiging; 

,,dat in de zesde grief de Transportmaat
schappij zich verzet tegen de beslissing der 
Rechtbank, gegeven op haar stelling, dat, 
zelfs indien Jan K oese zich in deze proce
dure met vrucht op zijn recht van voorge
bruik kan beroepen, de vorderi:1"en teg.-n 
Hendrik Johannes en Andries Koese, die 
volgens haar geen recht van voorgebruik 
kunnen doen gelden, in ieder geval moeten 
worden toegewezen; 

,,dat daaromtrent het vonnis het navol
gende inhoudt: 

,,.,dat een r echt van voorgebruik voor de 
rechthebbende niet alleen de bevoegdheid 
medebrengt om persoonlijk de in art. 30 eer
ste lid bedoelde handelin gen te verrichten, 
doch ook om dit te laten doen door anderen, 
die als ondergeschikten, compagnons of an
derszins In of voor zijn bedrijf werkzaam 
zijn; 

dat in zoodanig geval de handelingen van 
deze anderen door de bevoegdheid van den 
voorgebruiker worden gedekt en dus niet 
als onrechtmatig kunnen worden be
schouwd: 

dat derhalve Hendrik, Johannes en An
dries Koese, nu tusschen partijen vaststaat, 
dat zij de gewraakte handelingen allen te
zamen m et Jan K oese in vennootschapsver
band hebben verricht, zich ter afwering van 
den eisch op het aan Jan Koese toekomende 
recht van voorgebruik kunnen beroepen; 

dat daaruit volg t , dat niet behoeft te wor
den onderzocht of het onderhavige recht van 
voorgebruik toekomt aan Jan Koese alleen 
dan wel aan de vier Koese's gezamenlijk;"" 

,,dat de Transportmaatschappij aanvoert, 
dat deze beschouwingen alleen zouden op
gaan voor hetzelfde bedrijf, dat Jan Koese 
op den datum der aanvrage, 15 Maart 1935, 
had, t e weten een graanschoonderij, welke 
daarna werd in gebracht in de op 1 Mei 1936 
opgerichte vennootschap onder firma Gebr. 
Koese, doch niet voor een geheel ander, 
eerst in de jaren 1937/1938 opgericht bedrijf 
onder den naam Machinefabriek "De Serie
bouwers" Koese & Co. : 

"dat, voor wat betreft de verandering van 
het bedrijf, het Hof de opvatting van de 
Transportmaatshappij niet deelt, zooals uit 
het bovenoverwogene reeds is gebleken. 
waarnaar voor dit onderdeel van deze grief 
wordt verwezen: 

"dat de Transportmaatschappij verder 
heeft gesteld, dat een voorgebruiksrecht, dat 
oorspronkelijk toekomt aan één bepaalden 
persoon, in diens bedrijf, niet later ten goede 
kan komen aan anderen tezamen met dl•n 
oorspronkelijken voorgebruiker, hetzij in 
hetzelfde of zelfs in een ander bedrijf en dat 
de Rechtbank anders beslissende, h eeft 
voorbijgezien, dat een machinefabriek naast 
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de graanschoonderij is opgericht na den da
tum van het ontstaan van het voorgebruiks
recht; 

"dat het Hof ook deze bezwaren niet kan 
deelen; 

"dat toch Jan Koese eenmaal een bedrijf 
uitoefenende, niet in strijd met eenig wets
voorschrift heeft gehandeld door naast dat 
van graanschooner een bedrijf op te richten. 
waarin de geoctrooieerde machines worden 
vervaardigd en verkocht, daar hij toch in 
beide bedrijven, al zijn deze van verschil
lenden juridischen vorm, persoonlijl{ a ls 
voorgebruiks gerechtigde optreedt en buiten 
hem om iemand afzonderlijk, los van het be
drijf, rechten tot handelingen van art. 30 
O.W. verkregen h eeft ; 

,.dat de wet niet gebiedt, dat de voorge
bruiker zelf en alleen de exploitatie van zijn 
voortbrengsel uitoefent m et wering van der
den als deelgenoote of medewerkenden"; 

0. dat tegen deze uitspraak wordt opge
komen met de navolgende middelen van 
cassatie: 

"1. S. of v. t. der artt. 168 Grondwet, 20 
R. 0., 48, 59, 347, 356 Rv., 1, 6, 30, 32, 43, 44, 
54 Octrooiwet, 

doordien het Hof het door de Arr.-Recht
bank te 's-Gravenhage op 19 October 1943 
tusschen partijen gewezen vonnis heeft be
krachtigd en daartoe o.m. heeft verworpen 
de derde grief van de Transportmaatschap
pij, zulks op overweging als hierboven weer
gegeven; 

ten onrechte : 
daar immers, waar de Transportmaat

schappij gesteld had, dat partijen beiden 
hebben aanvaard een voorgebruiksrecht, dat 
zich uitstrekt over den inhoud van de oc
trooiconclusies 1 en 2 en partijen alleen ver
schilden over de vraag of de machine van 
J an Koese c.s. al dan niet op het gebied der 
octrooiconclusies 3 tot en met 6 komt, ter
wijl ook Jan Koese c.s. niet hebben beweerd, 
dat het voorgebruik van een hunner zich 
heeft uitgestrekt tot de uitvoeringsvormen, 
beschreven in de octrooiconclusies 3-6, 
's Hofs overweging, dat Jan Koese c.s., heb
ben betoogd, dat bun handelingen niet tre
den op het gebied der octrooiconclusies 3- 6, 
geen, althans geen begrijpelijke, weerlegging 
vormt der stelling der Transportmaatschap
pij, volgens welke de Rechtbank een niet 
tusschcn partijen bestaand feitelijk geschil
punt heeft gevormd, en derhalve ook het 
Hof het feitelijk verweer van Jan Koese c.s. 
heeft aangevuld, althans 's Hofs beslissing 
niet naar den eisch der wet met redenen is 
omkleed. 

II. S. of v. t. der artt. 48 Rv., 1, 6, 30, 32, 
43, 44, 54 Octrooiwet, 

doordien het Hof als onder I vermeld h eeft 
beslist met verwerping o.m. van de vierde 
grief van de Transportmaatschappij zulks 
op overweging, zooals hie rboven is weerge
geven; 

ten onrechte: 
daar de omvang van het recht van den 

voorgebrulker niet bepaald wordt door zijn 
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kennis van eenig a lgemeen beginsel van het 
octrooi, met het gevolg, dat de voorgebruiker 
binnen de grenzen van dit algemeen beginsel 
een anderen en beteren vorm van uitvoering 
zou kunnen aanwenden, die vorm op voor dl' 
hand liggende wijze uitwerkend, doch inte
gendeel de omvang van het recht van den 
voorgebruiker wezenlijk bepaald wordt door 
datgene, wat de voorgebruiker op het tijd
stip der octrooiaanvrage in of voor zijn be
drijf vervaardigde of toepaste of blijkens 
een begin van uitvoering voornemens was 
te vervaardigen of toe te passen; 

III. S. of v. t. der onder II genoemde ar
tikelen, doordien het Hof als onder I ver
m eld heeft beslist met verwerping o.m. van 
de zesde grief van de Transportmaatschap
pij, zulks op de hierboven weergegeven over
wegingen; 

ten onrechte: 
daar niet mogelijk is, dat een voorgebrui

k er in of voor onderscheidene bedrijven van 
verschillenden juridischen vorm persoonlijk 
als voorgebruiksgerechtigde optreedt en 
daarmede de handelingen dezer bedrijven 
dekt, daar immers het recht van voorge
bruik alleen met het bedrijf op anderen kan 
overgaan en bij zoodanigen overgang geen 
recht van voorgebruik voor den oorspronke
lijken voorgebruiker of voor diens andere 
of vroegere bedrijven kan overblijven;" 

0. ten aanzien van het eerste middel : 
dat Jan Koese c.s., door de octrooihoudster 

beticht van inbreuk op h et octrooi 43683, 
hebben aangevoerd, dat zij niettegenstaande 
dit octrooi bevoegd zijn machines met in dit 
octrooi genoemde kenmerken te vervaardi
gen en in het verkeer te brengen en zich 
daartoe hebben beroepen op bepaalde han
delingen, die Jan Koese op het tijdstip der 
octrooiaanvrage, blijkens de aan hem met 
betrekking tot de conclusies 1 en 2 van het 
octrooi verleende verklaring van voorge
bruik, reeds in zijn bedrijf heeft verricht; 

dat bij dit gevoerde verweer de rechter 
ingevolge art. 48 Rv. wet en octrooi ver
mag uit te leggen teneinde na te gaan 
hoever - gegeven het octrooi en de han
delingen van voorgebruik - het recht van 
voorgebruik zich ten aanzien van het in 
het octrooi omschrevene u itstrekt; 

dat de rechter daarbij komende tot een 
uitkomst, die afwijkt van het door de pro
cespartijen Ingenomen standpunt en die 
eigen bevinding ten grondslag leggende 
aan zijn uitspraak, niet in strijd met art. 
48 Rv. buiten partijen om het verweer aan-
vult, doch een taak vervult, welke voor 
h em uit dit artikel rechtstreeks voort
vloeit; 

dat derhalve het Hof terecht beeft be
slist, dat de Rechtbank zonder buiten het 
geschilpunt van partijen om te gaan, als 
baar oordeel kon te kennen geven, dat ,Ie 
mogelijkheid niet is u itgesloten, dat het 
recht van voorgebruik de conclusies 3 tot 
en met 6 van het octrooi mede bestrijkt; 

dat deze beslissing_ volkomen begrijpelijk 
is; 

dat mitsdien het middel faalt; 
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0. ten aanzien van het tweede middel: 
dat de stelling van dit middel, dat het 

voorgebruiksrecht in zijn technischen om
vang bepaald wordt door het voorgebruik, 
zooals dit op het tijdstip der octrooiaan
vrage plaats vond, zodat de voorgebruiker 
geen anderen of beteren vorm van uitvoe
ring zou mogen aanwenden dan hij op dat 
moment bezigde, niet kan worden aan
vaard; 

dat toch vooreerst de bewoordingen van 
art. 32 Octrooiwet er op duiden, dat he t 
recht van den voorgebruiker niet is be
perkt tot de voortzetting van de feitelijke 
toepassingshandelingen ten tijde der oc
trooiaanvrage verricht, doch dat deze han
delingen een der voorwaarden vormen voor 
het ontstaan van een recht van voorge
bruik, waarvoor de uitsluitende rechten 
van den octrooihouder op de geoctrooieer
de uitvinding ten volle wijken; 

dat dit ook als de bedoeling van den 
wetgever tot uiting is gekomen in hetgeen 
bij de totstandkoming van de Octrooiwet 
in de Memorie van Toelichting is opge
merkt omtrent den grondslag van het voor
gebruiksrecht, nan;ielijl~ de verwijzing naa!" 
het bestaan van gronden van billijkheid 
om tegenover dengeen, die, in de in art. 1.2 
omschreven omstandigheden, de uitvin
ding, waarvoor octrooi werd aangevraagd, 
toepaste, het monopolie van den octrooi
houder niet te doen gelden ; 

dat ook met de bescherming als voorge
bruiker van hem, die op het tijdstip der 
octrooiaanvrage aan zijn voornemen tot 
vervaardigen of toepassen van datgene, 
waarvoor octrooi werd aangevraagd,slechts 
een begin van uitvoering heeft gegeven, 
kwalijk t e verenigen is een gebonden zijn 
van den voorgebruiker aan den bijzonderen 
op dat tijdstip door hem gebezigden uit
voeringsvorm; 

dat toch deze besch erming veelal waar
deloos zou zijn, indien de voorgebruilrnr een 
uitvoeringsvorm, welke nog slechts op pri
mitieve V1,jjze was uitgewerkt, doch waar
uit de kennis van het a lgemeen beginsel 
der uitvinding bleek, niet zou mogen ver
volmaken of door een beteren vervangen; 

dat de bevoegdheid van den voorgebrui
ker om andere vormen van uitvoering aan 
te wenden dan de oorspronkelijk gebezigde, 
ook al zijn deze door het octrooi beschermd, 
echter daar haar grens vindt, waar he t 
betreft door het octrooi beschermde ver
beteringen of uitvoeringsvormen, waarin 
een nieuwe zelfstandige inventieve ge
dachte is neergelegd, waarmede de voor
gebruiker onbekend was; 

dat toch h et recht van voorgebruik 
slechts het benutten van de uit het voor
gebruik gebleken kennis der uitvinding 
tegenover het verleende octrooi in bescher
ming neemt; 

dat mitsdien ook dit middel niet tot cas
satie kan leiden; 

0. omtrent het derde middel: 
d:.t het laatste lid van art. 32 Octrooi

wet bepaalt, dat het recht van voorgebruik 
alleen mèt het bedrijf op anderen overgaat; 
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dat, blijkens hetgeen bij de totstandko
ming der Octrooiwet in de Memorie van 
Toelichting met betrekking tot deze be
paling is opgemerkt, de wetgever daar
mede heeft willen uitsluiten de mogelijk
heid het recht van voorgebruik door ovey
draeht te verdubbelen of te splitsen, aldus 
dat er m eer dan één rechthebbende zoude 
ontstaan, aan wie, ieder voor zich, dit 
recht geheel of voor een deel zou toekomen; 

dat daarom de Octrooiwet het recht van 
voorgebruik bindt aan het bedrijf, waar;n 
het wordt uitgeoefeqd aldus, dat het slechts 
overdraagbaar is t ezamen met dit bedrijf 
of een deel daarvan, waarin de uitoefening 
plaats vindt, en met dien verstande, da t 
het voorgebruiksrecht in zijn geheel op 
den verkrijger overgaat, zonder dat de ver
vreemder het daarbij ook nog voor zichzelf, 
geheel of ten dele, kan behouden; 

dat het Hof In de door het middel aange
vochten beslissing dit beginsel der wet 
miskent door aan te nemen, dat de voor
gebruiker, die zijn bedrijf in een vennoot
sch,i,p inbrengt, persoonlijk tot het voor
gebruik gerechtigd blijft en aldus aan meer 
oan een vennootschap, waarin hij een deel 
van zijn bedrijf overbrengt, de uitoefening• 
van h et voorgebruiksrecht kan verzekeren 
door uaarin zelf als deelgenoot op te tre
den; 

dat bij de toedracht, waarvan het Hof te 
dezen veronderstellenderwijs is uitgegaan 
- namelijk, dat het bedrijf (graanschoon
derij), h etwelk .Jan Koese op den datum 
der octrooiaanvrage (15 Mn.a.rt 1935) had. 
in 1936 werd ingebracht in de op 1 Mei van 
dat jaar opgerichte vennootschap onder de 
firm,i Gebr. Koese, en dat vervolgens in de 
jaren 1937/1!)38 werd opgericht een bedrijf 
voor het vervaardigen en in den handel 
brengen van envtenleesmachines onder den 
naam Machinefabriek "De Seriebouwers"' 
Koese & Co. - , het voorgebruiksrecht doot· 
he t inbrengen van zijn bedrijf in de firma 
Gebr. Koese voor Jan Koese persoonlijk 
zou zijn verloren gegaan en daarna door de 
Seriebouwers Koese & Co. nog slechts zl)U 
kunnen zijn verkregen, indien deze ven
noot.schap het voorgebruiksrecht van de 
firma Gebr. Koese mèt een deel van het 
bedrijf dezer firma, waarin de machinc:s 
werden vervaardigd, zou h ebben verwor
ven, waardoor dan dit recht weer voor de 
firma Gebr. Koese zou zijn te loor gegaan; 

0. dat mitsdien het derde middel gegrond 
is en 's Hofs arrest zal moeten worden 
vernietigd; 

0. dat de Hooge Raad. nu de partijen 
over en weder op enige punten in het on
gelijk zijn gesteld, termen aanwezig acht 
om de kosten der procedure in cass11tie 
tussen partijen te compenser en; 

Vernietigt het bestreden arrest; 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof 

te 's-Gravenhage ter verdere behandeling 
en beslissing met inachtneming van dit 
arrest; 

Compenseert de kosten der procedure in 
cassatie des, dat iedere partij haar eigen 
kosten drage. 
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Con clus ie Adv.-Gen. Wijnveldt: 

P ost alia: 
H et eer ste m iddel, klagend over onvol

doende motivering, k omt op tegen de ver
werping door het Hof van de derde grief, 
welke in dit middel, evenals de gronden, 
welke het Hof tot ongegrond verklaring 
geleid hebben, geheel is overgenomen. 

D eze grief had betrekking op de over
wegingen drie tot en met zes uit het vonnis 
der Rech tbank, waarin gezegd wordt: enz. 

De stelling van de derde grief was nu, 
dat de Rechtbank in afwijking van het 
stan dpunt van partijen toch de omvang 
van het voorgebruikersrecht met het oog 
op de con clusie 3-6 van het octrooi in ge
schil achtte. Eiseres achtte deze beschou
w ing der R echtbank n iet aanvaardbaar en 
maak te daart egen dus een grief bij de be
handeling der zaak voor het Hof. E iseres 
klaagde erover, dat de Rechtbank äe fei
t elijke gronden ten onrechte had aange
v uld. 

I n cassatie acht zij het onbegrijpelijk, 
h oe het Hof de omvang van het voorge
bruikersrech t in geschil heeft kunnen ach 
t en, daar blijkens de vaststelling door het 
H of het geschil slechts liep over de vraag 
of de han delingen der verweerders inbreu k 
maakt en op hetgeen door de conclusies 
3- 6 beschermd werd, terwijl het voorge
bruikersrecht ten aanzien daarvan niet was 
ingeroepen. 

Ik ben van mening, dat 's Hofs weerleg
ging van de derde grief niet onbegrijpelijk 
of onjuist is, hetgeen blijkt wanneer men 
kennis neemt van a l hetgeen partijen in 
deze procedure gesteld hebben. D it is mo
gelijk voor den Hoogen Raad, daar de 
R echtbank in haar vonnis a lle conclusies, 
welke in eerste aanleg genomen zijn , heeft 
ingevoegd en in hoger beroep het Hof 
evenzo handelde. 

Bij lezing van alle processtukken volgt 
m .i. uit de conclusies van antwoord en du
pliel<, dat verweerders er van uit zijn ge
gaan, dat bij dit octrooi het voorgebruiks
recht t en aanzien van conclusie 1 en 2 
medebracht, dat de door eiseres gestelde 
inbreu k op de conclusies 3 tot en met 6 ge
dekt was. Terwijl verweerders aannemen, 
dat het ver leende voorgebruiksrecht zich 
n oodzakelijkerwijs uitstrekte over de van 
inbreuk op conclusie 4 betichte machine -
waarbij zij echter opmerkten, dat zij d ie 
conclusie n iet toepasten - , zegt de Recht
bank, dat dit voorgebruiksrecht z ich mo
gelijk reeds uitstrekt over hetgeen in con
clusies 3 tot en met 6 is vastgesteld. Bij 
beide opvattingen Is de omvang van het 
voorgebruiksrecht onderwerp van het ge
schil, en dus is de rechter gehouden deze 
zelfstandig vast te stellen, zonder gebon
den te zijn aan de opvattingen van par
tijen. Het Hof doet dit duidelijk uitkomen 
bij zijn overweging, dat de Rechtbank ze
ker, zonder buiten het geschilpunt van par
tijen om te gaan, als haar oordeel kan te 
kennen geven, dat de mogelijkheid niet is 
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uitgesloten, dat het rech t van voorgebruik 
de conclusies 3 tot en met 6 zou bestrijk en, 
h etgeen toch zuiver een waardering van 
de inhoud en omvang va n het voorge
bru iksrecht behelst. 

Inderdaad heeft het Hof, en in zoverre 
acht ik het middel juist, het standpunt van 
verweerders n iet volledig weergegeven, 
doch daarmede is 's Hofs arrest n ie t onbe
grijpelijk geworden, te minder daar dit 
standpunt uit de overgenomen stukk en vol
doende te kennen is . Il< ben dan ook van 
mening, dat noch Rechtbank, n och Hof het 
feitelijk verweer hebben aangevuld, doch 
dat het vaststellen van de omvan g van h et 
voorgebruiksrecht berust op toepassing 
van de wet. 

Het tweede m iddel keert zich tegen de 
verwerping van de v ierde grief, welk e 
eiseres voor het Hof aanvoerde. 

Post alia: 
Het tweede middel stelt dus de vraag 

aan de orde, in welke technische omvang 
het voorgebru ilcersrecht ontstaat, m. a .w. 
kan dit rech t, n u de eerste verweerder 
slechts de conclusies 1 en 2 vóór de aan 
vrage heeft toegepast, zich tevens uitstrek
ken over de conclusies 3 tot en met 6. 

D e geachte pleite r voor eiseres h eeft bij 
dit punt gewezen op het z.g . Duitse 
systeem, volgens hetwelk de voorgebruiker 
zijn handelwijze van vóór de octrooia an
vrage mag voortzetten in de technische 
omvang, die zij had, dus zonder toepassing 
van de r uimere inhoud van het octrooi 
(Klauer-Möhring, P atentgesetz, blz. 196 
vlg.; 'l'etzner, Kommentar zum Patentge
setz, blz. 213 vlg.; Kohier, Handbuch des 
deutschen Patentgesetz (1900), blz. 479 
v lg.), naast de z.g. Zwitserse regel, da t 
tegenover hem, die onder een octrooi va l
lende handelingen vóór de aanvrage heeft 
verricht, het octrooi, ook a l om vat dit meer 
dan bedoelde handelingen, zonder meer niet 
geldt. (Weidlich-Blum, Das Schweizerisch e 
Patentrecht, dl. I, blz. 215). 

In Frankrijk en België is het voorge
bruiksrecht niet wettelijk geregeld. De 
rechtspraak neemt daar een "exception de 
possession personelle antérieure" aan, 
waarbij er van wordt u itgegaan, dat deze 
exceptie zich niet verder u itstrekt dan tot 
voortzetting van reeds vóór de octrooiaan
vrage verrichte han delingen. (Pouillet, 
'l'raité t h éorique et pratique des brevets 
d'invention, n os. 425/43; P icar d 'l'ra ité des 
brevets d ï nvention, No. 532). 

Art. 32 lid 1 der Octrooiwet 1910, S. 313 
volgt, wanneer men het leest het systeem, 
h ierboven aangeduid a ls het Zwitser se. H et 
artikel is zeer ruim gesteld, maar bij he t 
maken van gevolgtrekkingen u it deze be
paling mag n iet u it het oog worden ver
loren, dat, zoals ook uit de gesch iedenis der 
Octrooiwet blijkt, de wet zwijgt over a lle 
vraagstukken, welke zich k unnen voor
doen betreffende de technische om vang van 
octrooien. 

'!'elders (Octrooirecht 2e dr ., n o. 335) 
schrijft dan ook: ,.Voorgebruikersrecht om-
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vat in beginsel toepassing van het gehele 
octrooi, met uitzondering echter van volg
con clusies, waarin een nieuwe zelfstandige 
gedachte is n eergelegd". In dezelfde zin 
laat zich Mr. J . Verzett uit (H et voorge
bruiksrecht in het Nederlands Octrooirech t, 
blz. 130 vlg.), die er op wijst (blz. 134) , dat 
het kan voorkomen, dat in een aanvrage 
mede inventieve nevenmaatregelen worden 
aanbevolen. Drücker in zijn Handboek hul
digt een nog beperkter opvatting en volgt 
de Duitse leer (no. 146 en no. 152). 

De rechtspraak van de Octrooiraad gaat, 
zoals Verzett opmerkt (blz. 135) wat be
treft d e omvang van het voorgebruikers
rech t in de richting der Duitse praktijk en 
beperkt dit recht tot zover de identiteit van 
het bezit der uitvinding uit de toepassin gs
handeling en de octrooiaanvrage is geble
ken. Verzett, die persoonlijk vasthoudt aan 
de woorden der wet en de omvang van h e t 
vo9rgebruilrnrecht in beginsel onbeperkt 
ácht voor ieder onderdeel van de materie 
der octrooiaanvrage, a cht echter de recht
spraak van de Octrooiraad niet doorslag
gevend, zoals hij op blz. 141 vlg. uiteenzet. 

Bij het geven van een verklaring van 
voorgebruik aan de eerste verweerder heeft 
de Octrooiraad vastgesteld, wat voo1· ma
ch ine deze vóór de priorite itsdatum had 
sam engesteld en uitgemaakt dat deze onder 
de conclus ies 1 en 2 van het octrooi viel. 
Dit was dus in overeenstemming met de 
feiten, dat hij ten slotte slechts een ver
k la r ing van voorgebruik met betrekking 
tot die conclusies gevraagd had en zijn 
machine toen nog niet geheel overeenkwam 
met he tgeen in de conclusies 3 tot en me t 
6 was vermeld. 

D e later aangebrachte wijzig in gen deden 
de eerste vraag rijzen of daardoor verweer
ders inbreuk m aakten op de overige con
clusies van het octrooi. 

Zowel de R echtbank door haar vragen 
aan de Octrooiraad, als he t Hof staan 
blijkbaar op h etzelfde standpunt als de 
hiervoor vermelde schrijvers (Telders, no. 
335, blz. 364; Drucker, no. 152, blz. 209; 
Verzett, blz. 133), dat het kenmerk van het 
al of n iet geoorloofde der toepassin gen ge
zocht moet worden in de vraag of e r in de 
conclus ies, waarvoor geen verklaring van 
voorgebruik is gegeven, een inventieve ge
dachte ligt opgesloten, en zoeken daarin 
het k enmerk ter beantwoording van de 
vraag, hoever de technische omvang van 
het voorgebruikersrecht gaat. Daarmede is 
dan de billijkheid in het oog gehouden, 
waarvoor het voorgebruikersrecht in de 
wet is opgenomen (Mem. van Toelichting 
hij Moorrees, dl. I, blz. 167, 168). 

De voorgebruiker mag m. i. ongetwijfeld 
veranderingen aanbrengen tot verbetering 
van de uitvoering, wanneer hij m::k'l.r niet 
daarbij gebruik maakt van een n ie uwe uit
vinding, welke is opgenomen in die con
clusies van het octrooi, waarvoor· hem geen 
voorg-ebruik is verleend. 

In deze zaak was de uitvinding besloten 
in de conclusies een en twee. De Recht-
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bank wilde nu van meer deskundige zijde 
vernemen of in verband met de latere han
delingen van verweerders, de con clusies 3 
tot en met 6 s lechts voor de vakman voor 
de handliggende vormgevingen, omschrij
ven, dan wel of daarin uitvindersgedachten 
lagen, welke niet voortvloeiden uit de eer
ste twee conclus ies. 

Ik meen dat Rechtbank en Hof met de2e 
beslissing, gezien de r uim gestelde bewoor
dingen van art. 32, geen wettelijke bepa
lingen hebben geschonden of verkeerd toe
gepast. Eiseres gaat naar mijn opvatting 
te ver met te verlangen, dat verweerders 
a lleen mochten werk en met de machin e in 
de ongewijzigde toestand, waarin deze ver 
keerde ten tijde, dat het voorgebruik werd 
toegestaan. 

A ls zesde grief heeft eiseres voor het H of 
gesteld, dat zij zich verzet tegen de beslis
s ing der Rechtbank, gegeven op de stelling 
van e iseres, dat, zelfs indien J an Koese 
zich in deze procedure met vrucht op zijn 
recht van voorgebruik kan beroepen , de 
vorderingen tegen zijn mede-verweerders, 
die volgens haar geen recht van voorge
brnik kunnen doen gelden, in ieder geval 
moeten worden toegewezen. 

D e R echtbank had hieromtrent overwo
gen: enz. 

Het H of verwierp deze grief op grond 
der overwegingen in het derde middel over 
genomen. 

Ook in cassatie handhaaft e iseres hierbij 
haar stelling op grond van art. 32 lid 1 en 
4 der Wet, waaruit volgt, dat voorgebruiks
recht slechts door handelingen in of voor 
een bedrijf kan worden verkregen en dat 
het recht alleen mèt het bedrijf kan over
ga.an. 

Feitelijk staat vast, dat de eerste ver
weerder zijn voorgebruikshandelingen ver
r icht heeft op de prioriteitsdatum in een 
hem toebehorende graanschoonderij, dat bij 
d it bedrijf heeft ingebracht in een op 1 Mei 
1936 opgericht e vennootschap onder de fir
ma Koese, waarin de overige verweerders 
vennoten waren, en dat deze vier firman
ten in de jaren 1937/1938 de vervaardiging 
en de verkoop der Argus Ariadne machines 
zijn ter hand gaan n emen in een nieu w be
drijf onder de naam Machinefabriek "De 
Seriebouwers·· Koese & Co. 

H et Hof merkt terecht op, dat de wet 
niet gebiedt, dat de voorgebruiker zelf en 
alleen de exploitatie van zijn voortbrengsel 
uitoefent met wering van derden als deel
genoten of medewerkenden. 

Bij de verwerping der vijfde grief van 
eise1·es, waartegen in cassatie n iet Is opge
komen, zegt het Hof o.m., dat de woorden 
"in of voor zijn bedrijf", welke voorkomen 
in de ai·tt. 30 en 32 der Octrooiwet, niet 
zoals eiseres beweerd had, de betekenis 
hebben van in en voor de bedrijfsinrich
ting, die de voorgebruiker tot zijn besch ik
king had bij het verkrijgen van de verkla
r in g van verbruiksrech t, doch die van 
elk bedrijf, ontstaan door uitbre iding of 
verandering, ·waai·in of waarvoor de voor-
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gebruiker met zijn voortbrengsel beroeps
matig de handelingen van art. 30 gaat ver
rich ten. In gelijke zin besli~te de Octrooi
raad op 3 Juni 1941 (Bijbl. Ind. E ig. 1942, 
blz. 187) . 

De bedoeling van art. 32 Jid 4 is dan ook 
a lleen geweest (Mem. v. Toel., Moorrees I, 
blz. 168) te voorkomen, dat een voorge
bruiker feitelijk licenties zou gaan verlenen 
zonder octrooi te bezitten. Ook de schrij
vers (Telders, No. 337, blz. 365; Druck er, 
no. 162, blz. 210; Verzett, blz. 138/9) staan 
de voorgebruiker a lle mogelijke v1·ijheid toe 
zijn bedrijf uit te breiden, over te doen, on
der te brengen in een vennootschap. 

43G 

Ik ben dus van m ening, dat het middel 
tegen 's Hofs beslissing, dat de w ijze waar 
op de eerste verweerder zijn bedrijf h eeft 
veranderd door er, na het eerst alleen te 
hebben uitgeoefend, een venn ootschap on
der firma met de andere verweerders van 
te maken en ten s lotte met hen twee ven
nootschappen te vormen, niet in strijd met 
do wet is, ten onrechte opkomt. 

Van oordeel, dat de middelen niet tot 
cassatie kunnen leiden, concludeer ik t ot 
verwerping van het beroep en veroordeling 
van eiseres in de kosten dezer procedure. 

N . J . 
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H et cursief i:e!l rukte moet gl'zocht w-0rdeu In het deel BESLUITEN 

gedrukt op geel papier. 

Algemee1w Rl'kenkamer. 
- B esluit tot wijziging van het Koninklijk 

- besluit v an 11 Juni ,934 (Stbl. no. 307), 
tot v aststelling van de vergpeding aan 
plaatsve rvangende leden de r Algemeene 
Rekenkam er (artikel 48, 7e lid der Cpm p
t a biliteitswet x92 7 (Stbl. no. 259). 

A mbtemireu. 
S. H 4. 7 Januari. Blz. 4 . 

- Uitspraak van den Centra len Raad va•i 
B eroep {Gemeentewet art. 168 ; K on. be
sluit 13 Sept. 1945, S. F 173, art. 2). -
Art. 2 van het K . .B. F 173, houdende 
vaststelling -van een leeftijdsgrens voor 
het vervullen van openbare functies, 
geeft een opsom111ing van groepen van 
personen, voor wie niet geldt de vei·
plichting tot ontslag o p zeker tijdstip, 
doch laat geheel onverlet de bevoegd
heid -van (in casu) den gemeenteraad o,n 
naar eigen inzicht te voorzien in de r ege
ling van ontslag uit nevenbetrekkingen. 

25 Februa1i. 
- Koninklijk besluit. (K. B. 10 October 

1945, S. F 221 art. 2.) - Appellant heeft 
zich ov zijn moeil ijke post tijdens de be
zetting als een goed Nederlander gedra
gen en veie blijken van goed-vaderland
.yclte gezindheid gegeven. Al moge in 
e1ikcle gevallen zijn optreden als 1ninde1· 
gelukkig moeten worden aangemerkt, zoo 
is daarin geen enkel bewijs van een on
juist<> houding van appellant tegenover 
de Nederlandsche zaak gelegen. In het 
bijzondei· is niet aannenielijk gemaakt 
dat ee,t verlies van prestige den terug
keer van appellant in de tevoren door 
h em bekleede betrei·king zou onmo.oelij/,; 
maken. Al zou dezr terugkeer door de 
langdm-ige behandeling van deze zaak 
zijn bemoeilijkt, zoo is de oorzaak daar
van niet bij appellant gelegen en mag hij 
daari·an dan ooi.; niet de ·nadeelil}e oe
volgen ondervinden. S .i1laart. 

- Koninldijk Besluit. (Besluit 10 Oct. 1945 
S. F lllll art. 1). - Terecht is aan ap
pdlant ont::ilag verleend krachtens dit 
besluit op grond dat hij : a. lid is geweest 
van het K.AY. zij he t, dat dit lidmaat
schap zonder wilsverkla1·ing zijnerzijdç 
(n.l. door overschrijving als lid -van het 
N.V.V.) is totstandgekomen; b. lid is qe
tcordcn van den Ned. Volksdienst; c. bij. 
ecnkomste11 heeft bijgewoond, belegà'door 

zi}n toennialigen nat.-soc. chef, zonder 
dat hij daartoe verplicht was. - Uit al 
deze handelingen tezanien blijkt, dat zijne 
houdi71g in verband 1net de bezetting een 
zoodanige is geweest, dat hij in zijn e be
trnklping niet kan worden gehandhaafd. 

21 .illaart. 
- Koninklijk besluit. (Zuiver ingsbesluit 

1945 art. 9: Besluit 10 Oct. 1945 S. F Z21 
art. 1). - De op appellant toegepaste 
maatregel wijkt af van het advies, be
doeld in art. 5 vierde lid 1,an het Zuive
ringsbesluit 1945 voor zooveel bet1·eft de 
toepassing van liet -vijfde en zesde lid 
van dit artikel. De .oenon,en maatregel 
moet als een eenheid icordc11 beschotiu·d, 
zoodat "" hij niet geheel in overeen
stemming is met het voormelde advies, 
de appellant daartegen op grond -van art. 
9 van genoemd beslilit beroev kan in
s tellen. llet beroep uordt in zooverrc ge
grond geacht , dat het ontslag niet moet 
u:ordcn verleend op grond van art. 2 lid 
1 sub 1 v an het Zuiveringsbesluit 1945, 
doch op grond van art. 1 sub b van het 
K. B. van 10 Oct. 1945 S. 1" 221. 

15 A p r il. 
- Koninklijk besluit. {Besluit 10 October 

19 /5 S. F 221 art. 1) . - Appellant heeft, 
teneinde z ijrt 1·adiotoestcl te kunnen be
houden, destijds een schrij-r;en gericht tot 
den kringleider der N.S.B., uaarin hij, 
hoewel hij niet aan politiek wenscht te 
doen, de richtlijnen der Duitsche politie/,; 
voor 100 % onclerschrijft en zich bereid 
verklaart om toe te treden, tot een pas
sende organisatie om de 11wde,ccrki11g van 
dien kringleider tot h<>t bchoucl van zijn 
radio t e kunnen verkrij_Qen. Bovendien 
heeft appellant, teneinde zijn bct1·ou-u:
baarheid voor den bezellcr te stai·en, zich 
in dat schrijven beroepen 0/J een ta-eetal 
1Jl'rso11en, 1.·a11 trie aa11ye110111en kan 1wr
dcn, dat zij toentertijd een on-A~cdcrta,1d
sche houding aannamen. A 1JIJCllant heeft 
i·oorts ev<>neens om ;:,i},1 radio te behou
den, zich aangesloten bij het 'l'echnisch 
Gilde. Beide handelinge1i hebben tot het 
door hem beoo.ode oevolg, het behoucl van 
het toestel, u<>leid. Blijkens een ,,. ander 
is de houding i,an appel/an t zooclcrnig ge-
1Ceest, dat hij i11 zijn betrekkinfJ niet kan 
worclen vehandhaafd en is hem door den 
.i1Iinister tc,·echt onls/(lg i·crlee11Cl zonder 
toekenning van v-achtoeld. 21) Api-il. 
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f(onink/ijl, besluit. ( Besluit 1·. 10 Oct. 
1915 K F 221 art. 1). - .lppella11t heeft 
zijn bcnoeininr1 tot root;;ittcr ran de 
Raad t•a11 Arbeid mede te danken aan 
steun 't"(Lll X.KB.-zijde 111 ]l('cft zich in 
cc11, het 1•erkrijµc11 ra11 bn:ordcri1111 be
ogend schrijt•en aa,, ee11 X.&.B.er ttitge
late11 i11 011aan vaatllbare e11 hem belas
tende be11"oorlli11r1c11. Voorts is hij tot in 
de loop t·a11 J!I I i lid VCl("('('St t·a,, het 
1\-., l.F. llicrtcvemH·cr staal, dat Juj heeft 
dcelgc,w111Cn a1111 het verzet 0.111. door het 
verlencn i·an steun aan o,1rlenluikers. 
1·oorts i.~ niet !leblcken, dat hij in zijn 
functie ra11 roorziltcr 1·1111 de Raacl t'a11 
.trbcid da11 u·cl in enig a11der ecrband 
onrarlcrla11ds1ieu•111lc en de Xcdcrlandsc 
bclanr1n1 schadende llanrlelingen heeft 
rcrricht. Siette111in 1110.•t op vrn11rl ran 
c1 n en a11dcr 1rorcln1 geoordeeld, llat zijn 
houding in verbcuul 1,1et de be:::ctthto :::o
llanig is _qeicecst, <lat hij rn zijn l)etrck
king niet ka11 worden yclla11dhaafd, en 
is he111 terecht ontslag n 1·1< end als be
<tocld in art. 1 sub b rn,1 ltd K. 8. i:a11 
10 Oei. 19 j5 IS. J,' Ul. 6 .llei. 

- Koninklijk besluit. ( B esluit van 10 Oct. 
1945 N. F 221 art. 1.) - Terecht is aan 
appella11t op grond van dit besluit ontslag 
-verleend als a,nbte11aar ter gemeente
secretarie, <laar hij: 1°. in Jfci 1941 aan 
de Krinf!lc ider der N.S.B. ce,i landsver
raderlijke brief heeft veseh1·cven, 1caarin 
hij, met de bedoeling aldus pro111otie te 
k1w11e,1 maken, zich bereicl verklaarde de 
X.S.B. alle mogelijke steun te verlenen, 
en aan de J{ri119/eider vcrzekerde, dat 
deze in alles op hc,n kon rekenen; 2°. als 
tnid.-secrctaris ,neer dan nodig met cle 
X.S.B.-burgemecster bij het v oeren va11 
de gemcente-admi11istratie zijn medeu;er
king heeft ve,·leend en daarvoor van deze 
uit diens privé-middel en een extra maan
delijkse vergoeding ontving. - Daar ap
pellant sedert 1942 aan illegaal werk heeft 
deelgenomen e11 desu;cge in Nov. 1944 
tcerd gean·esteerd e11 in Duitsland te tcCrk 
gesteld, zij11 voor een o,itslag krachtens 
het Zttit>eri11gsbesluit 1945 veen termen 
aaniceziv. 11 Juli. 

- Koninklijk besluit. (Ztliveringsbesluit 
19¼5 art. 2; Besluit 10 Oct. 19,15, S. F Ul 
art. 1) . - Appellant is tijdens de bezet 
Hno litt [/CH'Cl'St can de Ned. Volk8àicnst 
en ~-a,1 het X.,l.1". Hij heeft 1·oorts ver
hoo[lde rantsoe11n1 lei·ensmiddelcn 1·er
krc[lc11 omdat zijn :00011 in clicnst 1:a11 de 
vijand ircrkte, terwijl. hij van de vlja11d, 
na daartoe str1•k/,u1d ver.~ock tocstcm
minv 1!1·,•ft ver/, reven zijn radiotoestel te 
!Jcltoudn1. Op grond ra11 een c,1 ander 
ka11 apprllant 11ict in =ij11 betrei,:ki,rg 
1t·orden gclta11dhaafd. Dehter zijn door 
hc,n oot.- rlciden n•rricht, u-clke van i:a
d,•rlanrlsliet"ende vc.:in<lhcicl getuigen, o.,n. 
<laadu-crkdijkr .~le,tn aan onde,·d11iJ.-ers. 
I,1 i-erba11d hier111t·de is <tPPCllcrnl ten 0,1-
rcchte 011t~lavc,1 op grond van art. 2 Je 
lid Slib I ran het Z11w·crill!/Sbcslttit 1943 
e,1 ,,wet l!eu, ongceraagcl ontsla!/ met 

to,·l.n111i1111 i-an 1t·achtgeld trordcn ver
lc< nd op ,,rond t'(lll art. 1 onder b, l'lln 
hrt K. ll. L0an 10 Oei. 1943 s. F 2.n 

1 il ugustus. 
- l(oniul.-lijk besluit. (Besluit 10 Oct. 19/5, 

.S. F UJ art. 1). - Ten onrechte is aan 
appellant o,1aevraa11d ccrrol ontsla!! met 
tocke1111iny va11 wachtgeld vcrleeml , nu 
niet aa111w111elijk is, rlat hij zich geduren
de de bezetting op laatdu nkendc tciJze 
over leden t·an het Kon. Jluis heeft uit
gelaten, hij aannemelijk heeft gemaakt, 
dat zij11 lidmaatschap 1:an het Nat. Pront 
aict tot stand is r11·ko111c11 uit onjuiste 
motieren, en op vrond va,1 een 111inder 
uelui,:/,:ig optreden in een bepaald geval 
niet gcoo,·deeld mag 1cordcn, dat zijn hou
ding i11 1:crband met ctc bezetting zodanig 
is vcu-eest, dat hij niet in zijn f1rnctic kan 
worden ocha11dhaafd, nu ov geen enl,:cle 
u·ijze 1·a11 cc11 on1·adcrla11clslieL·e11dc gc
:::indheicl VUIi appellant is [!Cbleklll. 

8 .lugustus. 
- ilonini,:/ijJ.- besluit. ( Besluit 10 Oct. 1945 

.S. 1' 2.!,J art. 1 i°. art. r.). - U et als lid 
toct,·eden tot de ,Y.IS.B. is inzonderheid 
i·oor een officier 1:an de 1!.' cd. K rijos
mach t, als een zo ernstige dac1d ran on
tromc ao11 de -:aa_l.; van het 1(011i11/,:rijk 
c11 aa11 Il<' l(roo,1 aa11 t e merken, dat het 
niet 11w11dijk is hc111 als zocla11iy te l!a11d
lwt•en, te 1ni11der ,ni dit li<lnwatschap 
11ooit is opyezegd. De door appellant voor 
cleze 11i< t-op:eguinu aangtToerdc 111otic-
1·c11 kun11c11 het onjuiste va11 zijn hou
cliny 11ict 1ccvnc111e11. - ( il de omstan
cligheid, dat in de tKcelle ,:in van art. t 
lid 1 ra11 het Besluit F UI niet 1.-ordt 
vermeld de derde zin van art. .; lid 1 
ra11 het Z11it·eri11gsbcsluit 1/1,/5, may nict 
tw1·dc11 afyelcid, dat een 011tsi<tf/ ov urond 
1,an eerstvcnoemd bcslttit nooit ,net te
n<gu-eri,:ende kracht 11iav 1corde,1 ver
leencl. 18 Augustus. 

- Ho11inklijk Besluit. ( Beslttit 10 Oct . 1915, 
S. F 221, art. 1). - l loewel appellant, die 
zich had belast ,net het organiseren en 
leiden ~-a,i de Opbouu-dienst en daarna 
't:an de Xed. Arbeidsdienst, 11it de ontu;ik
keling van h et .i\'at.-Socialisme in Duits
land kon weten, u·elk hoogst ongewenst 
gebrtti/., de Duitsers h,mclen maken van 
een organisatie als de ,lrbeidsclienst, 
moet aanvcno111e11 tcorden, dat h;j de or
ua1iisatic en leidt11u van genoemde dien
sten met uocde bedoelingen en in 11auw 
overleg met betrouwbare .i\'cde,·landers 
ov zich heeft ge11ome11 en daarbij veel 
voeds i11 het belaug van de 11' ed . .llilitai
r en heeft verricht. 1'.!venwel heeft hij in 
die functie ontoelaatbare, de verzetsgcest 
re111me11dc, 1titlati11C1Cn gedaan of voor 
::ij11 rckc11i11g genomen Cl! lt"Or<ll dit on
toclaatbarc slechts :::eer te,i dele 1ce1111e-
11011ten door hcl!l<'t:11 te zijner vcrllcdi
ying is aangevoerd. Daar hij zich in vele 
0 1Jzichte,, overigens goed heeft gedragen, 
is er 1:oor toepasswv van lrct Z1tivcrt111;s
besluit l !Jj5 gee,, aa11leidi11q, <loch zijn 
er wel ta11ic11 tot eervol ontslag krach
te11s F Ul. 1J 1:/eptember. 
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AmtJl~ naremH~t. 
- Litspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. (,lmbtcnare,ucct 1929 art. 58, 2e 
lid; ,1/t/. Rijksambte,ia1·enrenlcmc11t art. 
80). - Plichtsverzuim, doorclat belasting
ambtenaren, die vó61· de bevrüdino on
dcrgedol.en en ontsla_qen, doch met i11-
ga11g van 1 Juli 1943 opniemv aangesteld 
u:as, maar bij den P.O.D. bleef u:crke11, 
bij herhaling niet heeft voldaan aan de 
heni gegeven opdracht tot het hervatten 
va,i zijn icerkzaamheden b(j den brlas
tinodie11st. - Geen onevenredigheid tiis
schen llet plichtsverzui,n en de opgelegde 
si rat ran ontslag, uitvoerig gemotiveer,l. 

21 Januari. 
- Uitspraak, -i:an den Centralen Raad vcin 

B eroep. ( Ambtenarcnu:et 1929 artt. 24, 
38, 1e lid). - Een brsluit tot benoeming 
1·a11 een andC'r dan eischer in een bepaal
de functie - ook al zou dit besluit qe
vol.<1en hebben voor eischers u:erkzaa11i
heden als ambtenaar, daar cleze _qrooten
cleels dezelfde u-are11 als die, u:ell.:c de 
nieuwe functionaris tot zijn taak moest 
r eh·ene11 - is niet genomen ten aanzien 
van deii eischer en hij wordlt dam·door 
ook niet r echtstreeks in zün belang ge
troffen. Etscher is in zooverre niet-on t
vankelUk. - Ei.~chers beroep tegen zün 
ontslag in verband met de plaats gehad 
hebbende reorganisatie van het dienstvak, 
traarvan hij het hoofd was, is ongegrond. 
E1· tcaren 1;oldoencle feiten om van een 
nieuu:e organisatie te kunnen spreken; 
1net het ontsla{) behoefde niet t e worden 
gewacht, totdat deze reor(lanisatie in een 
perfect besluit zou zijn vastgelegd. -
Geen détournement de pouvoir, daar het 
ontslag Juist i"1 verleend om de niemce 
organisatie van het dienstvak niet te 
frustreeren door handliaving van ee,i 
overtollig geworden ambtenaar. 

4 F ebntari. 
- t itsprnak van den Centra/en Raad va11 

Beroep. ( Anibtenarenwet 1929, art. 58, 
lid 1). - Ool, als aan klager de -i:ooroc
scltreve,i gelegenlteid om inzage van de 
sttth·ken te nemen, alvorens de commissie 
van advies zijn taal.; behandelt, niet is ge
boden, dan 1co1·dt daardoor in dit geval 
de r cchtsgeldighcid van dat advies niet 
aangetast, zoodat ook geen nietigheid van 
het bestreden besluit daarvan het gevolg 
is. De inhoud der stukken wordt zoo be
kend ondersteld, dat hij door genoemd 
vonnverzui,n niet in zijn belang is ge
schaad, weslwlvc dit 1;erzui11t voor gcdeh·t 
.,.,,,·dt 17elwudcn. 11 lfaart. 

- Çitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. / Ambtenarenwet 1029, artt. 68 en 
10J). - H et beroep tegen een ke,uzis
gevin_q van het voornemen tot strafop-
1<'11.r,ing moet binnen 14 (lagen na on•-
1,angst daarvan icordcn ingesteld en is, 
na dien termijn ingesteld, niet-ontvankr
lijk, ook al heeft een chef van den /da
ger hem drsgevraagd medegedeeld, dat 
hij /JO dagen voor beroep had en ook al 
hffft het administratieve orgaan in .'Je 
kennisgrving van z(jn voorne1nen met 

brtrekking tot het beroep den klager niet 
getrrzen op art. 103 der A.11ibte11arenwet 
1929, maar o.a. op art. 105 e.v. dier wet . 

18 .Maart. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 5-~. Je 
lid). - liet hooren van den ambtenaar 
ove,· liet opleggen -i:an een straf, vooroe
schre1,·en in een gemeentelijk, a1nbtena
renreglement, dient uiteraard te geschie
den door of namens degenen, die bevoegd 
zijn <Ie straf op te leggen. De in casu aan 
het strafbesluit voorafgegane verhoorcn 
voldeden 11iet aan clien eisch. Het beslti it 
1cordt dus nietig verklaard. 

25 Maart. 
- Citspraak van den Centralen Raad van 

Bcrorp ( Ambtenarenwet 1929 artt. 2¼, -18, 
58, Je lid; Alg. Ri,iksambtenarenregle
ment a,·t. 96). - lie t besluit tot 011tllef
fing van den ambtenaar van zijn /tmctie 
van chef van den buitendienst bU den 
Raad -i:an Arbeid is in wezen niet anders 
dan een ontslag als zoodanig, u·at in dit 
geval wil zeggen een ontsla{) uit een deel 
1:an ::ijn ambt. n e ambtenaa,· bekleedde 
echter het ee11e e,i ongedeelde ambt van 
inspecteur, chef 1.,an den buitendienst bij 
dien Raad. Daarom moet het besluit wor
den nietig verklaanl. - Het brsltlit tot 1 

benoeming van een ander (een adjunct
inspcctetLr) tot chef van den buitendienst 
is niet t en aanzien van dezen gedaagde 
genomen, die daardoor ook niet recht
streeks in z(j11 belang is getroffen. l.i 
zoovcrre is liet beroep dus niet-ontvan
keliJk. - Er zijn geen termen de nietig
heid -i:an eerstgemeld besluit eerst te la
ten 1,·erken van een bij de uitspraak vast 
te stellen dag. 25 Jiaart. 

- Uitspraak van den Centralen Raacl 1,an 
B ero, p. f. l mbte,wrrn1cet 192!1 artt. 16, 
/7 en 58, lid 1). - Xieti.Qrcrklaring ran 
een besluit tol ecrrol 011tslar1 l.a,, 11ict 
<loor de ambte11a1·e11rechter l("Or<lc11 1·rr-
1·a11.<1rn cloor een besluit tot 11i<•t-ec,.-ol 
ont.~la.Q, met toepassi1111 1·a11 art. )6 <Ier 
A mblenarenu'l'l 1929. Dit · n,·t. moet r,e
lczen 1cor<len in l1rt rrrba11d. u·a11ri11 het 
in cle wet is geplaatst, derlw/t•(· in het 
kader 1·a11 § 6, ra11 cifd. l -i:all het ttccede 
hoofclstuh· van Titel 11, itl het bijzonder 
in vrrbancl met a1·t. P', icaaruit blijkt, 
clat de ambte11arc1irechtc1· /tet aan het 
ad111inistraticf orgaan moet overlaten het 
besluit t e 11eme11, clat de ,·ccltler 1X"r111r, nt 
genomen te 111oetc11 u-ordcn. - Ren be
mep, ingcstelcl teucn de straf 1·a11 ecrrnl 
ontsla.o ten,-(jl in wcrl.:rlijkllrid 1•a,1 ,·r11 
strafbesluit geen spral,c is, i~ niet op die 
{ITOll(l niet-011l1•a11h·elijk. 8 ,\ pril. 

- Citspraak ra11 den Cc11tralcn Raad l"<IIL 
Beroc11. (llilitail"e . lmbte11an·11u·ct art. 2; 
. lmbtcr>nre,nl'rt 192.9, artt. 106, lid J en 
108, lid 1) . - De termijn, 1rnarbi1111en 
hof/er brroep 111oet u-orcleii inr;csteM is 
uitstuitc11d geregeld i,i art. 106, li<l 1, <Ie,· 
, lmbtenarentl'e/ 1929 lll op a11cl,rc 1nj::e 
gerc!Jcl<l cla11 cle berocpster111ij11 van art. 
GO <lier iret. Jlct bepaa/<le in art. 108, lid 
1, der 1L IV. '29 h<·eft slechts betrrl.-ki11g 
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ov de 1cijzr, 1caarop hr/ lt. b. ,,·ordt bC'
lw ndelrl, doch ni<'t op <i<' t.-rm ijn, 1nwr
bi1111en /tet moet worden 11111cstclrl. 

,j Juni. 
- L'itspraak 1>a11 het A11tbte,1arrllUCr. Oro-

11in.Qe11. ( A11ibte11arc11u-rt 1929 art. 58, lid 
1). - De l,en11isurvi11u, dat het voorne
men bestaat een politieam bte11aar in een 
bepaalde ranu aan te stellen, le1:ert niet 
ov een t•oor berocv t:atbaar besluit in de 
zin va1l art. J8, lid 1. 20 Juni. 

- {ïtspraak 1:a11 dC'11 CC'11tralC'11 Raad 1-·an 
BC'roep. (_imbtena re,w'<'t 1929 artt. 8, lid 
i, stil> b, l4). - DC' we[/Cns ophef/ill{J 
::ij11er brtrC'l.:l,i11n i:an leraar in dr licha
melijke oprocdi11g aan de g,;meC'ntelijke 
lla11dels<lagschool te ll. ov trnchtgeld ge
strlde leraar t•rrzocht de 11tillistrr i·an 
onderwijs enz. als lanuc tcachtgelder aan
nemerkt t e tcorden, ontvall{Jt va,, de mi
nister bericht, dat er [leen 0111standiglte
den zij11 gebleke11, op grond 1caan'a11 zijn 
i·er::oek kan u·orden i11ge1ril/igd. - Zijn 
beroep ov dr e1·11trale raar], wordt niet
ontvankelijk verklaard, aangezien, ook ai 
is op de leraar het rijksiçachtgeldenbe
sl uit van overee11komstige toepassing, b. 
en to. ·van de gemeente JT. bevoe[ld -zijn 
tot i,aststellt11g en 1Qijzigi11g van het 
wachtgeld 1•an de gewrzen leraar aan de 
ge111el ntelijke 1ta11delsdausellool. Hij is 
door het aangevallen bcsllLit niet recht
streeks in zijn brlang vetrol/en. - B. en 
1V. zij,~ niet gcbo11dn1 door hetyee11 de 
minister t. a. v. het tcachtgeld beslist 
(ut.et het ooo op de rükssubsldie). 1 Juli. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van Be
roep. ( A111.bte11aremcet 1929 art. 58, lid 1, 
,11uemce11 Rijks .4.mbtenarcnreulement 
artt. 98, lid 1, aanhef en onder u, 99. Zui-
1Jcringsbesluit 1915 art. 2. K. B. van 10 
Oct. 111 15, S. ,w. P U1 art. 1). - Karak
tereigc11schavve11 1celkc eerst tijdens de 
bczettill[I aan het licht ;:ij11 getreden, be
staan in wezen onafhankelijk va11 die be
zetti11!J, ook ql l.1t1rne11 zij ÎII verband met 
de bezetti,1u duidelijker aan het licht zijn 
gctredc11. - Ook al hebben deze karak
t1.reigr11scha1m< 11 roluc11s rle bcvoe11de 
beoordelaars 11 iet geleid tot hrt tor1)(t1<
sc11 1-·a11 het Zuit'cri11gsbesl11it 1945 of het 
K. B. Jo' Ul, dit 11ee11tt niet 1reg, dat CCII 

ambtr11aar, behrvt met karaktrr<'inrn
ciye11sehavp,•11, well.c hem 01/[lescltikt 
maken tot lwt ven:ulle,1 1:a11 ce11 leiden
de fu11ctic, niet langer in zijn betrnkking 
kan u·ord,·11 gclia11dhaafd en don op een 
crnderc grond dan de houding i11 i:erband 
met de be.:etti11u. - I. c. is het ontslag 
t'crlcc11d op grond 1111,1 art. 99 a.r.a.r. -
oolc op andere uro,1de11 da1t i,1 art. 98 
a.r.a.,·. ge110<·111d - doch dit had 1110cte11 
oeschic<le11 ov yro11d 1•an n rt. !1S, 1e lid, 
aanhef en onder u - 011ueschi/,;t/icid an
ders dan ov uro11d va,1 :icls- of lichaa111s
yrbrekc11, zodat het o,1tslaubesluit moet 
1COrde11 vernietigd. - (lfrt autbtenaren
ucrecht had het 011tstagbt•.~l11it vernietigd 
ov uro11d 1'a11 strijd met het Zufveri11gs
besluit 1945 e11 hrt K. B. J,' 'Ul, met u:elke 

zie11.~wijzn de centrale raad zich niet 1·er
e11ir,t). 1 Juli. 

- Lïtspraak 1•an dr11 C'entrale11 Raad 1:an 
Brroep. ,( A III btenarenwet 1929 a r tt. 3, 2e 
lid, sul> b, 5,q, Je en 2e lid CII 60, lid 1; 
Alge1nee11 reglemc11t t·oor de waterschap
ven in dr provincie l trecht art t. 7/lb, 
157b e11 151g}. - nc centrale raad is in 
eerste c11 r'11ir,c aanleg bevorud ·va11 het 
oudrncerJ)elijke geding kennis te nemen. 
- liet b<'roep, ingesteld tegen de beslui
ten 11a11 gedaagde 11a11 J April en 19 De
cent brr 19-!6, is ook 011t1,a,nh·C'lijk, 1·oor
zo1·1•rre het teoe11 CC'rstuenoemd br'slttit 
is i11gestrld, 1111 bij het ttceede besluit dat 
1·a1t 3 .1 pril 1916 is gehandhaafd en dat 
1·a11 19 0CC('lll ber 1916 is !le11omen, nadat 
door een commissie advies is ·uitgebracht. 
De bcr0CJ)Stermij11 1·a11 art. 60, lid 1, df'r 
Ambtenaremcct 1929 is niet overschreden 
m. b. t. het besluit van S April 1946, aan
gezin, daart1·gen eerst berOC'/J kon tcor
den ingesteld, nadat door de commissie 
een adrics u-as gencve11 en .Qcclaa.Qde na 
dat advies een nieuw besluit had geno
men. - Ilct oordeel omtrent het al dan 
niet gesrhaad zijn van de wamdigheid 
der betrC'l.:ki11g is aan rle centrale raad 
onttrokken, nu het toepasselijke reglement 
bepaalt, dat ~ul/~s naa,· het oordeel van 
het bestuur het geval moet zijn. - Geen 
strijd met enig toel)(tsselijk alt1e111ecn ver
bindend voorschrift en geen onet'enre
digheid tussen de straf van niet-eervol 
011tslag i:oor de pc11ni1it11neestcr 1•an het 
u·atcrschap, die gedurende de bezetting 
dretobrici:en i·erstuurt o.- a. aan een aan
tal ingelanden va11 het waterschap, dat 
hij dient, terzake van teel!. feit hij bij 
onherror'pclijk gr'worde11 vonnis is ver
oordeC'ld tot f 25 boete, subs 5 dagen 
hechtenis, 011voonrnardclijl,:. 1 Juli. 

- r itspraak va,1 de Centrale Raad 1:an Be
ro<' P. ( Ambte11arcnu;et 19l9 artt. 47, 68, 
lid 1 c11 110. l Jerstr beschikking ter uit
vocrillfl 11a11 de Achtstr vernrdening van 
de Rijk.~com ,nissaris roor het be::-ette Ne
derlandse gebied. Scd. Stct. 19ll, 110. 160, 
art 1. Ue1,tec11te1fft artt. l, lirt Z en 261). 
- Ge.~ic11 d1• n1i111c redaetir 1·a11 art. 4 
slotzi11s11C'de, der Et·rstc be.,ehikl,illg kon 
de b1trgcmcc.,tcr der gemeente L., hoewel 
deze gcmre11tc nil't belwordr tot die, be
doeld i,i art. 2, lid 2, der t11·mccntewf't, 
zich zelf bcla-~te,i met de functir 1,an 
u:nd. secretaris dier g1•11we,1t1•. ncrhalt·e 
is het besluit tot benocmi110 t·an S. tot 
secretaris der gemeente te,·r'cht door de 
wethouder medeondertrke11d. - l!." 11 de 
schorsiog van S. als secretaris clcr oe
uwentr L. tras opgeheven u·as hij weder
om bct>oegd t·n zelfs, gezien art. 8 va,t 
het op he111 toeJ)aSS('/ijke am btc11arP11-
reulcment der gemeente L., verplicht het 
a11tbt van secretaris dier ge11Lce11tc uit te 
ocfe,1e11. De raad dier gemeente heeft 
drrhalt·e ten 011rcchte gcu·eiyerd hem tot 
uitoefening 1•a11 ;:ün f1wctic toe te latt1i 
eu kan uee,i beroep doni op de, nou niet 
tot stand t1cko11u·,1, tn.:t n-chtsherstel 
overheidspersoneel 1946. - I11gevotue art. 
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!!61 der gemeenteteet ziin B. en 1V. be-
1·oegd besluiten te nemen t. a. v. de uit
betaling van het salaris van de secreta
ris. IIet raadsbesluit, houdende weigering 
de secretaris salaris uit te betalen, wordt 
mitsdien nietig verklaard. - S. is in· zijn 
vordering tot schadevergoeding niet-ont
vankelijk, aangezien i.c. niet een lumde
ling, als bedoeld in art . . fl' der A-mbtena
renu:et 1929, wordt nieti_q verklaard. -
Waar het ambtenarengerecht klager n.o. 
in zijn vordering heeft verklaard, is voor 
tentgwijzing naar dat gerecht geen aan
leidinfl. 1 Juli. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep. ( Ambtenarentvet 1929 art. 58, le 
lid). - Het eervol ontslag van een a1nb
tenaar in tijdelijke dienst bij de gemeen
telijke crisis- en distributiedienst, o.m. 
wegens ondermijning van het gezag van 
<le directie van die dienst, is terecht ge
geven. - Het betoog van gedaagde, dat, 
,iu het toepasselijh.e am btenarenregle
ment in art. 6 stelt, dat aanstelling in tij
delijke dienst, behoudens tussentijdse op
zegging kan geschieden en:?., eiser te al
len tijde kon ti·orden ontslagen, zodat het 
niet nodig was een bepaalde grond voor 
het ontslag aan te voeren, gaat niet op. 
llet ambtenaren,·eglement bevat geen 
rnkele aanwijzing, dat de bepalingen be
treffende ontslag der ambtenaren niet 
zouden r1elden voo1· de ambtenaren in tv
delijke dienst. Ook al ware dit anders, <lan 
zou i. c. het ontslag getoetst moeten wor
den aan de in het ontslagbesluit genoem
de grond. 1 Juli. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58 Je 
lid). - Een naar een andere afdeling ge
detacheerde ambtenaar heeft geen ,·echt 
op berordering tot een hogere functie 
aan z ijn vroegere afdelin.Q, wanneer in 
een dergelijke hogere !mictie een vaca
ture is te vervullen. Een circulaire van 
de u:ethouder voor arbeidszaken is niet 
aa,i te merken als een algemeen verbin 
de1id voorschrift. - De benoeming van 
een ander dan klager tot adjunct-bureau
chef is door het beroep niet aan het oor
deel van de Raad 01iderworpe11. 

21 Juli. 
- Uitspraak 1:an de Cent,·ale Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenu·et 1929 art. 38, le 
lid). - Il et enkele feit, dat aan een in
specteur der gemeentepolitie niet bij een 
beschikking van de minister van binnen
landse :.aken een rcrng is. toegekend, kan 
niet rechtvaardigen, dat aan zodanige 
ambtenaar wegens reorganisatie van de 
politiedienst eervol ontslag wordt ver
leend. - De Raad laat in het midden of 
de ter uitvoering van het Politiebesluit 
1945 gegeven voorschriften verbindend 
zijn. - D e Raad kornt, met het ambte
narengerecht tot de conclusie, dat i.• c. 
niet gezegd kan worden, dat de tverk
zaaniheden van d e politieambtenaar over
bodig zijn geworden u:egens verandering 
in de organisatie der politie, gelijk het 

toepasselijke ge,neentelijke politie-amb
tenarenreglement vereist. Het icoo1·d 
"u:erkzaam heden" in .oenoemd reglement 
mag niet u·orden uitgelegd als stoncl er 
,,werkzaamheid". 21 Juli. 

- Uitspraak van de Centrale Raad -van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58, Je 
lid. Algemeen Rvks Ambtenarenregle
nient art. 98 g). - Terecht is een amb
tenaar wegens onbekwaamheid of onge
schiktheid, anders dan tengevolge van 
ziels- of lichaamsgebreken eervol uit 's 
R.ij1.:s dienst ontslagen, nu hij, een hoog
geplaatst ambtenaar, bij personen, met 
-u,ie hij ambtelijk in relatie is gekomen, 
een bei:oorrechte behandeling heeft uit
gelokt. 21 Jttli. 

- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 
,lmste,·dam. ( Ambtenarenwet 1929 artt. 
48, 58, lid 1, 64, Alg. Rijksambtenarenrè"
gle1nent art. 93). (Verordening organisa
tie politie 1942/141). - De ivaclttmeester 
der Staatspolitie S. is door de u:nd. chef 
van de Algemene Staf der Staatspolitie 
ontsla.oen, m. i. :v. 16 Mei 19H, wegens 
een in kracht van gewijsde gegane ver
oordeling door de arr.-recl/,tbank te Assen 
tot gevangenisstraf v an een maand, met 
ontzetting van het recht gedurende 5 ja
ren een a,nbt bij de poHtie te bekleden. 
- Dit besluit is nietig, daar het, in strijd 
met <irt. 93 A.R.A.R., niet is genomen 
door de tcnd. directeur-generaal der Po
litie persoonlijk. Eventuele delegatie van 
deze bevoegdheid berust op e11iu voor
schrift van een wetgeve,· van gelijke of 
hogere rang dan die, welke het .l.R.A.R. 
heeft tot stand georacht. - Op grond 
van art. 48 der A mbtenarenu·et 1929 
1cor<lt de nietigheid van het besluit, ice
ge11s het algeinee11 belang, voor gedekt 
rerkl<iard. IIet 1:ervanyen van de 1nid. 
directeur-generaal als venveerde1· door 
de wnd. chef van de Alue11:e1i.• Staf is 
daaro,n niet nodig. - Yerwee,·der moet 
geacht 1corde1i tot het 1ic11w11 i:an het 
ontslagbesluit verplicht te zij11 11e1ceest, 
_qezien het 1·011 nis van de rechtbank te 
~tsse11, dat onhenoepelijk w as geicorden. 
- llet klaa.çschrift voldoet 1.-el aan de 
eis der 1cet, al kon het dttidelijlcer gesteld 
zijn. - Llet beroep is daarom 011.Qegrond. 

26 Juli. 
~ Uitspraak -van de Centrale Raad van 

Beroep. (Ambtenaremcet 1929 art. 1. Nij
verheidsonderwijsu:et art. 22 bis en 24). 
- Een leraar aan een der bijzondere 
scholen voor nijverheidsonderu:ijs is yeen 
ambtenaar i11 de zin der Ambtenare,ncet 
19.t9. 1 licraan doet niet af, d<it hij wel 
a1nbtenacir in de zin der Pensioet!u;et 
19U, S. no. 240, is. - Siads de op 1 
.l!aart 19JJ in 1rerking fiCt1·ede11 tcijzi
ging der Nijverheidsondencijsu:et staat 
roor J1et personeel der yenoemde scholen 
slechts bl'roep open op de co,nmissie, be
cloeld 111 art. 22 bis de,· wet, hetgeen de 
uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever 
is geu:eest, die het tot dan bestaande ho
µe1· beroep op de Kroon heeft late,1 ver
vallen. Z9 Juli. 



A AL:l'HABETCSCH R E GISTER 1947 6 

- Lïts11raak van de Centrale Raad van 
Beroep. ( Am btenarentL"et 1929 artt. 1, 58, 
1e /iel en 60, l!e lid. Gew.eenteicet art. 
102). - De tot secretaris der gemee11te A. 
benoemde, doch niet beëdi_qde, persoon is 
ambtenaar dier r,emeente. - D e weige
rin.o om een besluit te nemen of ee11 han
deling te verrichten - bei"digino van 
eiser als 11emeentesecretaris - Kas reeds 
eerder aantre.:ig dan toen gedaagde deze 
ten slotte, schriftelijk, ter kennis van 
eiser bracht c11 eiser tras, met de?-e icei
gering bekend, kon dat althans zijn. -
De bij brief van 27 Februari 19~6 uitge
sproken iceigering is in u-ezen een be
sluit, houdende Keigering ov die eerdere 
11•eigPring teru.o te komen. - De "rede
lijke tijd'" 1·an art. 60, !e lid, der .tmbte
narenwet stelt de Raad i. c. 011 drie 
maa11den. 29 Juli. 

- -Citsvraak van de Centrale Raad van 
Beroep. ( A m btenarenu·et 1929 artt. 58, 
le lid, 60, !e lid, 64 en 107, 2e lid). - In
gevolge art. 107, 2e lid, der A.W. 1929 
moeten zij, die in ee,·ste aanle.Q vartij zijn 
ge1ceest, ooi.; bij de behandeling in hoger 
berorp als zodanig optreden. I. c. moet 
erhtrr het colle.or ran curatoren u:orden 
verran.oe11 door het college i:an herstel in
gevol_qe art. J 1·a11 het H erstclbPSl1tit in
stclli11gen 1·a11 hoger ondcru-ijs 19-!5, S. 
no. F 1 lJ. - In hoger beroep kan niet 
1;oor het eerst beKeerd u-orden, dat het 
beroep .oerich t is tegen een brief 1.•an 26 
Februari 1946, 1111 het h·laa[lsch.-ift ( i n 
eerste aanleg) daarvan niet rept. Art. 64 
der A.W. '29 verzet zich daartegen. 
Jlrt het ambtenarengerecht. is de centrale 
Raad 1·an Berocv van oordeel, dat het be
roep is .oericht tegen e,111 icrigr,·:•;g om 
salaris te betalc11, u:elke 1ceigering niet 
in enig geschrift is vastgelegd. Op gronrl 
1·an art. 60, 2e lid, der A.W. '29 i.~ het 
beroe11 tc[len het 111e1·endeel der salaris-· 
1ueigerin[len niet tijdig ingesteld, 1•oor één 
nwcmcl cel! ter u-el tijdig, i·óór de periode 
van 1 Febr.-9 Jlaart 1916 1.·ó.)rlijdi.Q. -
De "rPdel-ijke tijd", genoemd in art. 60, l!e 
lid, moet in de regel gesteld 1Co1·den op 
een maand, nadat cle maand, waarover de 
aanspraak o IJ salaris bestond of icordt 
gemaakt, is verstrel,en. Oorlog.-;- , 11 na
oorlogsomstandigheden brengen mede, 
dat deze "redelijke tijd" langer moet tcor
rlen g()nomc11. - Jlct aanbtenarcngerecht 
heeft zich terecht onbevoegd verklaard 
de in het klaagschriJt gevraagde "ver
lda,•inp voor recht" te geven, dat eiser 
niet is ontslagen en die vordering der
halve terecht niet-ontvankeH}t. •·r rl.iaarcl. 
- Vernietigin_q der uitspraal,, u·aarvan 
beroep, 1net t enigtcijzing naar het cwtb
tenarengerecht, voorzoverre het beroep, 
gericht tegen de u:eigering i:an het sa
laris over Januari 19 !6, niet-ontvanke
lijk, is verklaard. 29 Juli. 

- Uitsvraak van de Centrale Raad v. Be
roep. ( Ambtenarenteet 1929 a,·tt. 60, lid 
2, en 111) . - Het besluit tot ontslag der 
agent en van volitie der gemeente A. is 

door de Crntrale .R.aacl bij een eerdere 
uit svraak nietig verklaard. In die uit
svraak kan geen veroordelin[I in de zin 
van art. 111 A. W. '29 gezien irnrden, 
tenzij inzoverre, dat uit de nieti gverkla
ring van het ontslagbesluit volgde, dat 
eisers agrnten van volitie der gemeente 
A. yeble1:e11 u•a,·c11. - Aan die "veroor
deli11[1" heeft de [lemeente gevolg [le.Qe
re11, doordat zij bereid it·as het over het 
tusse11lig11ende tijdvak ( tot een nieuw 
ontslagbesluit) verschuldigde salaris uit 
t e betalen, zij het onder verrekening der 
inmiddels uit andere hoofde genoten in
komste11. - De v,·aag, of de [lemeente tot 
die rerrekening bevoegd 1cas, is in dit 
geding niet aan de orde gesteld en dit 
zal ook niet 1neer in een later geding 
kunnen geschieden, daar de termijn van 
beroep daartoe inmiddels is verstreken. 

7 October. 
- Arrest van den Hoogcn Raad. ( Sr. a ·rt. 

862; A11tbtenarenwet 1929 art. 1) . - Re
qui?-ant ( r echercheur P .H.A. ov a,·beids
contract), door een overheidsorgaan in 
ovenbaren dienst werkzaam gestel d in 
een functie, tL"el ke hc1n met open baar 
gezag bekleed deed zijn, is door het Hof 
terecht aangemerkt als ambtenaar in den 
zin 1.,a11 de artt. 862 en 868 Sr. 'l'en on
t·echte betoogt het middel, dat te dezen 
beslissend zou zijn de wijze, 1caarop het 
werkzaam stellen is geschied: de om
schrijvin.Q van het begrip ambtcmaar in 
de .\mbtc11are11wet 1929 geldt slechts 
voor deze teel. 7 October. 

- L'itsvraak va11 de Centrale Raad van 
B eroep. ( Ambtenarenwet 1929, a1·tt. 8, 
2e lid, aanhef en sub a, 25, 1<' lid, 58, Je 
lid. - I,age,· Onderwijswet 1920 artt. 17, 
l e lid, 38. - Een ondendjzeres ener ge
meentelijke openbare lagere school, heeft 
krachtens de L . O.wet 1920 recht van 
beroep op Ged. Staten e11 van de beslis
sing van dat college hoge1· beroep ov de 
Kroon. Een ingevol.Qe dcit hoger ber oep 
genome» 1(. B. is een besluit, in admi
nistratief beroep genomen, zodat inge
volge art. 3, ec lid, aanhef en onder a en 
art. 25, Je lid, beroep op de Centrale 
Raad openstaat. flet college van B. en 
11'. is ten d eze verweerder. - B . en 1-V. 
hebbrn een ondencijzeres, met terugwer
kende kracht, oneervol ontslagen, aange
zien z ij haar u•erkzaaniheden niet h eeft 
aangevangen. G. S. vernietigen dit be
sluit, ontnemen het ontslag het vraedi
caat oneervol en ontnemen daaraan te
i:e11s de te,·ugwerkende kracht. De K,·oon 
vernietigt het besluit van G . S., verleent 
het ontslag eervol, doch herstelt de te
rugwerkende /;:,racht. De Centrale 
Raad verklaart het beroep t egen het 
K. B . ongegrond, oven.cegende, dat ·u:el
isu·aar i n de regel een met terugwerken
de kracht verleend ontsla.o in strijd i s 
me t het rechtsbeginsel, dat zodani[I in
[lrijpe11 i,i een rechtmatig vastgestelde 
rechtspositie verbiedt, doch neemt i. c. 
,·rdenen aan, op grond u:aarvan zodani ge 
strijd niet aantt"ezig is. 14 October. 



7 A.LPHABETISCH REGISTE R 194 7 A 

- Uitspraak va,i het Ambte11arengerecht 
te A. msterdam. ( Ambtenarengerecht 1929 
art. 58, Je lid). - IIet gerecht merkt het 
klaagschrift, gericht tegen een bl'richt, 
dat kla.Qer ontsla_q zal 1,·orden verleend, 
aa11 als gericht tegen het ontslagbesluit 
Zl'lf, dat ruiln een maancl later is geda
tel'rd. Hla!ler, aldus neemt het· gerecht 
aan, had het eerste beI·ieht geduid als 
een ontslagbesluit. Hlagers geschrift kan 
daaro,n 1corden aangeme,·kt als een ver
ZOl'k oin dit als klaagschrift in beha11de-
1i11g te 11emen, zodra het voorgenomen 
ontsla_q is afgekomen. 21 October. 

--. Uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929, art. 60 Se 
lid). - De R·oorden "ten .oenoeoe des 
rechters" in deze bepaling betekenen: 
ten penoege van dl? rechter, die in ee,·ste 
aanleg van het be.-oep kennis neemt. -
T(ennisnemi».<J van een besluit kan ook 
r;eschieden, zonde,· dat de gronden, 
1caa.-op het besluit berust, zijn medege
deeld; zulks te eerder i.c., daar het K.B. 
van 9 iYovember 1932, S. no. 540, in art. 
9 de ongevraagd ontslagen burgemees
ter alleen recht op schriftelijke 111edede
li11.Q van de ontslaggronden geeft, ffan
necr hij cI· om vraagt. - (lmplicite). 
IIet beroep is hier wel bij het bevoe.Qd 
ambtenarengerecht ingesteld, aangezien 
in clit _qcval opgekomen wordt tegen het 
ontslagbesluit en dus de standplaats van 
de ontslagen burgemeester beslissend is. 

21 October. 
- Uitspraak van de Cent,·ale Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 59. 
Besluit Tijdelijke Voorziening Bestuur 
Pro1:inciën en Gemeenten, S. no. E 86, 
art. 2, Se lid. - De aan de Minister in 
rll't. 2, 5e lid, van E 86 toegekende be
voe,<Jdheid impliceert niet, dat een tegen 
een krachtens die bepaling genomen be
sluit niet voor beroep vatbaar zou zijn. 
ne eer~te rechte,· verklaarde daarom 
klager ten onrechte in zijn beroep niet
ontvankelijk. - De Centrale Raad 1cijst 
d!'rhalve terug naar het bevoegd amb
tena,enoerecht, zijnde niet het gerecht, 
dat het beroep in eerste aanleg heeft be
oordeeld, maar dat te Arnhem, omdat 
het beroepen besluit is genomen ten aan
zien t'all een .Qetcezen ambtenaa,·, zodat 
bevoegd is het gerecht, binnen teel/es 
rechtsgebied de kla_qer zijn 1eoonplaats 

· had. - De Centrale Raad overweegt bo
vendien, dcit de ambtenarenrechter tot 
t aal~ heeft te onderzoeken, of de Minister 
zich l<'recht op art. 2, .Se lid, van E 86 
beroept en of een blijvende voorziening, 
als met het bestreden besluit beoogd, icel 
met een beroep op het Tijdelijke Voor
ziening, Bestuttr Provinciën en Gemeen
ten kan u-orden getroffen. 2 1 October. 

- l'it-svraak van het Mil. A inbt. gerecht te 
's-Grat·enhage. (An!bte11are111cet 1929 art. 
58, le lid; Con1>e11tie van Genève betr. 
behandPlin,q van krijgsyevanoenen (S. 
1!1.J2 no. J96); Circulaire dd. 2 Juli 1948 
1-•au rle Conunissaris 1.1oor de voornialige 
]!;ed. Weermacht) . - De circulaire van 

2 Juli 194? 1·a11 d<' Co11i missar is r an de 
t'oonnalige Ked. ·wrermacht is een alge
m<'en verbindend t'oorschrift. - D e con
ventie van Genève heeft geenszins de 
stmkkin.<J de rechtsverhouding van 
krijgs,Qevangen militairen tot de mogend
hrid, u·el ke zij hebben gediend, t e rege
len of daarin wijziging te brengen. -
Gedurende het tijdvak der krijgsget·an
[lenschap heeft de militair, die krachtens 
t>oonnelcle circulaire geacht moet 1corden 
r;edurende de lcI·ijgsgevangenschap in 
1rerkelijke dienst te zijn geweest, recht 
op dr 1:oorheen vastr;estelde bezoldiging. 

S Xot·ember. 
- t i it.~praak van het Jlil . Ambt. uerecht 

te 's-(havenhaye. ( Ambtenarenwet 19W, 
art. 60, ile lid. Conventie van Genève 
betr. behandelin_q van krijgsgevangenen 
(S. 19312, ·,w. 896); Reglement militai ren 
Landmacht art. 27). - Een met groot 
1·erlof gezonden reserve Ze luitenant 
vniagt de minister van oo.-Zog uitbeta
ling t'an eenzelfde bedra.? aan salaris en 
toela.Qe, als aan de krijgsgevangenen is 
uitbetaald: Zelf is hij in 1942, als Jood, 
ondergedoken. Hij ontvan,qt van de mi
nister geen definitief antu:oord, maakt 
een procedure tegen die minister acm
han,<Jig bij cle Raad voor het rechtsher
stel, die zich op 18 Jmii 1946 onbevoe_qd 
verklaart. Uet ambtenarengerecht 
neemt 18 Juni 1946 aan als de dag, icaar
op de mi11ister geacht moet 1corden te 
hebben .Qeiceigerd het gevraagde salaris 
enz. uit te betalen . - Een als Jood, on
dervedoken reserve ilde luitenant, clie op 
15 Juli 1940 met groot 'l.'erlof is gezon
den, is 11a die datum niet in krijgsgevan
r;enschf P geiceest en heeft geen aan
spraak op bczoldigi11g als res. o/1. gelijk 
de /,;rijgsgevangenen dat hebben. - D e 
Conventie van Genève verhindert een 
mogendheid niet krijgsgevangenen 'IFrij 
te laten. 3 November. 

- Lïtsvraak van de Centrale Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929, art. 58, 
lid 1. Politiebesluit a,·t: 1). - De Opper
u:achtmeester der Staatspolitie, die deze 
functie sedert 1 .Maart 1943 bekleedde en 
daarom deel uitmaakte van het Corps 
der ,1Iarechaussee, is ingevolge art. 1, 
aa11hef en sub a, van het Politiebesluit 
1945 ex lege deel gaan uitma/cen van het 
Corps Rijkspolitie. De Algemeen Inspec
teur van Rijkspolitie was dus het be
voegde oezay om ontslag te verlenen. 

4 November. 
- Uitspraak van de Centrale Raad van 

Beroep. ( Ambtcnarcnu·ct 1929, art. 58, 
lid 1). - D e overplaatsing van een wis
sellopennete,·opnemei· in de functie van 
netspuier is niet in het belang van de 
dienst geacht door de C. H . v. B. H et 
dienstbelang staat i.c. ter beoordeling 
van de rechter. - Uitvoerige ovence
gingen van de C. R . en de eerste rechter 
over dat dienstbelang. Dat inmiddels -
tijdens de schorsing vcin betrokkene 
lorachtens het Ztiive,·ingsbesluit - in de 
plaats van eiser iemand ander s is aange-
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steld, na de 0111:ooncaardelijke invrij
heidstelling in vaste dienst, doet niets ter 
zake, zulks t e niinder nu de genieente 
daartoe niet verplicht was. - Geen re
den de nietigheid van het besluit tot 
overplaatsing voor gedekt te verklaren. 

4 November. 
- Uitspraak van de Centrale Raad van 

Beroep. (Ambtenarenwet 1929, art. 58, 
lid 1) . - D e uit1:oerder der gemeentelijke 
uerkverschaffing, benoemd voor de tijd, 
dat de 1cerkverruiming te Purmerend za l 
blijven bestaan, is in vaste dienst dier 
gemeente en heeft dus recht op uacht
geld, nu hij uit die functie is ontslagen. 
D e Centrale Raad neemt dit aan op 
grond van de geschiedenis der totstand
koming van de benoeming van de uit
voerder, alsmede gelet op de omstandig
heid, dat, blijkens het gemeentelijke 
ambtenarenreglement, benoeming in vas
te dienst regel en i. c. van het tege_ndeel 
niet is gebleken. 11 November. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
B ernep. ( Ambtenarnnwet 1929, art. 58, 
lid 1). - Ook al staat niet uitdrukkelijk 
in het te dezen toepasselijke werklieden
r egle1nent, dat ontslag wegens u;illekeu
rige verbrelcing vcm het dienstverband 
katl Korden gegeven met ingang van de 
dag, 1caarop het dienstverband u..>illekeu
rig u;erd verbroken, toch moet icorden 
aangenomen, dat dit geoorloofd is. IIet 
svreekt vanzelf, dat het ontslag ingaat 
met da dag, sinds tcelke - naar bij het 
later gedateerde ontslagbesluit werd ge
constateerd - het dienstverband tenge
volge van de u>illekeurige verbr eking 
niet meer bestaat. - Aanmelding om in 
ee11 hogere functie te werk gesteld te 
worden is niet hetzelfde als aanmelden 
om zijn u·erk te hervatten. 11 November. 

- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 
te Amsterdam. (Politiebeslu it 1945 art. 
19; P olitieambtenarenreglement art. 51; 
Ambtenarenwet 19Z9 art. 58, le lid). -
- A.rt. 51 v . h. P olitieambtenarenregle
ment is onverbindend. Art. 19, lid l, van 
het recht van uet bezittende Politiebe
sluit 1945 beperkt de ministeriële be
v oegdheid tot overplaatsing van ambte
naren ean politie uitdrukkelijk tot een 
t ermijn van 6 maanden. lfet stond de 
Kroon derhalve niet vrij die bevoegdheid 
na verloop van die tcrniijn, opnieuw aan 
de Jlinisters van Binnenla,idse Zaken en 
Justitie, onderscheidenlijk van Bi1men
landse Zaken, te verlenen. - Een condi
tio11 eel besluit - houdende overplaatsing 
van een agent 1•an gemeenteJ}oliti e te ll., 
" eventueel te A.:· ( dit voo1· hel geval een 
ander ontslagbesluit ::ou worden vernie
tigci) is niet een zelfstandig besluit en is 
rechtens irrelei·ant. De woorden "even
tueel te , L " ,corden daarom als een 
rechtens irrelei·ante toevoeging be
schomvd. U November. 

- Uitspraak 1:an het Ambtenarengerecht 
te Amsterdam. ( \Vet rechtsherstel over
heidsversoneel 1946 art. 6; Ambtenaren
wet 1929 art. 59) . - Klager heeft zich 

na de bevrijding niet voor u·edmi.ndienst
neming als lee ainbtenaar ter secretarie 
der gemeente L . aangemelcl. Dit kon van 
heni ook 'niet gevergcl irorden, aangezien 
hij tcas aangezocht mi de bev rijding 1cnd. 
bur_qcmeester dier gemeente te wo,·den. 
D e redelijke tijd ontstaat eerst als een 
de1·de als burgemeester uordt aangewe
zen en ;:ijn ambt aanvaardt (op 28 Mei 
1945). - FJr bestaat aanspraak op 1·echts
hersteZ en li et ontslag moet m.i.v. 1 Juni 
194,5 tcorden verleend. - T.a.v. een ont
slagen ambtenaar, die bij zijn verzock om 
herzieaing van dat ontslag krachtens de 
l Vet rechtsherstel overheidspersoneel 
1946 niet tevens vraagt wederindienst
neming is bevoegd het gerecht van zijn 
woonvlaats, niet <lat van zijn ge,cezen 
standplaats. 19 November. 

- Uitsvraak van het Ambtenarengerecht 
te Amsterdam. ( ,Ambtenarenwet 19l9 art. 
58, le l id). - Verantwoording tegenover 
B . en lV. der gemeente is niet een ver
antuoording tegenover het bevoegd ge
zag, gelijk het ambtenarenreglement 
voorschrijft, aangezien tot het verlenen 
van ontslag slechts de Raad be1:oegd is. 
- Ntt klager niet wist, dat B . en W. 
voornemens waren hem voor ontslag aan 
de Raad voor te dragen is hij in zijn be
langen geschaad, doordat hij zich niet 
tegenover de Raad heeft verantwoord, 
aangezien hij o ni niet van de bijstand 
~>an een raadsman heeft gebruik ge
maakt. 19 November. 

- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 
te Amsterdam. ( Ainbtena1·enicet 1929 
art. 58, Je lid). - De ter uitvoering van 
een ontslagbeslttit, hetwelk door het 
ambtenarcnge1·echt is nietig verklaard, 
genomen besluite1i tot uitbetaling van 
wachtgeld, moeten deswege nietig wor
den verkJaard. 19 Nove,nber. 

- Uitspraak vcin de Centrale Raad van 
Bernep. (Ambtenaren wet 1929 art. 58, li<L 
1. Gemeentewet art. 117). - Art. 177 der 
Gemeenteicet heeft geen betrekki,ig op 
het ueren van een twistgeding voo1· de 
administratieve rechter. - Ongeschikt is 
de gemeente-secretaris voor :,ijn ambt, 
van tl'ie in een ambtelijk rapport vele te
kortko1ningen uorden tceergegel'en e1i 
van tde een der u;ethouders, die overi
gens zeer 1i·elwi/le11d tegenover de secre
ta.ris slaat, 1·crklaart, dctt hij verregaand 
nonchalant is. 25 Nove1nber. 

- C.:itspraak van l:l.e Centrale Raad van 
Beroep. ( Ambtenarcntcet 1929, art. 1, lid 
2) . - De invloed van de gemeente De
venter op de Stichting "llet Sint Geer
truiden Gasthuis of Ziekenhuis" is zo
danig, dat deze instelling geacht moet 
·u·orden te behoren tot de openbare dienst 
dier gemeente, i11one1·s als dienst door die 
gemeente te u:orden beheerd. Daaraan 
doet niet af, <lat ditt beheer geschiedt door 
middel van een bestuur, <lat overigens 
onder controle van en gebonden do01· het 
gc1neentebestuu1· is en door dat bestuur 
wordt benoemd. - Daaraan doet evenmin 
af, of het a,nbtencirenreglement der ge-
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meente Deventer i. c. al dan niet va11 toe
passin.? is. Het "oaat'' immers allee,1 
ovc1· de vraag, of eiser ambtenaar tn den 
zin der . t mbte11aren1ect 1929 is, tcelke 
1,raan de Cc11trale Raad berestigend be
a11t1roordt. 25 Novembct·. 

- tïtspraa/,: ·ean h<'t Ambtenarengerecht 
te 's-G1·avenhaue. ( .1 mbtcnarcnwct 1929 
art . . 58, lid 2). - Onevenredigheid tussen 
de straf van terugplaatsing in rang en 
de tclastc gelende onbetamelijke gedra
gingc11. - Ifet Ambtenarengerecht acht 
de vcru:eten gedragingen niet onbetame
lijk, doch is wel van oMdeel, dat enige 
schade aan het dienstbelang kan z ijn toe
gebracht. Ongeschiktheid voor de 
ftinctie /.an niet opleveren enige reden 
tot bestraffing, nu zij in het stra/besluit 

• is opgenomen, levert z ij een strafverzwa
ring op. - Toevoeging in het strafbesluit 
van een bepaling, dat klager werkzaam
heden zullen tcorden opgedragen, waarbij 
hij niet met het publiek in aanraking 
l.:omt, levert mede een grond voor nie
tigheid van dat besluit op, nu het toe
passelijke ambtenarenreglement zodani,qe 
straf niet kent. 28 November. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
Reroep. ( A,nbtenarenwet 1929 art. 58, Je 
lid. Algemeen Rijkscrnibte11arenregle1nent 
art. 11, Je lid, j•: art. 11). - ·voor een 
bevorde1·i11g is niet een geschrift, als be
doeld in art. 11 a.r.a.r., vereist. llet, als 
gevolg van de bijzondere omstandighe
d en, niet opmaken van een dergelijk 
schriftelijk stuk, maakt een bevordering 
niet ongedaan. - Uit het feit, dat de op
peru:achtmeester er zich bij heeft neer
gelegd, dat hij na clc bevrijding niet mem· 
als zodanig, doch als u:achtrnecster, werd 
beschouird, kan niet worden afgeleid, dat 
hij de rang van opperwachtmeester ni,n
mci- heeft bekleed. - '1.'erugbctaling van 
het rnrschil tussen de be,~oldigin{J, ve1·
bonden aan de rangen van opperwacht-
11wcstcr en u:achtmecstcr kan mitsdien 
niet tcord('n gevorderd. 4 December. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58, 2e 
lid; Politiebesluit 19!5 art. 4). - Zolang 
de in art. 4, Je lid, va,i het Politiebesluit 
1945 bedoelde regelen niet zijn gegeven, 
zijn 1:oor de gemeentepolitie van k1·acht 
gebleven de bepalingen, icclke vroeuer 
hebben gegolden. - Geen onevenredig
heid tusse11 de straf van ontslag en de 
politieagent ven,ete,t gedragingen ( aan
L'(tardi11 n van _qcschc n ken en niet terug
gcv<'n t·an tocucstopt geld van personen, 
tegen wie een onderzoek naar prijsop
drijving werd ingesteld). - Aan de oin
standighcid, dat de agent zich gedurende 
d e bezetting als een goed Nederlander 
heeft gedragen, kan voor de beoordeling 
van de onderhavige feiten geen overwe
gende betekenis icorden toegekend. 

4 December. 
- tïtspraak van de Centrale Raad van 

Beroep. ( A1nbtc11arenwet 1949 art. 11i, 
2e lid). - 1'1·ijspraak door het Gerechts
hof van ten laste gelegde diefstal l evert 

niet op een "o,nstandighcid", als ver
meld in art. 11e, tcellée tot herde11ing van 
de uitspraak van de centrale raad dd. 29 
April 1943 kan leiden, nu in die uitspraak 
als vaststaande is aa11ge11ome1,, mede op 
grond van de erkentenis van de bet1'0k
ke11e, dat hij •·et had iceggenomen, het
geen ee11 vergrijp in de zin van het werk
liedenreglement opleverde, teru:ijl in die 
uitspraak bovendien u:as ovcncogen, dat 
de strafrechtelijke bena1ning 1-•an dat ·ver
grijp niet van beslisse11de betekenis u-as. 

2 D ecember. 
- Uitspraak van de Centrale Raad t·an 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1989 art. 58, le 
lid, R egleme11t voor de militairen der Ko
ninklijke Landmacht art. 19). - liet 
'l'ijclelijk Jlilitair Keuringsreglement is 
een concept K. B., op last van de mi
nister van oorlog 011tworpen. Ook al 
wordt dit concept door de keurende ge
gcneesku11digen in acht genomen, inge
volge een hun gegeven opdracht, zonder 
te letten op het bij K. B. vastgestelde 
.Vilitair Keuringsreglement, dat niet is 
ingetrokken, het T. Jl. K . is claarmecle 
geen algemeen verbindend voorschrift 
geworden. - llct '1' • .11. K. is ook geen 
algemene regeling als bedoeld in art. 79, 
2e lid, van het r eglenwnt voor clc mili
tairen der lion. Landmacht. Zodanige al
ge,nene regeling kan slecht zijn een, 
vastgesteld door het bevoegd geza11. -
De goedkeuring van ee,i militair voor 
tropendienst, in afwijking van het 
T . .M. K., is op die _qrond, noch op een 
andere, in strijd eet een alg. voorschrift, 
tcncijl evenmin détourncmcnt de pouvoir 
cianicezig il,. - 1vcl is er reden voor ver
bazing, nu de op wettige wijze vastge
stelde regelen feitelijk buiten werking 
icorden gesteld, zonder dat op nood1·echt 
een bemep kan uorden gedaan. 

9 December. 
- Uits}}raak van de Centrale Raad van 

Beroep. (,Ambtenarenwet 1929 art. 58, le 
licl). - l!Jcn ·1cei9ering tenig te konien 
op een eerdere beslissing - houdende 
bevordering m. i. v. een bepaalde datuni 

- 11. a. l. v. een verzoek o,n met een 
vroegere datzwi bevorderd t e u:orden is 
niet in strijd met enig toepasselijk alge
meen verbindend i·oorschrift. - De a11ib
tenaar had het beroep kunnen rnste/le,i 
tegen het bcvorcleringsbeslttit. 

9 December. 
- t,;itspraak van de Centrale Raad van 

Beroep. (Ambt enarenwet 1/li9 art. J, Le 
licl, aanhef en sub b). - J-let scheidsge
recht hec/t een uitspraalc gegcl'en, in
houdende, dat het ontslag t en onrechte 
is verleend. De burgemeester heeft die 
uitspra<Lk ten onrechte als een addes 
aange,ncrkt. Yu de burgemeester tegen 
die mtspraalc geen hoger beroep heeft 
ingesteld is het ontslagbesluit vc1·vallcn. 
llet besluit, waarbij het ontslagbesluit is 
gehand11aafd moet daarom ieorden nietig 
ve1·k/aa1·d. 16 D ecember. 

- Gïtspraak van de Centrale Raad van 
Beroep. ( .lig. Rijksa1nbte1wrenreglement 
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art. 80 . . 1 m bte11are111cet 1929 artt. 29 en 
48). - De wnd. Directeur-Generaal van 
Politie 1ca,ç niet beroeud zij11 bevoeud
heid, politieambtenaren te ontslaan, te 
<lelegeren, aa11gezie11 een dergelijke dele
r,atie op geen e11J.-el wetsvoorschrift ·zou 
steunen. - Er is qeen reden de nietiq
heid 1,an het ontslaqbesluit voor uedelct 
te 1·1'rlda1·e11, omdat de O<'meenschap an
der<' 011.oeu:enste elementen als politie
ambtenaren zou tenigl,rijgcn of tot het 
brenoen ran belan.orijke financiële of
fers genoodzaakt zou zijn. - Hiervoor is 
te minder .orond, ntl sommiue ontsla.oen 
zijn H!rlecnd door gezagsdragers, bij wie 
0111,aderlandse molieren een rol kunnen 
h<'bben .oespeeld, teru·ijl roorts sommiue 
de,· ontslngenen tceer in dienst zijn oe
nomPn. Ook het e1·entueel nalaten door 
sommi.Qc der betrokkenen 1·an het indie
nen van ern vc1·~oek om herzicnin{J van 
het ontslag krachtens de tcet 1·echtsher
stel overheidsper.çonf•el 19 /6 verzet zich 
tegen .Qedektverldaring. - Tertt[Jlceer in 
dl' politiedienst van on{Jewenste elemen
tl'11 1.-an bovendien .Qemakl,:elijlc 1eorden 
'1.'0orl.:omen. Partijen procederen in 
persoon o.f bij .Qemachtiude. Ifet hoger 
beroep kon 1rordl'n inuesteld door de .oe
machtiode van de minister v an jus titie, 
nu uit Jwt beroepschrift duidelijk bi-ijkt, 
dat die minister procedeert bij gemaeh
ti.r,dP. 16 December. 

- "Citspraal. van het 1lmbtenarenuer eeht 
te AmstPrdam. (A.mbtenarPntvet 1929 art. 
{,8, Je lid). - r:en wüzi.Qing ener kinder
büslag,-eueli110, i11 011.Qu11sti.oe zi11, m et 
terugwerkende kracht tast de rechtsze
kerheid 1·an de ambtenaar aan en is 
daaroni niPt geoorloofd. - 'l'erugoorde
ring ran het krachtens de voordien gel
dend<' regeli11g gp11oten bedrag aan kin
derbijslag voor zoverre dit mepr is dan 
h-rachtcns de nieutce regeling zou zvn 
uenoten, moet daarom nietig v:orden ver
lclaard. 17 Decembe,·. 

- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 
te Amsterdam. ( A 1nbtenaren1cet 1929 
art. 60, Se lid en art. 58, Je lid. Wet 
R echtsherstel Overheidspersoneel 1946 
a1·t. 2). - In het klaagschrift op 26 D e
cember 1946 ter Griffie van het ambte
narengprecht ingekomen, uericht teuen 
een ontslaubesluit van S Au.oustus 1944, 
is klager nict- 011tva11 kelijk vcrklaarà" 
aan.Qezien het .oerecltt aanneemt, dat 
klager van dat ontslagbesluit voor het 
eerst heeft kennisoenomen toen hij ter 
griffie de stukl,cn inzan, betrekkin.Q heb
bende op een onder_qeding tussen Item en 
dezelfde gemeente. - Het ontslagbesluit 
moet alleen reeds hierom t.-orden nietig 
1·erklaard, omdat het met teruuu:crkende 
k1·aeht is ueno1,1en. - Do01· de nietigver
klaring van het ontslaubesluit moet het 
daarbij verleende ontslau ueacht u·orden 
niet te zijn verleend. Een niet verleend 
ontsla.Il kan nif't irorden herzien krach
tens de u-et rechtsherstel ov.crheidsper
soneel 1916, ::odat ook het herzienings
besluit moet Korden nietig verklaard. 

19 December. 

A nnexatll'wetten. 
- I ' itspraal, van de Centrale Raad van 

Beroep. (alnne.ratien·etten. 1Vet van ll8 
D ece-mber 1920, S. no. 919. A 111,cxat ietcet 
Groot-,lmsterda1n art. ll0, lid J). - Een 
als .oet•ol.11 i-a11 de opheffing der oemeen
te ontslag/'n ambtenaar, die later in 
dienst der [/l'meente Amsterdam is ovne
nome11 en de hem aanr1ebode1i uel,jjkbe
zoldigde betrekkinr1 zonrll'r vrotest heeft 
aam,aard, kan niet on.Qet•eer 25 Jai-en na 
zijn aanstelling in dienst dier gemeente 
beztl'aren maken teoen de door hem be
ldede functie, op grond dat deze niet oe
lijho bezoldigd en .Qelijliwaardi[J zou zijn. 
- I.c. i.~ alleen art. ll0, lid S en niet art. 
ZO, lid 6, van toepassing. 

18 Novembei·. 
- Uitspraak van de Centrale Raad van 

Beroev. ( Annexatieicetten. Wet van :ll8 
Decrmbe,· 1920, fl. no. 919. Annexatieu·et 
Groot-Amsterdam art. 20, lid 8) . - Een 
rcdelvk·c ttitleu 1:a11 art. ZO, ·lid 8, brenut 
mee, dat hr>t daarin bedoelde vensioen 
1,iet 1cordt toegekend aalt een ue
anne.ceerde ambtenanr, die nimmer in het 
genot 1·a11 het in lid 1 bt>doelde u:acht.Qeld 
is ge1ceest - omdat hij een bezoldigde 
betrekking bij de gemeentP Amsterdam 
had aanvaard - en die deze betrekking 
ook op 1 Januari 19J1 en meerdere jaren 
daarna is blijven bekleden. liet hooost 
bereikbare vensioen moet tcorden aange
me1·kt als een wachtoeld - ven·anuend 
pensioen en niet is te aa111Jaarden, dat 
krachtens het Se lid ee11 betrokkene het 
1·echt zott 1.:crkrijyen op dat pensioen, 
terwijl hij daarna<Lst de bezoldiging uit 
de aangehouden b<:trekkin.o zou blijven 
geaieten. Dit zou een 01111e1,wtiveerde be
voordclin_q geven. Deze opvattin[J vindt 
ook steun in de geschiedenis van de wij 
ziuingsicet -i·an 19;J8. 18 Kovember. 

Arbeid. 
- Wet, betreffende plaatsing van minder

valide arbeidskrachten. 
S. H 283 . 1 Augustus. Blz. 337. 

- Besluit tot wijziging van het K oninklijk 
besluit van II Augustus 1934 (Staatsblad 
No. 473), houdende vaststelling ,·an voor
schriften, bedoeld in artikel II der Wet 
v an 16 M e i 1934 (Staatsblad N0. 257), 
tot regeling van het verrichten va1, arbeid 
door v reem delingen. 

S. H 362. 30 October. B lz. 493. 
- Besluit, houdende vaststelling van de 

dat um van inwerkingtreding van de Wet 
van 1 Augustus 1947, betreffende plaat
sing van minder-valide arbeidskrachten, 
Stbl. no. H 283. 

S. H 366. 12 November. Blz. 501. 

Arhcldsbemillde llng-swet. 
- Koninklijlc besluit. (.1rbeidsbemiddelinus

tcet 19JO art. 15). - Er bestaat n-iet vol
doende grond om aan te nemen dat av
v ellant ye,-nar :-;ou 01,leveren voor het 
belang van hen, die zijn arbeiäsbemid<le
ling inroeven, tencijl uit door he1n over
gelegde getuigschriften veeleer blijkt, dat 
zijn icerkzaamlteid als arbeidsbemiddelaar 
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door de daarbij betrokkenen op prijs icerd 
gestel cl. 4 A u.Q1tstus. 

- TConinklijk besluit. ( Arbeidsbemiddelings-
1Cet !fi.JO art. 1,5). - Ontzetting van de 
rechteu 11enncld in art. 1!8 1V. v. S. als 
gci·olg i-1111 vooncaardclijke buitenver
volr1i11r1stelli11.o als politieke delinquent 
door dC' Procm·eur-Fiscanl bij het Bijzon
der nerechtshof moet 1rordcn geacht be
,orepP11 te 7ijn onder art. 45, eerste lid, 
onder d. der u·et. - l. c. betreft het ech
tri· ec11 door appellant op 1 October 1943 
i11gecliP11de aanvraag tot verlen.Qin.Q der 
verr1111win.o, 1caarop ,Qeen beslissing is ae-
110111P11, tC'ncijl op die datuni de boven-
1.•crn1C'ldC' ont'?ettin.o van rechten no_q niet 
tcas ac111.oeva11ge11, daar dC'ze eerst is in
gegaan op 10 nee. 1945. Derhalve had de 
bC'schikkin{I van de .llinistei· op de aan
vraf/C' i·on 1 Oct. 1913 gegrond moeten 
zijn . Ov dat tijdstip icas avpellant in het 
vo//(' ge11ot t·an bC'doelde rechten, terwijl 
ook ecu a11dC're 1ceige1ingsgrond niet 
aa11 trc~ig tcas. De bestreden beschikking 
ka11 clrrlwlvc niet icorden gehandhaafd. 

ArbPldbovercenkomsten. 
11 A u.oustus. 

- Besluit tot vaststelling van bepalingen 
betreffende indienstneming door het Rijk 
van personeel op arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht (Arbeidsovereen
komstenbeslu it Voedselvoorziening). 

S. H 455. 24 D ecember. Blz. 648. 
Armenwet. 
- I(oninlclijk Besluit. (,trmenwet art. 39). 

- I 11 casu is de rechterlijke 1nachtiging 
t1cee111aal aangevraagd, eerst voor de 
opneming in de stichting ,,Bloemendaal'' 
en later voor de o'[Jteming in het _qesticht 
,,Zo11 en f::Jchild". Laatstgenoemde aan
vrage is ovei·bodig qeweest, daar de op
neming in ,,Zon en Schild" had kunnen 
qeschieden op grond van de oorspronke
l ijl;c machtiging, daar aan patient door 
het bP~tuur van de stichting "Bloemen
daal'' :1im1ner ontslag is verleend als be
doeld in art. 28 lid 1 cle1· Krankzinnigen-
1eet en hij bovendien na zijn onregelma
tig vertrek uit de stichting "Wolfheze", 
u·aarheen de paticnten van de stichting 
,,Bloemendaal" waren geëvacueerd, voort
durend is verpleegd geweest, zoodat zich 
hier een geval voorcloet van voortgezette 
verpleging. Voor de bepaling van clP 
u·oonplaats moet derhalve worden _qelet 
op het tijdstip, waarop de oorspronkelijke 
rechterlijke machtiging werd aange-
naagà. 29 Maart. 

- Ko11i11klijk hes/uit. (Armemcet art. 89). 
- Ov grond van de opvatting 11a11 den 
betrokh·en inspeetC'ur, tcaarmC'de cle Kroo11 
zich rcrerni!lt. moet 1corden cia11ge11omen, 
dnt patii'nt bij zijn komst i1I cle gemeente 
P. 011 5 Nov. 1940 aldaar ~ijn hoofclver
blijf IIC'eft QevestiQd. Dat hoofdverblijf 
lwd hij niet verloren, toen op 21 Juli 1941 
de ,·rchterlijke machtiyinp tot plaatsin.o 
iu C'fll kra11/.'zi1111igen{lesticht u-erd aa11-
fl<'1Tll0[Jd. Op clat tijdstip had hij dus 
1rnonplnat s in den zi11 1·an het B . l l ' . te P. 

19 , lpi·il. 

- I(oniuldijJ.; bC'slztit. ( Anncmcet art. 40). 
- nit ar/. kan met betrekki11r1 tot het 
onderhavig _qcschil geen toepassinr, vin
den, nu 11it een vci·hoor van cle betrok-
1,cnc is gebleken, dat op haar vertrek 
naar een andcrr gemeente op geener/Pi 
ti•ijce, door of van1Dege het besttmr der 
.Qemeente, 1raarztit zij vertrok, is mcde
.Qezcerkt en het 1,e1·langen om 1l1lar elders 
te vertrekken bij haar zelf is op_qekomen, 
omdat harr aldaar wonende moede,· ziek 
was en haar hulp rn steun 11oodi,o had, 
terwijl de ove,·ige stukken .oeen ande,· 
licht op cle zaak 1cerpe11. 19 Jf ei. 

- Konin/.:lijk besluit. ( Armenwet art. 40 ;•. 
art. 32). - Al zou uit het feit, dat de ge
meente 0. de kosten van de begrafenis 
11a11 de ot·erleden echt_qenoot ener we
duwe heeft betaald, k1innen 1corclen af
geleid, dat deze armlastig is, bestaat er 
niettemin geen enkele grond om aan te 
nemen, clat invloed van of vantcege het 
genieentebcstuur i:an G. heeft medege
werkt tot de komst van de arme in de 
gemeente S. Daartoe is in het bijzonder 
ueen r eden, nu door of namens de ann-
1asti.Qc geen verzoek om onderstand tot 
het gemeentebestimr van G. is gericht, 
zodat zich ee,i geval, als bedoeld in art. 
32, niet kon voordoen, terwijl, ook indien 
dit anders ware geweest, de armlastige 
hierdoor niet gedu;on.oen u·as de gemeen
te te 'Verlaten, doch de beslissing der 
Kroon had ktwnen inroepen inr;evolge de 
bepati11g in art. 8l. 25 Juni. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 89). 
- '\Vel heeft het gemeentebestuur van 
Il. zich ten tijde van de opneming van 
patië11 te in Juni 1945 on-i:ooncaardelijl, 
bC'reid verklaarcl de re,·pleeglwsten te be
talen, doch cleze bereidverklaring moet 
u·orden .oezien in het licht i:an de op dat 
tijdstip heersende onzelcerheid t. a. v . de 
vraag welke genieente als tcoonplaats van 
de in 1943 uit Il. geëvaetteci·de moest 
worden bescho1i1cd Pn moet derhalve 
1corden geacht te zijn geschied behoudens 
tcrug_qave va,i de kosten door de icoon-
11/ciats. - De armlastige heeft zich in 
19 /3 in V. gevestigd, nadat tevoren reeds 
haar kinderen in de.'?e gemeente in de 
woning van een familielid waren opge
nomen en haar me1tb"len naar die ge
meente ,caren t:Crt'oercl. Wel was haar 
verhuizin.Q naar r. het gevolg van een 
gcdwo11gen evacuatie uit II., doch de 
band die hacir aan II. bond, was dienten
yevol.oe vei·broken, zodat II. niet als 
1wo1111laat.s in aamnerking kan komen. 
- Uit voonnelde omstandigheden blijkt, 
dcit patiënte het voornemen heeft gehad 
in V., zij het tijdelijk, haar hoofdverblijf 
tC' vestige11 en dit voornemen ook heeft 
tiitµevoerd. fliernan cloet niet af, dat zij 
in 1948 te kennen heeft gegeven zich in 
de toe/,:omst weclernm in n. te zullen 
vestigen, ver,nits de vent·ezen/ijkiny van 
dit rooniemen op clat tijdstip zeer onze
ker tras en ook 110g onzeker icas op het 
ogen blik, dat de rechterlijke machti_qing 
in Juni 1945 1ce1·d aangevraagd. D e ge-
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meen te V. 1cordt dien teug i.;olge als tcoon
p/aats in de,, zin van art. 39 aanuc
u;ezen. 25 Augustus. 

- f(onin klijk besluit. ( Armen11;et art. ~9}. 
- Jlet oczin, u:aartoc patientc behoorde, 
h eeft op 11 ."<ept. 1944 tengevolge v an 
oorlogshandelingen, Kaardoor huis en i n 
boedel 1·crloren gi11oe11, de gemeente Arn
hem t•erlate11 rn zich, ,;n tussentijds ver
blijf elclers, 01, 29 Juni 1945 te Raaldwijk 
gevestigd. Dientengevolge is cle bancl, clie 
haar aan . l rnhe.m bond, -i:erbroken. Als 
u:oonplaats in cle zin t ·an art. 39 moet 
Naahllcijk u-orden aangewezen, aange
zien zij daar haar hoofdverblijf heeft ge
vesligcl, en 110g had, toen de rechterlijke 
machtiging' tcerd aangcv.-a,i,1-l. Daaraan 
doet niet af, dat haar vacl<'r •,a haar op
neming te kennen h eeft g,·,;,·1·<'n, zich in 
de toekomst 1ceer te A n1h<',n te willen 
V<'Slige11, daar de 1•enceze,1!ij/:i-1.Q van dit 
1·oon1emen ten tijde v a n ,1t r,mnra_qc der 
rechterlijke machtiging geheel onzeker 
u-as en thans nog is. 3 September. 

- Koninklijk Besluit. ( Armenwet art. 89). 
- • Nu is komen vast te staan, dat ten 
aanzien vau patiente geen deskttndige 
vc,·klaring, als bedoeld- in art. 89 lid 4 
is afgegeven, en dus het tijdstip, dat i.c. 
beslissend is voor de vraag, waar de 
woonplaats is, ontbreekt, is er voo1· een 
beslissing der Kroon over die vraag geen 
plaats en is hie1· dus niet aanwezig' 
een geschil, dat door de Kroon kan wor
den beslist. 12 September. 

- Koninklijk Besluit. ( Armenwet art. 39). 
- Toen de armlastige, na uit A . t e zijn 
vertrokken, te J(. bij zijn moeder intrek 
nam, was hij geestelijk in staat tot het 
vestigen van een hoofd1;erblijf. Wel ble
ven zijn echtgenote en kind, met wie hij 
in onmin leefde, te A .. uoncn, waai· hij 
ook in het be1;olkingsrcgister bleef inge
schreven en zijn distrib1itiebescheiden 
ontving, doch onder de omstandigheden, 
zoals deze zich voordoen, moet uorden 
aangenomen, dat de patiënt zijn hoofd
verblijf te B. heeft gevestigd, zulks te 
meer, daar hij ook na het ovel"lijden 1;an 
zijn ,noeder niet naar A . is t eruggekeerd, 
doch is gaan zwer ven. Aangezien hij ook 
op de datum, waarop de deskundige-ver
klaring, bedoeld in a r t. 39 4e lid, werd 
afgegeven, zijn hoofdverblijf nog te B. 
had.,. 1noct deze {ICrnccntc als u:oonplaats 
tc1i tijde 1;a1i h et afgeven der verklaring 
worden aange,nerkt. 7 October. 

- J(oninklijk Besluit. ( Armenwet art. 40) . 
- D e genieentclijkc dienst voor sociale 
zal~n te R. heeft aan de armlastige reis 
.<teld verstrel..'t, teneinde haar in staat te 
stclle1i met haar gezin naar L. te ver 
trekken en h eeft t evens de kosten harer 
verhuizing naar L. op zich genomen, ter
u;ijl zij:~elf geenszins het verlangen tot 
deze verhuizfog had geuit. De dienst 
heeft daardoor i1wloed in de zin van art. 
40 uitgeoefend. Daaraan doet niet af, dat 
de armlastige in L. geen onderdak kon 
vinden en dat in L. wel de mogelijkheid 
daartoe bestond. 7 October. 

- K oninklijk B eslu i t. ( Ann<'ntcet art. 39). 
- Al mooe tussen de tcerkgeefster van 
paliente en deze :;ijn 01;er eengeko11ien, 
clat haar dienst op 1 Juli 1946 een einde 
zou nemen, :w moet toch de dienstbe
trekking door het plotselinge vertrek van 
patiente omstreeks 13 Juni 1946 reeds op 
clat tijdstip als verbroken 11·0,·den be
schou-ird, daar zij daarna niet meer in 
staat is geu:eest de door haar gesloten 
arbeidso1;crecnkomst vóór 1 Juli 1946 na 
t e komen. Derhalve is de trnonplaats, die 
zij krachtens art. 79 B. 1V. ten hu ize van 
haar wcrkoeefster had, komen te verval
len. Daaraan doet niet af, dat haar lijf
goederen op het ogenblik, dat d<' ,·echter
lijke machtiging tcerd aangevraa.od, nog 
in de u-011ing van clc 1ce1·kgeefster laoen, 
daar de bepaling van cle u·oonplaats v an 
de armlastig<' kran k~innige na het 1;er
brcken <Ier arbcidso1:ereenkomst niet uit
sluitcncl afhankelijk kan 1corden gesteld 
1·an cle teil der we,·kgeefster. Nu ttit de 
desk1t11dige-vcrklaring blijkt, dat vatiente 
na het vervallen v an de ti-oon plaats ex 
art. 79 B . W. niet meer in staat geweest 
is een ,iietiwe tcoonplaats te -i:estigen, 
kan geen gemeente tcorclen aa11ge1cezen 
voor clc toepassing van art. 39. 

11 l ,ove,nbc r. 
- Koninklijk Besluit. ( Annemcet a,·t. 40). 

- Door het verschaffen v an een vcr-
-i:oerbetcijs i ·an een gedeelte van de reis 
van A. naar L. is van de zijde 1·an het 
gemeentebestuur van A. invloed uitge
oefend op de tentykccr van de armlastige 
te L. Nu het gemeentebestuur 1·an A. 
heeft nagelaten tèvorcn te onderzoeken 
of betrok1;ene in L. in staat ::ou z ijn in 
zijn onderhoud t e voorzien, heeft het 
door het doen i-crstrekkcn i ·an het ver
i-ocrbeuijs het risico va11 de an,ilastigc 
op L. afgeicenteld. Dit ge111e,;,11tebcstuur 
kon u:eten clat de armlasti_qe met behulp 
van het 1•ervocrbe1cijs voor een gedeelte 
van àe reis in staat zo,t zijn zonder ver
dere hulp L. te bhciken. Aan een en an
der doet niet af, dat L. nog de icoon
plaats van clc annlasti.Qc zou ::ijn, daar 
cle vraag, welke de 1coonplaats is van 
een arme niet 1;an invloed kern zijn bij de 
toepassing van art. 40. J December. 

- Koninklijk B esluit. ( ,t rmenu-et art. 39). 
- Paticnte is op 10 Juni 1Vi6 verblijf 
gaan lio•tden ten huize van ee11 f amilie
lid in cle gemeente G . en -u:as op clat 
or;enbli/,; in staat tot het vestigen van 
een hoofdverblijf. Onder clcze 011,stan
digheden moet zij geacht worden van 
die datu,n af haar -u:oonplaats in de z i n 
van het B . W. in G. te hebben gcrestigd. 
Daaraan doet niet af, dat zij dch eerst 
op ,n Juni 1946, op 1celk tijdstip zij gees
telijk niet meer in staat tcas tot woon
plaatskeuze, in het bevolkingsregister 
van G. liet inschrijven. Aangezien patien
tc op 4 Februari 1947, toen cle clesktm
dige-1;crl,:laring, bedoeld in art. J9 4c lid 
iccrd afgegeven, haar hoofdverblijf" nog 
te G. had, moet de.~e gemeente als troon -



]3 ALPHABETI SOH REGISTER 1947 A,B 

plaats ten tijde van het afue1·en der v er
ldarinu 1eorde11 aanoemerkt. 

11 D ecember. 
- TC011i11klijk Besluit. ( Annemvet art. 39). 

- l)e 1.·raa17 of de arbeidsovereenkomst 
tussen een intconende dienstbode en haar 
,eerkgeve,· no_q bestond op het ogenblik, 
dCtt de verklaring van de deskundige, 
bedoeld in het 4e lid ,,an art. 39 tcerd 
afgegei·en, moet bevesti_qend u:orden be
ant1rnord, daar deze verklaring is afge
ge i-e11 op de dag, dat de patiënte het 
huis 1·an haar werkgever met diens me
deu-ete11 en toestemming voor een kort 
verlof heeft verlaten. In dit geval, waari11 
de tffrk_qcver met zijn gczi11 ucdwonuen 
,rns [leëvacuecrd, kan geen tu·ijfel be
staa11 orcr de vraa11 tcaar zich het huis 
•van de u·erkgcver op dat tijdstip bevond, 
en s1ieelt de vraag, tt:elke gemeente als 
u-oonplaats van de werkgever moet wor
den beschouw d, geen rol. D e gemeente, 
teaar zich het huis van de werkgerer be
vond, icordt dus aanocwezen als u;oon
plaats in de zin van art. 39. 

13 December. 
- J(oninl.-lijk Besluit. ( Armenwet art. 40). 

- 1\'el heeft de secretaresse van het 
burgerlijk annbcstuur de verhuiskosten 
va,i de armlastige ve,·leend uit middelen, 
,cel ke haai· door particulieren ter be
schikki11 g 1ca.-cn ucstcld en heeft dit 
an,1bestuur tevoren ueiceiuerd hulp te 
•verl c11e11, doch dit oruaan dient niette
min voor de daad van dit bestuurslid' 
aa11sprakelijlv te uordcn gesteld, daar de 
armlastige zich tot haa,· heeft geuend in 
/war lwrdanigheid. flieraan doet niet af, 
dat de armlastige zelfstandiu het besluit 
tot i·r ,·hui:::ing heeft genomen, daar vol
gens het Je lid van art. 40 reeds de en
kele medctcerking van de zijde van het 
bun1erlijk armbestuur tot de komst in de 
anrierc gemeente en de aftcenteling van 
de laste,1 der annlastigheid op die ge-
1nee11te kan leiden. ll8 December. 

Be,l rljYCll \\ et. 
- Wet, houdende vaststelling rentepercen

tage over gedurende xq3q tot en me~ xq43 
aan Staatsbedrijven verstrekte kapitalen. 

S. H 67. 28 Februari. Blz. rno. 
Begraaf wet. 
- Koninklijk besluit. (1Vet op het beura

ven art. 12) . - Xtt als vaststaand mau 
worden aa,1[le,10men, dat de toe11111aligc 
b11r[l1 111eeste,· persoonlijk instemde niet 
een acrn appellant gericht schrij1•en van 

1.·raagde verlof is derhalve te.,·echt flCKei
uerd. 29 , 1 p r il. 

- Koninklijk besluit. (1,Yet op het begra
ven art. 12). - Terecht is door de burge
meestrr 1.-erlof yeiceigerd tot opgraving 
ran het stoffelijk overschot t>an iemand, 
die op 12 Mei 1945 is bijgezet in een z.g. 
"mcusa-_,jra/"', berattencle 15 lijken, welke 
alle zijn _qelegd in papieren kisten, die 
zonder een tussC'nlaa_q van 0.3 1n g.-ond 
ov elkaar zijn geplaatst. Dacirgelaten of 
het belang der openbare gezondheid zicli 
niet tegen de opg1·avi11g verzet, kan met 
het oo_q op de _qrafrust, welke de wet 
u:aarborgt, aan het verlangen van ap
pellant niet tcorden t'0ldaan. 

16 Augustus. 
- Koninklijk besluit. (>Vet op het begra

ven art. 12) . - llet door de11 burge
meester geu:cigerd i·erlof tot opgravinç 
11:ordt onder bepaalde· vooncaarde11 als
nog verlee11cl, 11u ondçr inachtneming dier 
vooru·aarden tegen opyravinu geert hy
giënische bezuaren bestaan en evenmin 
,,oor de _qrafn,st gevaar bestaat. 

16 Augustus. 
- J(oninklijk besluit. (Wet op het begra

ven art. 12). - Terecht is het verlof tot 
ovgraving van een stoffelijk overschot 
geieeigerd, daar de beooodc opura,-ing de 
orafrust van 18 overledenen zou storen. 

5 Se])teniber. 
- KoninkHik B esluit. (Wet op het begra

ven art. 16). - lfet is de bedoeli,ig der 
we!, dat de medewerlcing voor het aan
leugen en u itbreiden van een bcg1·aaf
plaats alleen wordt geweigerd op gron
den, aan de wet of het belang der volks
gezonclheid ontleend. Een vergunning tot 
uitbreiding kan derhalve niet worde" ge-
1ceigerd op grond van de nabijheid van 
enkele op zichzelf staande gebouwen, vrij 
ver van een bebouwde kom verwijderd. 
- D e wet kent geen onderzoek onit,·ent 
dè hinder of schade, die de eigenaren ran 
de aangrenzende pe,·cclen door het aan
leggen of uitbreiden van een begmaf
plaats zouden kunnen ondervinden. 
Waardevermindering van eigendo1n111en 
kan derhalve geen aanleiding zijn tot 
weigering v an de gevraagde uitbreiding, 
en het , stellen van een vooru;aarde tot 
het betalen van een schadevergoeding 
iccgens zoda,1ige tcaardevennindering is 
niet toegelaten. 2 Octo ber. 

R. en \V., dat zij gre,i termen aantecz iu 
achten oni toestemn,inu tot opgra1'ing te 
geven, kan in dat schrijven een zclfstan
dior beslissi,1[1 van den bur[lemeester 
worden .11eacht besloten te z ijn en is ap
pellant dus in zijii beroep ontvankelijk. 
- De 1cet u:aarbo1·qt de rust aan het 
stoffelijk o L'erschot ooi;; ,·a,i hen, die niet 
in een eigen graf begravc,i li{Jge11. Door 
het opgraven van cle twee lijken, tcaarop 
het verzoel,,, betrekkin[I heeft, zou de rust 
van het stoffelij/;; overschot van een der
de in 11cvaa1· worden geb1·acht. llet ge- , 

Bosrootingen en l{ekenlngen. 
Huis der Koningin. 

Wet tot vaststelling van het eerste 
hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar x948. 

S. H 435. x8 December. Blz. 608. 
Hooge Coli. v. Staat. 
- Wet tot vaststelling van het Tweede 

Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar x 94 7. 

S. H 87. 8 Maart. Blz. x32. 
Buiten/Jndsche Zaken. 
- Wet tot vaststelling van het Derde H_oofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienst-
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jaar 1947. ( Departement van Buitenland
sche Zaken). 

S . H 94. 21 Maart. Blz. 136. 
justitie. 
- Wet, houdende vaststelling van het Vierde 

H oofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
d ienstjaar 1947. (Departement van Ju
stitie.) S . H 86. 8 Maart. B lz. 132. 

- Besluit, waarbij met toepassing van a r
tikel 24 der Comptambiliteitswet (Staats
blad 1927, No. 259) het restant op arti
kel 100 van het IVde Hoofdstuk der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1946 
wordt toegevoegd aan het overeenkomsti
ge artikel van het IVde Hoofdstuk der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1947. 

S. H 462. 30 December. B lz. 659. 
Birmen/andsche Zaken. 
- Wet to t vaststelling van de begroeting 

van de on tvangsten en uitgaven van het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds voor 
het dienstjaar 1947. 

S. H 10. 10 Januari. B lz. 8. 
- Wet tot vaststelling van het Vijfde Hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1947 (Departement van Binnenland
sche Zaken). 

S. H 47. 8 Februari. B lz. 71. 
- Wet, houdende wijziging van de begro

ting van het Staatsbedrijf der Algemene 
Landsdrukkerij voor het dienstjaar 1947. 

S. H 267. 25 Juli. Blz. 329. 
- Wet, houdende wijziging van de begro

ting van het Staatsbedrijf der Algemene 
L andsdrukkerij voor het dienstjaar 'i946. 

S. H 268. 25 Juli. Blz. 329. 
- Wet tot wijziging van de begroting van 

de Ontvangsten en Uitgaven van het Al
gemeen Burgerlijk P ensioenfonds voor het 
dienstjaar 1946. 

S. H 371. 22 November. Blz. 503. 
Onderwijs, K unsten en Weten.schappen. 
- Wet tot vaststelling van het Zesde 

H oofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1947. ( Departement van O n
derwijs, Kunsten en Wetenschappen.) 

S. H 143. 9 Mei. Blz. 171. 
- Besluit, waarbij met toepassing van ar

tikel 24 der Comptabiliteitswet (Staats
blad 1927, No. 259) restanten op enkele 
artikelen van het Vide Hoofdstuk der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1946 
worden toegevoegd aan overeenkomstige 
artikelen van het Vide Hoofdstuk der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1947. 

S. H 465. 30 December. Blz. 660. 
Financiën. 
• - Wet tot vaststelling van het Zevende 

Hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1947. (Departement van Finan
ciën ). S. H 95. 21 Maart. Blz. x37. 

- Wet tot vaststelling van het slot der al
gemene rekening van Rijksontvangsten en 
-uitgaven, het slot der rekeningen, be
doeld in artikel 87, derde lid, en het slot 
der rekeningen van takken van Rijks
dienst, bedoeld in artikel 88 der Comp
tabiliteitswet (Stbl. 1927, no. 259) over 
het dienstjaar 1940, 

S. H 252. 18 J uli. Blz. 316. 

- Wet tot vaststelling van het slot der 
algemene rekening van Rijksontvangsten 
en -uitgaven, het slot der rekeningen, be
doeld in artikel 87, derde l id, en het slot 
der rekeningen van takken van Rijks
dienst, bedoeld in artikel 88 der Comp
tabiliteitswet (Stbl. 1927, no. 259) over 
het dienstjaar 1941. 

S . H 253. 18 J uli. Blz. 316. 
- Wet, houdende wijziging van de begro

ting van het Staatsmuntbedrijf voor het 
dienstjaar 1946. 

S. H 280. 1 Augustus. Blz. 336. 
- Wet, houdende wijziging van de begro

ting van het Staatsmuntbed rijf voor het 
dienstjaar 1947. 

S. H 281. 1 Augustus. B lz. 336. 
- Besluit waarbij met toepassing van art i

kel 24 der Comptabiliteitswet (Stbl. 1927, 
no. 259) het restant op artikel 19 van 
het VIide Hoofdstuk B der Rijksbegro
ting voor het dienstjaar 1946 wordt toe
gevoegd aan het overeenkomstige art ikel 
van het VIide Hoofdstuk B der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1947. 

S. H 390. 24 November. B lz. 545. 
- Wet tot aanwijzing van de middelen tot 

dekking van de uitgaven, begrepen in de 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948 . 

S. H 432. 18 December. Blz. 608. 
- Wet tot vaststelling van het zevende 

hoofdstuk A 1 der Rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1948. 

S. H 434. 18 December. B lz. 608. 
=- Wet tot vaststelling van het zevende 

hoofdstuk A 2 der Rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1948. 

S. H 437. 19 D ecember. B lz. 620. 
- Wet tot vaststelling van de begroting 

van het Staatsmuntbedrijf voor het 
dienstjaar 1948. 

S. H 449. 24 December. Blz. 646. 
- Wet tot wijziging van de wet van 5 D e

cember 1946 (Staatsblad no. G 344) tot 
aanwijzing van de middelen tot dekking 
van de uitgaven, begrepen in de R ijksbe
groting voor het dienstjaar 1946. 

S. H 453. 24 December, Blz. 648. 
Defensie. 
- Wet tot vaststelling van h et Acht ste 

Hoofdstuk A der Rijksbegrooting voor het 
d ienstjaar 1947 (Departement van Oor
log). S. H 72. 28 Februari. Blz. 109. 

- Wet, houdende vaststelling van het Acht
ste Hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1947 (Departement va n 
Marine). 

S. H 74. 28 Februari. Blz. u o. 
- Besluit, waarbij met toepassing van a r

tikel 24 der Comptabiliteitswet (Staats
blad ,927, No. 259) restanten op enkele 
artikelen van het VIIIste Hoofdstuk B 
der Rijksbegroting voor het dienstjaar 
1946 worden toegevoegd aan overeen
komstige artikelen van h et Vlllste 
Hoofdstuk B der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1947. 

S. H 463. 30 December. Blz. 659. 
- Besluit, waarbij met toepassing van ar

tikel 24 der Comptabiliteitswet (Staats-
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blad 1927, No. 259) restanten op enkele 
artikelen van het VIIIste Hoofdstuk A 
der Rijksbegroting voor het dienstjaar 
1946 worden toegevoegd aan overeen
komstige artikelen van het VIIIste 
Hoofdstuk A der Rijksbegroting voor het 

_ dienstjaar 1947. 
S. H 464. 30 December. Blz. 659. 

Openbare Werken en Wederopbouw. 
- Wet tot vaststelling van de begroeting 

van het Staatsvisschershavenbedrijf te 
IJmuiden voor het dienst_jaar 1947. 

S. H 68. 28 Februari. Blz. ioo. 
- Wet tot vaststelling van de begroeting 

van inkomsten en uitgaven van het Zui
derzeefonds voor het dienstjaar 1947. 

S, H 69. 28 Februari. Blz. ioo. 
- Wet, houdende vaststelling van het Ne

gende Hoofdstuk A der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 194 7 (Departement 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting). 

S. H 121. 19 April. Blz. 162. 
- Besluit, waarbij m et toepassing van ar

tikel 24 der Comptabiliteitswet (Staats
blad 1927, no. 259) restanten op enkele 
artikelen van het IXde Hoofdstuk A der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1946 
worden toegevoegd aan overeenkomstige · 
artikelen van het IXde Hoofdstuk A der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1947. 

S. H 441. 20 December. Blz. 635. 
Verkeer en Waterstaat. 
- Wet, houdende vaststelling van de be

groeting van het Staatsbedrijf der Poste
rijen, Telegrafie en Telefonie voor het 
dienstjaar 194 7. 

S. H 45. 8 Februari. Blz. 71. 
- Wet, houdende vaststelling van de be

groeting van het Scheepvaartfonds voor 
het dienstjaar 1947. 

S. H 46. 8 Februari. Blz. 71. 
- Wet tot vaststelling van het Negende 

Hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1947. (Departement van Ver
keer en Waterstaat). 

S. H 96. 21 Maart. Blz. 137. 
Economische Zaken. 
- Wet tot vaststelling van het Tiende 

Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1947 (Departement van Eco
nomische Zaken). 

S. H 128. 21 April. Blz. 164. 
- Wet tot vaststelling van de begroeting 

van de Staatsmijnen in Limburg voor het 
dienstjaar 1947. 

S. H 147. 10 Mei. B lz. 1~. 

Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

het Landbouw-Crisisfonds voor het dienst
jaar 1947. 

S. H 58. 20 Februari. Blz. 79. 
- Wet tot vaststelling van het Elfde Hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1947. (Departement van Landbouw, 
Visscherij en Voedselvoorziening). 

S. H 59. 20 Februari. Blz. 79. 
Sociale Zaken. 
- Wet tot vaststelling van het twaalfde 

Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 

· dienstjaar 1947. (Departement van Sociale 
Zaken.) 

S . H 53. 14 Februari. Blz. 73. 
Overzeesche gebiedsdee/en. 
- Wet tot vaststelling van het Dertiende 

Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1947 (Departement van Over
zeesche Gebiedsdeelen). 

S. H 80. 7 Maart. Blz. 124. 
Onvoorziene uitgaven. 
- W et tot vaststelling van het veertiende 

hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1948. 

S . H 433. 18 December. Blz. 608. 
Besmettelijke ziekten. 

_ - Koninklijlc besluit. ( \Vet besmettelijke 
zie/eten art. 25.) - Uit art. 25 ee,·ste tid 
volgt niet, dat de gemeentebesturen niet 
andel'C voorschriften zouden kunnen uit
vaardigen da,i die der wet of krachtens 
de wet vastgesteld. De bij de onderhavige 
verordening verpltcht gestelde genees
kwulige behandeliug, een ,naatregel, wel
ke de tcet zelf niet kent, is dan ook niet 
met de wet in strijà en is in casu drin
gend noodig. 'l'e11 onrechte hebben der
halve Ged. i:!taten het bezwaar van den 
Geneeskundig Inspecteur gegrond ver
klaarcl. i8 .F'ebruari. 

Bestrljdiugsm.iddeleu en meststoffçn. 
- Wet, betreffende het nemen van maatre

gelen tot het tegengaan van bedrog in den 
handel in middelen ter bestrijding van ver
wekkers van plantenziekten (Wet bestrij
dingsmiddelen en meststoffen). 

S. H 123. 19 April. Blz. 158. 
BPl'Olklngsbot>khoudln~. 
- B esluit tot nadere wijziging van het be

sluit bevolkingsboekhouding (Koninklijk 
Besluit van 31 Maart 1936, Stbl. No. 
342). S. H 213. 28 Juni. Blz. 273. 

Bezcttlngsmaatres·elen. 
- Arrest van den lloogen Raad. (Sv. artt. 

3 41, 4ilS; Tabaksdist,·ibutiebeschikking 
1942 1 ; Wet 5 April 1946 ,G- 87, art. $). •
Vernietiging ·van een vonnis (i.c. van 
den Econ. Politierechter) en terugwijzing 
van de zaak naar denzetfden rechter kan 
door hel Gerechtshof alleen geschieden in 
h et in a1·t. ~ZS Sv. genoemde geval, dat 
die rechter de hoof<Jzaalc niet heeft be
slist en dus niet - zooats hier - in het 
g eval dat de Politierecht er op S April 
1946 een veroordeelend vonnis heeft uit
gesvroken, uiteraard zonder inachtne
ming van de nadien, doch vóór 's llofs 
arrest van 6 Juni 1946 afgekondigde en 
m et terugicerkende kracht in werking ge
trcde,, 1•Vet van 5 .ápril 1946, S tbl. G 87. 
- Art. 2 dezer ½ 'et kan geen andere bc
teekenis hebben dan met ingang van 17 
Ap1il 1946 de fictie geldt, dat de volgens 
art. 1 van de tefde1·om in werking getre

den distributievoorschriften, terzelfdertij,t, 
dat hun schorsing ingevolge art. 15 van 
het Besluit Bezettingsmaatregelen (E 93) 
zoii intreden, wederom in werking zijn 
getreden en dat dus de strafrechter na 
laatstgenoemden dat1t11i moet aannemen, 
dat die voorschrifte,, na de bev,·ijding 
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nooit geschrost zii1i getl·crst. - Ovcrtrn
di11.Q van de Tabaksdistributiebeschik
ki11g 19./l J op 7 Maart 1946. D eze be
schikking u:as voorloopig gehandhaafd 
bii de Alg. Vcrord. Distributiemaatregr
le11 (vcro1·d. chef staf JJI. G. 12 Sevt. 1914 
110. 12), tt·clke met ingang -van I Jfaart 
19-16 heeft opgehouden te gelden, tenge
L·olge u:aan•an die beschikking in -ver
band met het Besluit Bezettingsmaatr,,
pelen 1:oorloopig was geschorst. 1Vel is 
die bescltikld11g krachtens de u·et van 5 
A11ril 1946 (Stbld. G 87) wederom in 1ver
ki11g getreden met terugu:erking tot 1W 
~ept. 1!144, maar deze fictie kan niet ten
get·olge hebben, dat req. op 7 Jfaart 1916 
trist, u·at de 1vetgeve1· op 5 April d.a.1;. 
zou bepalen. Ziin verklaring "ik toist, '1at 
dit alles verboden tcas" mist dus het ka
rakter ·ean een opgave van feiten of om
standigheden, hem uit eigen wetenschap 
bekend, en heeft dus geen voor het be-
1ciis bruikbaren inhoud. 14 Januari. 

- Lïtsprnak van den Biizonderen Raad v. 
Cassatie. ( Sr. art. 42; Besluit B ezettings
maatregcle1i E 9S art. 17). - Requirant 
poli tie-ambte11aar, is veroordeeld ter za!:e 
van het misdriif van artikel 26 B.B.S., 
meermalen gepleegd, bestaande in het 
in o1}dracht van den Distric tscom-
ma 11dant der Riiksveldu·acht over-
lcrrre11 aan Duitsche politie-officie-
ren 1·an een gezelschap Engelandvaar
llcrs en het opsporen van hun koffers 
met bez11·are11d beu·vsmatertaal en ee,i 
pistool, ,net doodcliik gevolg voor een der 
aangehoudenen. -- D e Verordening van 
den Rijkscommissaris no. 6/1940 betref
fende het i,r- en uitreizen bevatte geen 
enkrle bepaling, die aan de 1.-ederland
sche politie eenige taak opdroeg, De ver
rrntschuldigings,(}ro11d van art. 42 Sr. ka.n 
daaruit alleen tcordrn afgeleid in 1:er
lia11d met 1)(1r. 5 lid 1 t•an Vcrord. no. 
3/19 /0, die de Nederlandse/te politie on
dergeschikt maakt aan de Duitse/te. -
Ofscltoo11 beide verordellingen voorkomen 
op liist ll van het K. B. E 99, moet ,te 
vraau, of daaraan voor den tiià van d.e 
bezeti11g renige rechtswerking moet wor
den toegel-:end en, zoo ja, tl'elke, door. den 
rechter in rik biizonder geval naar haar 
eigc11 reehts1caarde wo1·dcn beoordeeld. 
- Verord. no. 9/1940 overschreed èn teat 
betreft ltaar meest {ttndamenterlr bepa
li11gr11, o.a. aanmatiging van alle grond
tl'l'ttelijke en u:etteliike rechten 1,an Ko
nill!l e11 Regeering, èn teat betreft de on
derschilcl,;i11g van de Nederla.ndsche po
litie aan cl1• nuitsche in z6ó ruimen om
t>ang d.e door het volkenrecht aan den 
l>ezetter ge.~teldc oren:::en, dat zii als ui
gemeen richtsnoer ter bcoordeellng va11 
de strafbaarh"id van gedra.Qill{len va 1 
Nedrrlanders tijdcn8 de brzetting niet ii, 
aanmerking komt. - Verord. no. 6/1940 
tcas uit volkenrechteliik oogpunt toPlaat
banr, doch deze omstandigheid heeft haar 
geenszins gemaakt tot Nedcrlandsch 
rrcht. Zij tcas een zuiver Duitsch militair 
verbod, dat van nature alleen door Duit-

sche bezettiagsorga11en behoorde te w or
den ueha11dhaafd en in ueen enkel op
zicht als ee1i Nederlandsche tret kon wor
den gequalificeerd, De latere plaatsing 
van deze vcrordeni1t!I op lijst B van het 
li'.. B. E 99 heeft daarin geen tciiztgir.,g 
gebracht. fO Jamtari. 

- uitspraak van de Bijzondere Raad van 
Cassatie. ( Si-. artt. 40, 4f en 4~; Besluit 
bezettingsmaatregelen E 99 artt. 14, 16 
en 17). - Rcquirant, politie-ambtenaar, 
is t:eroordeeld ter zake van het 11iisdr"iJf 
van art. 26 B.B.S. meermalen gepleegd, 
bestaa/1.de in het arn!steeren en overle
veren aan hand.la11gers van den viiand 
va,1 twee personen, verdacht van die,'
stal uit onbc1coonde tconingen v an N .S.B. 
ers, tcelkc verdachte" een vaar dagen la
ter bii tcege van revressaille doodgescho
ten zii11, e11 !11 het beslag nemen van niet 
ingeleverde radio-011tvan.Qtoestellen en 
arrcsteeren van de houders. Beroep op 
wetteliik voorschrift, ambteliik bevel en 
overmacht. - D e grondslag van het 
optreden van requirant tenen de plun
deraars tca-s îTero1·d. no. 52/1940 van den 
Riikscomm.issaris betreffende de D11.it
sche rechterliike macht voor strafzaken, 
gewiizigd bii Verord. no. 71/1942. D eze 
beide verorde11inge11 komen voor op de 
aan liet K. B. E 99 toegevoegde lijst A en 
worden derhalve geacht nimmer van 
krocht te ziin geweest. - De opsportng;,
bevoegdheid van de Nederlanàsche poli
tie in Duitsche straf-zaken berustte vol
gens den bezetter tiiet op art. 141 Sv., 
maar op een beslissing van den ,,llooge
ren S.S. en Politicleide1~• van Augustus 
1911, en de strafbaarheid van de nict-in
leveraars van radwtoestcllen op D ecreet 
no. 48i194S van den Rijkscommissaris. 
Deze hczetti11gsregclingen zijn r esp. 
krachtens art. 14 K. B. E 93 en krach
tens haar plaatsi,1g op de daarbii beho!>
rende liist n naai· oelang van de 011triii-
111i11g 1:an het grondgehied van het R ij/.: 
in Europa door den vva11d buiten 11·er
ki11g getreden. - De strekking va11 de in 
het K. B. E 99 gemaalcte onderscheiding 
tusschen do liisten A en 11 is, dat ten 
aanzien van eerstbedoelde 1,erordeningen 
de besluitwctoever zelf eiken ticijfel ovi,r 
haar juridische 11on-c.ciste11tie heeft wil
len afsnijdrn, tet·u·ijl hij zich t.a.v. d" 
tweede rubriek heeft beperkt tot dr ver
klaring, dat i11 elk ocval van het tiidsti/J 
der bev,·üdtllg af cleze 1·egelinnen zelfs 
gee11 feitelijke we1·king nteer zouden 11i!
oefrnen. - ne recht.ncerki11g van elke np 
liist B voorkomende bezettin.Qsrer1eli1111 
moet naar hMr etne11 rechtswaarde door 
den rechte,· tcorden beoordeeld. - De 
alge111cene 1'<'rbeurdt·erklari11g van rndio
ontvangtoestellen, uitgesproken fa de bij
laoP van Verord. 110. 48/1913, is in liinrech
te11 striid met de artt. W en 59 L.O.R. en 
ovascltrv<lt de in art. J9 I ,.O.R. aan de 
verordenende bevoegdheid van den !Ie.
zetter gestelde g1·e11s. (Anders: co nel. 
0 . M.). Uit het overwor1ene t.a.v. het 
beroep op art. 42 Sr. volgt, dat de be-
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v oegdheid 1:an 1·eq1tirant's 1neerderen to t 
h et gei;cn va1i ec1i bijzonder bevel resp. 
tot het 1ätvaardigen van een aluemcene 
instructie tot de beu:ezen verklaarde han
dclinurn heeft ontbroken. - i ndien de 
door c11 11a11te,ts requirant gegeven voor
stclli1il) van ::aken (zie het arrest) i 1i 
haar i·ollen omvang juist ware, zou het 
beroep op overmacht gegrond kunnen 
zijn. - Deze voorstelling gaat echter ve1·
drr dan de opgaven oon requin111t voor 
hrt lluf. Het antwoonl op de vraag, o/ 
r equirant tot het feit door overmacht ;s 
qcdu:unger., wordt in dit geval mede be
paald door factoren v an feiteUjkcn aa,·d, 
i,1 de 1Jeoordeeling waarvan de Raad z icli 
niet mag begeven. (Anders: concl. O.M.). 

20 Januari. 

- Anest van den lloogen Raad. (Sr. art. 1, 
Ze lid; Be11lnit Bezettin(lsmaat?·egelen ar1• 

15; Alg. Verord. Distributic11iaatregelen 
Chef .lT.G. Xo. 12; Wet 5 April 1946, (} 
S,). - Al bestond bij den voodwetgever 
de opl'ating, -dat de tijdens de bezettivg 
door o/ vamcegc den .vijand uitgevaar
di.Qde bezettingsmaatregelen betretfelllfr 
de distributie van goederen in het alge
meen vc,orloovig moesten tc-0rde11 gehand
haafd, deze opvatting is in het Besluit 
Bezettingsmaatregelen (E 93) alleen t>er
wc::enlij/.:t ten aanzien v an de in het Ver
ordcni11gc,1blad voor het bezette Xed. ge
bied bekend gemaakte distrib1ttiemaat
reuele11. J II dat besluit is immers 1:oor de 
op andPre tdjze bekend gemaakte bezet
tin.Qsm<tatregelcn geen voorziening ge
troffen ; voor <leze geldt dtts het bepaal" 
de bij art. 15 van dat Besluit. Zij zijn dus 
geschor11t, voor zoover zij niet op ander3 
,cij::;e Jla .'j Mei 1915 voorloopig zijn gc
ha11dlwafd. - De AZl)emeene Verorde
ning J)istributiemaatregelen Chef M. 0. 
(no. U) 1:ermeldt in haar considerans, 
dat ncl,•t tcas op de desbetreffende bepa
lingen o.m. van het Besluit verordenin
gen va,1 den bezet ter, waarmede kenne
lijk is bedoeld het Besluit Bezettings
maatregelen (E 9S), en waaruit moet 
1rorde11 afueleid, dat dit B esluit aan den 
Chef ,lf. O. beke11d was, toen hij die Ver
-Ordening vaststelde, waarvan de bedoe
ling tl'as t.a.v. de in art. 1 daarvan ge-
11oemde bezettingsmaatregelen ,,anders te 
bepale11" in den zin van art. 15, Je lid, 
van het Brsluit Be.::ettinqs1naatregele•1. 
JJe bc,roordi11gen van dit artikel zijn 
slechts begrijpelijk, indien, ivo,·dt aangr-
11()mcn, dat bedoeld is rekening te hott
<l,•n 1>1f't de on,.•ta11clighrid, dat in het in 
bijzondcren staat van beleg verkeere11dc 
deel 11an het Rijk in Europa nou een mi
litaire tcctgeper aantcc::ig was, bevoeg<l 
o,n bi11nr11 de grrnze1i uetrol,kcn bij het 
Uesluit op de11 bijzondcren staat van be
Iru, i·oor dat gebied algemeen geldende 
voorscluiften te ge1•e11. - liet ware Jui8-
ter geu·ecst, indien deze Alg. Verord. niet 
eerder dan h et B esluit B ezetti,1gsmaat
regcle11 in 1J:~rki11g was getreden, maar 
de als voormeld uitgesprol.:cn bedoeling 
moet in de gegeven omstandigheden meer 

(Jetricht in de schaal leunen dan het zoo 
geringe ve,·schü in zake het tijdstip van 
i1w·rrkinatrcdi11q. - .Art. 26, 7e lid, van 
het Besluit op de,t bijzonderen staat van 
beleg hield onder ,neer in, dat, indien een 
verordening ingevolge het bepaalde bij 
art. 8, 5e lid, heeft opgehouden t e gelden, 
het bepaalde bij art. 1, 2e lid Sr. te dier 
zake buiten toepassing blijft. D it voor
.~chrift maakte 1cel deel ttit van een be
sluit, dat 1net ingang van 4 Maart 1946 
heeft opgehouden te tccrken, ,naar Pr 
moet t,>ch rekening mede gehouden wor
de11, aangezien de duidelijke strekking 
ervan is een voorziening te geven juist 
voor het geval, dat oe11oemd Besluit heeft 
opgehouden te wcrl.:rn. - Art. 1, 2e lid 
Sr. zou trouwens toch butten toepassing 
morten blijven , aangezien hier van ee,1 
vçrandrring van wetgeving als daarbij 
bedoeld geen sprake kan zijn, nu niet 
alleen rlc strafbe1>ali11gen v an het B esluit 
B erechting Econ. Delicten zijn blijver, 
bestaan, maar bovendien de wet 1,an 5 
April 1946, Stbl. G 87, is uitgevaardigd, 
traardoor met ingaug van 17 April 1916 
dP fictie geldt, dat de bij art. 1 van die 
w· et, bedoelde distributievoorschriften 
terzelfder tijà, da·t hun schorsing inge
t·ol,Qe art. 15 1xm het B esluit Bezettings
maatreoele,i zou intreden, iccderom in 
trerkinq zijn getreden, en dat dus de 
strafrechter na laatstuenoentden datmn 
moet aannemen, dat die voorschriften na 
de bevrijdi11 g 11ooit geschorst zijn ge-
weest. 21 Januar.i. 

- W et, houdende regelen betreffende de 
verbindende kracht van eenige op het ge
bied van den arbeid en de sociale verze
kering liggende bezettingsmaatregelen. 

S. H 70. 28 Februari. Blz. xoo. 
- W et, houdende regeling aangaande v er

bindende k racht van een bezettingsrege
l ing betreffende de destructie van vee en 
v leesch. 

S. H 71. 28 F ebruari.. Blz. 108, 
- Arrest van den Iloogen Raad. {Besluit 

Bezetti11nsmaatrrgelen E 93 art. 17, 1'1cee
de C:itv.besluit Organisatie Redrijfslel'en 
1940 art. 3). - ne artt. 17 rn 18 IC B. 
E 93 laten slechts deze uilleg.Qin.Q toe, dat 
de 01} dr lijstrn R en (' t'<'l'llll'lde rr.Qclin
oen 11a dr br·vrijdiuq behoorc11 te tl'ordcn 
toe.oepast alsof zij qedttrende de bezet
tin{I 1:a11 kracht t,·aren, ongeacht of dit 
in tl'erl.elijl.:hricl hrt gcpal tcas. - De 
011drrhat>ige l itt•oèri11uslleslttilcn oruaui
satif' bPdrijfsleven moeten wo,·den tocue
pa.~t. als 11·arrn zij tüdr•11s dr b1•eet ti11u 
t•an /.:racht ,r1rwcrst. - noor art. ,i Twce
cle lït roeri11(lsbcsluit orrm11isatir lwdrijfs
lere,i 19 lO i.~ 011dubbl'lzi1111i9 i·ast1,estcld, 
dat de betrokken 01ulrn1cme1·s c11 011dcr
nemi11{lcn onafhankelijk ran hun wil 
cloor een eenzijcliue beschikkirtU z,an de 
organi.~alir-com 111issir ll'Crde11 aa11geslo
te11 bij de crntralc or{la11is<tli<', terwijl 
deze de ledf'n rcrdrrlt oi·cr dr la11rre or
ga11isati,·s. 18 April. 

- W et, houdende verwijdering uit de wet
geving van bezetingsmaatrege1en van wet-
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gevenden aard (Wet bezettingsmaatrege
len 1). S. H 195. 27 Juni. B lz. 247. 

BIOHCOOP" e t. 
- B esluit, houdende nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 22 December 
1q2 7. Staatsblad No. 304, tot regeling van 
het vergunningrecht, bedoeld in a rt ikel 8, 
e n het recht terzake van de keuring van 
films, bedoeld in art. 15, derde lid, der 
B ioscoopwet. 

S . H 325. 16 September. Blz. 474. 
Bloem bo!Jenzlekte" et. 

Wet, houdende w1Jz1gmgen 
Bloembollenziektenwet S tbl. 
169 L ) . S. H 193. 27 Juni. 

Botermerken. 

van de 
1937, no. 

Blz. 245. 

- Beslu it, houdende aanvulling van het 
Botermerkenbesluit 1912, Staatsblad No. 
263. S . H 361. 30 October. Blz. 493. 

Bonwkas&en . 
- Besluit tot vasts t elling v a n een algemene 

maatregel van bestuu r a ls bedoeld bij 
artikel 3 , tweede lid, van de W et Voor
lopige Voorzieninge n B ouwkassen. 

S . H 161. 31 Mei. Blz. 198. 
Burger lij ke lle cht~\Or tlerlug. 
- Wet houdende wijziging van de be pn

linge n be treffende het kinderrec ht , voo.-
komcndc in het eerste boek van het Bur
gerlij k Wetboek, en - in ve rband daar
mede - wijzig ing e n aanvulling van de 
andere boe ke n van dat W etboek, alsook 
van het Wetboek van Burgerlij k e Rechts
vordenng e n van andere wette n. 

S. H 232. 10 Juli. Blz. 371. 
BurgerlUh.e Staotl. 
- K o11i11klijk b"slu it. (Gcmecnte11·et art. 

18-1). - JJc t staa t de gemeent eraad niet 
rrij, aa11 de am bte11aI·en t·an dr burger
l ijke stand, 011dc r welke bc11a1ni110 of in 
w r /1.e ror ,11 ook, bov<'n hu11 bezoldiging 
t r r : ake ra11 l1t111 ambtsbezigllede11, enige 
1•cryocclint1 toe te ke,I11en. Ben de,·gelijl;;e 
ver goed i ng behoort dan ook ni et al s een 
ui tgave der ge11we11te op de ge111ec11te
be11roti11g voor te ko 11Ien. De bezoldiging 
de r bet reffcndr a111ble11arc11 kan ooi~ niet 
bcschomcd u-ordc11 al.~ re,i ondcrcleel v an 
het geen door hen als a111bte11arcn t er se
c retarie word t 011tva1I[lc11, daar art . 183 
aan d l'~C -:i1·nswjjzc ie<lere {! rondsl a!} 011 t
nccmt. 1 Juli. 

BurgerIU k Wetboek. 
- W e t houdende wijzig ing van de bepa

l ingt·n betreffe nde het kinderrech t, voor
komende in het eerste boek van het Bur
gerlijk Wetboek, en - in v erband daar
mede - w ijziging en aanvulling van de 
andere boeke n van dat W etboek, a lsook 
van het W et boek van Burgerlijke Rechts
vordering en van andere wette n . 

S. H 232. 10 Juli. Blz. 3 71. 
- Wet, betreffende bevordering v a n de 

voldoening van k rachtens het Eerste Boek 
van het Burgerlijk W e tboek versc huldig
de uitkeringen t ot onde rhoud door de mo
gelijkheid open t e stellen ter zake van 
dergelijke uitkeringen lijfsdwang toe te 
passen. 

S. H 412. 4 December. Blz. 574. 

BUe nwet. 
- W et , houde nde v aststelling van de Bijen-

wet. S . H 13. 10 Januari. Blz. 9. 
Colorndoke1 er1H•t. 
- Wet, tot wering en verdelging van den 

Coloradokever. (Coloradokev erwet 1947). 
S. H 220. 3 J u li. Blz. 276. 

Comptablllteltswet. 
- Besluit tot wijziging van het K oninklijk 

besluit van 11 Juni 1934 (Stbl. no. 307) , 
tot vaststelling van de vergoeding aan 
p laat svervangende leden der Algemeene 
Rekenkamer (artikel 48, 7e lid der Comp
tabiliteitswet 1927 ( Stbl. no. 259). 

S . H 4. 7 J anuari. Blz. 4. 
- .1.rrest i·aII de11 Jloo[lcn Raa<l. ( B. \V. 

aI t. 19J9, Co111p tabilit citsu:cl art . . /J). -
Zoo wel de ov r alli11g , clat art. J .l. l id S, 
Comptabiliteit swet schrif t elijk bewijs v or
drr t, als cle ovvatting, dat het de rrch t s
gelcligltcid vau dr 0I·c,r rcnkomst nrn ltct 
ov,11a kc11 ~·a 11 een gcsc-hri/ t a flt a11!.:clUk 
stelt, moet u·orden VC'rtcoI·pcI1. 

1~ Apr il. 
- W e t , houdende wijziging van de Comp

tabiliteitswet (Stbl. 1927, no. 259) . 
S. H 239. 11 J uli. Blz. 304. 

- Wet, houdende regeling v an de vera n t
woording van de opbrengst van de per
sonele belasting over het belastingjaar 
1945'1946. 

S. H 240. 11 Juli. B lz. 396. 
Consulaire wet. 
- Besluit, houdende toekenning aan den 

hoogstgeplaa tsten consulaire n ambtenaar 
te Durba n van de bevoegdheid tot het op
maken v an notarieele akten. 

Dadlngl'n. 
S. H 115. rn April Blz. 153. 

- \Vet, houdende ove reenkomst van da d ing 
tussen de Staat der Nederlanden en de 
N.V. de Bataafsche Petroleum M aat
sc ha ppij . S. H 264. 25 Juli. B lz. 325. 

Dlen~tplie htwet. 
- \Vet, be tre ffe nde dienstplichtvoorzienin-

ge n. S. H 14. 10 Jan uari. Blz. 10. 
- B esluit, houdende bepalingen tot a fwij

king van de Die nstplichtwet. 
S. H 104. 24 Maart. Blz. 140. 

- Arrest .OOIJ den llOO!/t'rl Raad. ( D ic11.~t
vlicht1rC't a l"t . J.!). - ,trt .. J!, /iel 1, Die11~t-
1>lich tIcet laat aan Ju:t oorded i-an de 
Hroon 01•cr hoen·l'l en wel!.-,• dit 11.~11>lich
ti11e11 zU me1·nt t e moeten opro('pcn en 
maakt 111it~dien 11wgclijk (Ic oproc1>i 11g 
va11 clic11stplichtigc11, i 11divid1H·cl, Ollfl(' 
aclt t (Ic l iel lli11y 1raartoc zv behoren. -
. t ri. J.t, lid 2, het'// bC'lrrlc/,i11g op Clll,l'lc 
i·a11 de ÎII het Je l i<l b1·docldc buil Cll!W-
11'0/IC 0111.~ta11Cl igJ1<·dc11 c 11 ,,chl"ijft ,·oo r 
hocda11io de opro1•pill11 i11 <lil' 11, t·allcn 
moet geschieden. D eze re[/elen !lelden 
11id ~'Oor de 0I·,·r,ye in Il<:/ Je lid ue-
1101·111cu: geI•a/le11. n,· stcllill/1 dat, in
d irn t ijden.~ het bestaan ra11 d1.:1I toesta nd 
i·a, oorlogson·aa r cc11 bui tc11111.:.,.,,,,c 011-
roep i11g ter ha11dhavi11.<1 of tot ltrrntcl 1·1m 
cl< 01>c11barc r ust of o rde J>laats i·indt, 
zoda11ir1e opro1'Jl i 1111 stc,·ds zal zijn t·cn 
btt1l e11yc•u·o111• ovrocpi 11y, als ucdocld in 
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111 t 2c lid, is onjuist, daa,· tor1i in d<1t yc.
val de oprocJ)ing 11•1· handha1·i11g of tot 
lwrstcl 1:a11 tlr openbare rust of orde juist 
haar {Jr01Hl /can t·i11dcn i11 den toestand 
nw oorlo{lsgeeaar. :i .lfei. 

- Besluit tot ongegrondverklaring van het 
beroep van G. J. Meulman, te Zwolle, in 
zake vrijstelling van de dienstplicht. 

S. H 181. 3 Juni. Blz. 235. 
- W et, houdende wijziging van de wet be

treffende dienstplichtvoorzieningen. 
S. H 190. 26 Juni. Blz. 241. 

- Besluit tot wijziging van de algemene 
maatregel van bestuur van 24 Maart 1947 
( Stbl. H 104), houdende bepalingen tot 
afwijking van de Dienstplichtwet. 

S. H 210. 28 Juni. Blz. 266. 
- Wet tot bekrachtiging van de algemene 

maatregel van bestuur betreffende dienst
plichtvoorzieningen. (Stbl. 1947, no. H 
104). S. H 248. 18 Juli. Blz. 312. 

- W et, betreffende uitzending dienstplich
tigen. S. H 293. 4 Augustus. Blz. 3 53. 

- Wet, houdende bekrachtiging van de 
tweede algemene maatregel van bestuur 
betreffende dienstplichtvoorzieningen. 

S. H 384. 22 November. Blz. 526. 
- Wet tot wijziging van de wet betreffen

de dienstplichtvoorzieningen. 
S. H 451. 24 December. Blz. 647. 

- Besluit tot nadere wijziging van het be
sluit van 24 Maart 1947 (Staatsblad H 
104)', houdende bepalingen tot afwijking 
van de Dienstplichtwet. 

S. H 461. 30 December. Blz. 659. 
- Besluit, betreffende de duur der eerste 

oefening van dienstplichtigen. 
S. H 466. 30 December. Blz. 660. 

DlstrlbuUc,vet. 
- Arrcat van den lloogeti Raad. (Sv. artt. 

Si1, 428; Tabaksdistributtcbeschikking 
199Z I; Wet 5 April 1946 G 81 art. 2). -
Vernietiging van een vonnia (i.c. van 
dc1l Econ. l'olitiercchter) en t eruowüzing 
van de zaak naar de11zelfden rechter kan 
door het Gerechtshof alleetl geschieden in 
het in art. 423 Sv. ge,ioem.de geval, dat 
die rechter de hoofdzaak niet heeft be
slist en dus niet - zooals hier - in het 
geval dat de Politierechter op S April 
1946 een veroordeelend vo1mis heelt uit
gesproken, uiteraard zonder inachtne
ming van de nadien, doch vóór 's Ilofs 
arrest van 6 Juni 1946 afgekondigde "n 
,net terugwerkende kracht in werking ge
treden Wet van 5 April 1946, Stbl. G 87, 
- Art. 2 dezer Wet kan geen andere b~
tcekcnis heb/Jen dan met ingang van 11 
AprU 1946 de fictie geldt, dat de volgens 
art. 1 -van de wedcro,n in werking getre
den distributievoorschriften, terzelfdertijd, 
dat hun schorsing ingevolge art. 15 van 
het Besluit lJczettingsmaatrcgelen ( E 98) 
zou intreden, wederom. in wcrl.,-ing zün 
uet,·eden en dat dus de strafrechter na 
laatstgenoemden datuni moet aanncm.cn, 
dat die voorschriften na de bevrijding 
nooit geschorst zijn gcu;ecst. - Overtre
ding van de '.l'abaksdistributiebcschtl.:
ki11g 1942 I op 1 llfaart 1946. Deze be
schikking was voorloopig gehandhaa/4 

bij de .lig. V et·ord. Distributiemaatrege
len (vcrord. chef staf M . G. U Sept. 1944 
no. li), welke met ingang van -i Maart 
194G heeft opgehouden te gelden, tc11ge-
volgc u:aarvan die beschikking in ver 
band met het Besluit Bezctti11gs11iaatr<J
ncle ,i voorloopig was geschorst. 1Vcl ia 
die bcschtkking knichtens de uet van 5 
April 1946 (Stbld. G 81) ·wederom in u:er
king oetrcden niet terugwerking tot 20 
Sept. 1944, ,,iaar deze fictie kan niet te,i
gevolge hebben, dat req. op 1 Jfaart 1946 
wist, wat de wetgever op 5 April d.a.1,. 
zou bepalen. Zijn verklaring "ik wist, dat 
dit alles ve,·boden was'' niist dus het ka
rakter i;a1i een opgave van feite,, of om
standigheden, he1n uit eige11 wetenschap 
bekend, en heeft dus geen voor het be
icijs bruikbarnn inhdud. 14 Januari. 

- . lrrest van den lloogcn Uaad. (Distri
b11tie11·ct 1989 art. 18; B esluit berechting 
cco11. delicten art. 1). - Vcrb,·urdverkla
rinq rail de bontjas van rcquirant's 
vrouw is blijkbaar 11ltgesprol-,r11 op grond 
van de ter terechtzitting gebleken om
sta11dighede11, dat rN'f. ter ::akr 1:an den 
bc1ec::c11vcrldaardc11 1la11drl i11 broodbo11-
11e,1 f 6000 à ! ,000 heeft ontvanurn c11 
dit udcl te eigen bate heeft arrngcicend, 
daan•oor een bontjas voor .~(iil vrouw 
ko])cndc roor f 4500. l'an de OJ) die 1cijze 
vcrkrcuen bontjas kan gezegd u·orden, 
dc,t ::e in den zin van art. S 1·an het Bcon. 
."ianctiebesluit 1941 en a,·t. 1 1:an het Be
sluit Rrrecl1ti11u Eco,1. D elicten C"ll i·oor
irer]) of goed is, door middrl i·a,1 het 
strafbaar feit verkregen. Daaronder 1cor
de11 immers nif't alleen rr,·staan zaken, 
die rechtstreeks door middel 1•an dat feit 
zijn L'C'rlcrege11, ,naar ei·e11cens die, Kdke 
de vrroordeeldr voor crn door middel van 
dat feit verkregen ucldsbedra11 heeft ge
kocht. De vcrbe111·d1:1-,./clari110 berust der
halve op de aangehaalde artil.clcn 1 van 
het Bcsl1tit Berechting Econ. Dclicte,l 
en 18 Pan de Distributietcet J/IJ9. 

U J11Ii. 
- Besluit, betreffende de hernieuwde in

werkingtreding van enige artikelen van 
de Distributiewet 1939. 

S. H 309. 20 Augustus. Blz. 440. 
- Arrest van den Hoouen Raad. (Distrtbu

ticre11clinosbcsch. 1945 art. 1). Art. 1 de,· 
Distributiercgclingsbcsch. 19-15 doelt ntet 
,,distributiebescheiden" op die bescheiden 
en dclett, u;elkc - naar hun aard bestentd 
zijn recht t e geven op het itl ontvangst 
nemen van distributieooedcren, onver
schillig of op het gegeven ogenblik ::ulk 
recht kan u-orden uttucocf<Jnd, dus on
verschillig of "ij reeds als zodanig waren 
aanucwezen of voor een bepaalde periode 
R·arcn geldig verklaard. 28 Octobcr. 

- Wet tot hernieuwde inwerkingtreding 
van enige artikelen van de Distributie
wet 1939. 

S. H 398. 27 November. Blz. 554. 
Drank"t>t. 
- Koninl,-lijk besluit. {])ra11k1c1 t S. 19J1 

no. 41ü art. 1:J). - raststaat cu <loor ap: 
pellantc icordt niet bl't1l'ist, <lat de locnli-
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tcit, 1caorroor dr hotdrcru1111ninr1 1.-ordt 
aanvei·raa{Jd, 11iet n>ldoct aa11 d<' in hC't 
bC'slrC'dcn brsluil ra II Gcd. ,'-;/alf'II ge
noemde 1·oorsrltriftc11. R,,eds hi1'ro111 moet 
de VC'rg111111Ï/1[J 11·ordr11 .oneeigcrd, zodat 
een 011dcr::oek omtrent het aantal thans 
voo,· lorwergastt n bC'schil:barl' slaapl,a
mrrs achtrncl'gc kan bliji·rn. 6 ,Vei. 

- J(oninklijk besluit. ( Drankll"CI S. 1931 \1 
110. 176 art. IJ). - Ocrl. ,'-;/atn1 hC'bben 
terecht <Le {Jcrraarulc lwtcl1·cr11111111inf! .oe-
1n·ir,crd, nu appclla11t ,1id ari11nr111l'lijk 
hCl'fl h"lllllll'll maken, dat de lokaliteit, 
zc<wn·oor zij de hotelrery11nnill11 aa11-
ema!lt, 11it.,1t1itr,1<l of in ltoofrl::oak ten 

dienste 1·a11 dr lo.01•cr11aste11 strekt en <lat 
1i,ordt 1•oldaa11 aa11 clrn 1,rachtcn., art. Il 
lid I der wet ;,1 ort. 17 ran hrt Dra11k
wrtb1'~lt1it r1<·st,·ldc11 1•iscl1. 6 .Hei, 

/( 011in 1./ijh· 1wsluit. ( Dran /,-u·ct ,<;. 1931 
110. P6 art. 13). - lppdlant hc1•ft niet 
aa11 IH'lltl'lijk {l<'lllaakl, dat <Ic lokal-ileit, 
1raarPoor l!ij de hotel1·cr111rn11i1111 aan
vraa[/t, in hoo.(dzaak te11 dienste i-an de 
lo,11ecryastcn .~I re/,-t; reel eer moet het te
gc11<lcel word<'l1 aa11g/'/10111c11. ïoort.~ uwct 
11·ordcn aa11g<>110111cn, dat hr/ hot<'/, 1caa1·
voor de vrrgu1111in17 aa11gc1·raa,od u-ordt, 
11ict voldoet aan den i11 art. 17 1·a11 het 
Dra11 1.-u-1'tlic.sl1til 11rstrlclc11 riseh, daar de 
lok·alileit, 1raar drsr<'rla1111d arondmaal
tij<l c1i ontbijt kan worden ye/Jrnikt, 11ict 
11itsluitcn<l of in hoofdzaak tc11 behoeve 
1·a11 logctrgast, n i,ç beslrmd, doch 1·oor
namclijk dient tol 11'0011kau1rr t·an ap
vellant en zijn r1czin. Trnslottc zijn de 
voor looecrgasten bestemde slaavl.-a
m1'rs 11iet op zood<miqc tcij~e va11 elkan
der r1cschciden, <lat zij roldoc11 a,111 den 
in art. 18 1'011 hrt Dranl,u-etbesluit ge
stcl<lrn <'iscl1; daaroa11 <loci niet af, dat 
aimclla11t zirh berrid hrcft r,•rl;laard, hrt 
11-0odi{1c tr doen om dit bcz1.-aar alsnog 
u·cq t<' 1wmr11. 6 .Hei. 

- Koninklijk Bcsl. (Dranku-ct N. 1931 no. 
476, art. 76 j 0

• art. 13). - Art. 76 be-, 
oogt dezelfde vergunningen na afloop 
van ,te daar beP<Wlde tennij n te laten 
1,rn·allen, als reeds ov grond van art. 
66 der Drankwet van 1881, dienden te 
vervallen, tenrijl dit art. 66 betrekking 
harl ov alle aan niet natuurlijke pe1·so11en 
door B. en 1V. ener nemee,itc verleende 
vrru,m11ingr11, zodat <Ic uitzonderinosbe
palin.o in !ict 2, onder ,t•. van art. 76 
slechts betrekl.-inn ka1i hebben op de so
ciëteitsvcrgu1111i11gen, welke ilnmers niet 
door B. en W. maar door Ged. Staten 
dienen tl' 1cor<len verleend. - D erhalve 
zijn Gcd. Statrn terecht er van uitge
gaan, dat de aan de soci<teit in 1862 ver
leende vcrg10111i119 krachtens art. "IG op 
1 Mei 1934 is vervallen, terwijl zij even
erns terecht op grond van het !c lid on
der 1° van art. 13 1° het Ie lid onder 
1° van art. 12 hebbc,1 beslist, dat op1 
grond 1,•an het feit, dat het 111axiuîu11i 
aantal vcrg1m11i11ge1i in de gemeente is 
bereikt, thans geen nictt 1.-e sociëtcitsver
ym111ing kan 1.-orden verleend. 

15 Septcniber. 

1 - Koninklijk Besluit. ( Dra11/ncet S. 1931 
no. 176 art. 32 t e lid 5° ) , - Terecht zijn 
Gr<I. ,'lta/1·11 tot intrekking (Ic,· sociëteits-
1•crQ1111ni1117 o vergcoaan, daar oolc r eeds 
1•ó6r <l<> oorlog <lr lokaliteit, 1rclkc door 
appl'llantc r1<•bruikt tcor<lt, niet als so
ciëteit ili gebruik is gewrest, doch vPel
eer op de tcij:e, alsof er een volledige 
t·crgu,111in17 rerlpe11(l 1/"arc r1e1cce,9/. JJet 
name is door appellante {/eregeld !/Chan
cleld i11 strijd met de bepali11gl'n i·an de 
statutP,i e11 het r!'glement, 1•oorzover 
<leze stukJ.-en ter 1,01<1oe11i11{1 aan art. 13 
tu·eede lid l 0

• Derhal1·e ka11 deze socië
teit 11ict te 11occle1· trouw socii't eit 11'0r
den geacht. 2 October. 

- IConinklijk Besluit. (Drankwet S. 1931 
110. 76 art. 13). - Oed. Staten hebbe1i 
terecht de gcrraagde hotelvergunning ge-
1cclgerd, daar apvellant niet aannemelijk 
heeft ktmnen maken, (lat <lr lokaliteiten, 
waarroor hij de vergunning aanrraagt, 
uitsluitend of in hoofdzaak ten dienste 
~•an de lor1cPruaste11 strekken en ten aan
zien mn één lokaliteit het tegendeel 
vaststaat, tl'rwijl ten aanzien van een 
andere 1,10ct icorclen aanoenom<fn, <lat 
zij slechts gedure11<le het zomerseizoen 
als eetzaal ten clienstc van <lc uasten is 
ingericht. Bovendien zijn ten minste drie 
kamers van de tien, die uitsluiten(! voor 
logeergasten bestemd ,noesten zijn, be
stemd voor het gezin van appellant, en 
zij11 vijf van de kamers nfct ov zodanige 
wijw van elkanclcr gescheiden, dat zij 
vold-Oen aan de eis van art. 18. Aan dit 
laatste kan niet afdoen, dat avpellant 
zich bereid verklaart hel nodige te ver
richten 0111 dil bc.z1caar teeg te 11e11ie11. 

13 October. 
Economisch Plan. 
- Wet, houdende de voorbereiáing van de 

vaststelling van een Centraal Economisch 
Plan. S. H 127. 21 April. Blz. 162. 

Eedsnfn(•mlng. 
- W et, betreffende delegatie van eedsaf-

neming. S. H 255. 18 Juli. Blz. 319. 
Effecten. 
- Besluit, houdende vaststelling van een 

Algemeenen Maatregel van Bestuur in 
zake uiterlijke kenmerken van effecten. 

S. H 7. 8 J anuari. Blz. 6. 
Geblokkl'erdc-markenbelastlng. 
- Wet tot afwikkeling van de geblokkeerde

markenbelasting. 
S. H 354. 23 October. Blz, 490. 

Gcl1hchleter~" et. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het K oninklijk B esluit van 13 Januari 193;1 
(Staatsblad No. 12) tot uitvoering van de 
Geldschieterswet. 

S. H 1. 4 Januari. Blz. 3. 
- .lrrest 1,•an <len Hooge11 Raad. (Sv. art. 

J50; Geldschieterstret a1·t. 2). - Geen 
u·etsbepaling bevat iets o,ntrnnl de volg
orde, u·aari11 op straffe van nietigheid 
1•oorgeschreven beslissingen, waaronder 
die ov<:r clc in art. 350 Bv. vermelde p1u1-
ten, in het vonnis of arrest moeten wor
den Op(lenomcn. - Feitelijk blijkt dat de 
betekenis der in de beu:ezc11verkla1·ino 

V 

1/ 
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uenoe,nde geschriften r bonnen) deze is, 
dat tegen · overgifte daarvan de daarop 
1.·ennelcle personen in de daarop vermel
de tcinl~els tot een dàarop vernield maxi
mmnbedrag bepaalde soorten v an goede
ren zouden /,;unnen kopen. Onder die om
standigheden kon de rechter aannemen, 
dat req. ter beschikking gesteld heeft 
geschriften, die in een of ,neer tvinkels 
ten aanzien van het kopen van zaken 
met geld wor den .oelijkgesteld. - Adv.
Gen. Langemeijer u:ijst nog op de om
stancligheden, dat de bonnen op naam 
waren gesteld en dat de geldschieter op 
de bon zou hebben ingevuld het voor
tcerp, dat de cliënt kon kopen, niet enkel 
het bedrag, dat deze mocht besteden. 

28 0ctober. 
Gddzulverlng. 
- Beschikking van den Minister van Finan

ciën, houdende wijziging van de Beschik
king Beursverkeer 1946 (Stbl. no. G 249). 

S. H 35. 29 Januari. Blz. 62. 
- Beschikking van den Minister van Finan

ciën (Overgangsbeschikking deblokkee
ring). S. H 36. 29 Januari. Blz. 63. 

- Beschikking van den Minister van Finan
ciën, houdende vaststelling van de Be
schikking Beursverkee r 1947. 

S. H 105. 27 Maart. Blz. 142. 
- Beschikking van den Minister va n Finan

ciën, houdende vaststelling van de Der
tiende Aanvullingsbeschikking Deblokkee
ring 1945. S. H 106. 27 Maart. Blz. 143. 

- B eschikking van den Minister van Fi
nanciën, houdende vaststelling van de 
Veertiende Aanvullingsbeschikking De
blokkeering 1945. 

S. H 138. 1 Mei. Blz. 169. 
- Wet, houdende verlenging van de mach

tiging als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
van het Machtiipngsbesluit geldzuivering 
(Stbl. no. F 133). 

S. H 287. 4 Augustus. Blz. 341. 
- Beschikking van de Min ister van Finan

ciën , houdende gewijzigde vaststelling van 
de Beschikking Deblokkering _i945 (Stbl. 
F 332). 

S. H 374. 24 November. Blz. 505. 
- Beschikking van de Minister van Finan

ciën , houdende vaststelling van de Vijf
tiende Aanvullingsbeschikking Deblokke
ring 1945. 

S. H 375. 24 Novembe r. Blz. 5u. 
- B eschikking van de Minister van Finan

ciën, houdende vaststelling van de Zes
tiende Aanvullingsbeschikking D eblokke
ring 1945. 

S. H 376. 24 November. Blz. 5 12. 
- B eschikking van de Minister van Finan

ciën, houdende vaststelling van de B e
schikking Afwikkeling Geldzuivering 1947. 

S. H 377. 24 November. Blz. 512. 
- Beschikking van de Minister van Finan

ciën, houdende vaststelling van de E erste 
Aanvullingsbeschikking Afwikkeling Geld
zuivering 1947. 

S. H 378. 24 November. Blz. 519. 
- Beschikking van de Minister van Finan

ciën, houdende vaststelling van de Tweede 

Aanvullingsbeschikking Afwikkeling Geld
zuivering 1947. 

S. H 379. 24 November. Blz. 520. 
- Beschikking van de Minister van F inan

ciën, houdende vaststelling van de Be
schikking Molestverzekeringsuitkeringen 
,945. 

S. H 380. 24 November. Blz. 520. 
- B eschikking van de Minister van Finan

ciën houdende vaststelling van de Zeven
tiende Aanvullingsbeschikking D eblokke
ring I 945· 

S. H 427. 16 December. Blz. 603. 
- Beschikking van de Minister van Finan

ciën, houdende vaststelling van de Acht
tiende Aanvullingsbeschikking Deblokke
ring ,945. 

S. H 428. 16 D ecember. B lz. 604. 
- B eschikking houdende vaststelling van 

de Negentiende A~vullingsbeschikking 
D eblokkering 1945. 

S. H 456. 30 December. Blz. 656. 
- Beschikking v an de Minister van Finan

ciën houtlende vaststelling van de Der
de ·Aanvullingsbeschikking Afwikkeling 
G eldzuivering 1947. 

S. H 457. 30 December. Blz. 656. 
- B eschikking van de Ministe r van Finan

ciën houdende vaststelling van de datum, 
waarop de Beschikking Afwikkeling Geld
zuivering 1947 (Staatsblad no. H 377), 
de Eerste Aanvullingsbeschikking Afwik
keling G eldzuivering 1947 (Staatsblad no. 
H 3 78) en de Tweede Aanvullingsbe
schikking Afwikkeling Geldzuivering 1947 
(Staatsblad no. H 379) in werking 
treden. 

S. H 458. 30 December. Blz. 658. 

Gemeentebelastingen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Genieen,.. 

tewet art. 2"11). - Bad- en Zweminrich
ting; oelegenheid tot het gebruik van een 
luchtscho1nmel. Z-itten aan den oever v an 
het natuurbad in leunstoelen; gelege,i
heid spijzen en dranken te nuttigen. 
Geen "v,;nnakelijkheid". 15 Januari. 

- At-rest van den Hoogen Raad. (Gemeen
tewet art. 277) . - Brandverzeker·ingsbe
lasting der gemeente Anisterdam. ,,Oo
nothebbende". IIui:ien als Joodsch bezit 
staande onder behee1· van een door de 
bezettende macht in het leven geroepen 
instelling. 19 Februari. 

- Arrnst van den iloogen Raad. (Gemeen
tewet art. 280). - D e bermen van een 
openba1·en u:,eg kunnen niet tcorden be
schouwd als eigendommen, die aan de 
wegen belenden of daarop uitgang heb
ben" ool" al zijn zij van den weo door een 
draaclheininrJ afgescheiden en afzonder
lijk vervacht. 19 llfaa,·t. 

- Arrest van den IToogen Raad. ((!emeen
tewet art. 281) . - Art. 6 de,· t:erorclcninf/, 
een bepaalde be..ekc11i1111 i•oorscll rij re nel 
ingeval 1•a11 belending aan tu:cc 1ccge1t, 
heeft slechts het ooo op iregen, die 11a 1 
Jan. 19,35 door of met mede1ccrl.-inr1 1·an 
het gemee1itebcstuur zijn aa11geler1cl en/of 
van riolecring voorzien. Nu bclangheb
bencle's perceel ,çlecllts aan één cw11 dien 
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ri.,ch rolrloendcn rwmrentn1·rr1 bdrndt 
fde a11de1-c 1reo is RUk,nrcr1J, is het bij
:::o,1dcre ta.-iPf ra11 art. 6 niet toepa.~.,rlijk, 
doch het al.fJem<', nc lflrir•f ra11 art. ,5. 

9 1 pril. 
flemeentehe~tuur. 
- .. lrrc.,t 1:an de11 lfoogen Raad. (B.W. art. 

qo1; Gem..u:et art. 209). - Ilet in de 
verordening geveven verbod om binnen 
de uemrente te wonen, al.,mede de 1,er
nunni11g, u-aardoor dit vl'rbod kan wor
dPn ter zijde gesteld, betroffen de handl'
linq van het terugkee-ren door het wccr 
betrekken van een wonin.Q en strekken 
zich uit tot hPf, na ueoorloofden terur,
ke<r, aldaar blij,:en tconen. - De aard 
der woo,11,m·uunnlng brengt mede, dat 
intreh·kiny daarvan slecht., werki11r, kan 
hebben zoolang de betrokken handeling 
1100 niet heeft plaats gehad, en dat in
trekl.:inu daarna op de geldigheid van h<'t 
gebeur<lP !}Pen invloed kan hebben. -
Ook dr aan zoodani[le vcrmmninr, ver
bondcn rooneaarcle om een aanoegl'ven 
1co1lin!} tl' betrekkrn, kan ,, ict meer door 
intrel,king dei· t:crgunning icorden fll'H"lj
:::igd, zoodat d<'ze vooru·aardr is vervuld. 

IJ Januari. 
- B esluit tot schorsing van het beslÛit van 

den raad der gemeente Deurne d.d. 13 D e
cember IQ46, betreffende de uitbetaling 
aa n veenarbe iders ven ee n extra-uitkee
ring. S . H 15. II Januari. Blz. II. 

- B esluit tot schorsing van het beslu it van 
de n raad der gemeente Assen, d .d . I Q De
cember 1Q46, houdende v aststelling van 
een verordening tot aanvulling v an de Al
gemeene Politieverordening dier gemeente. 

S. H 17. 14 Januari. Blz. 28. 
- Besluit tot schorsing van het beslu it van 

den raad der gemeente Ubach ov er W orms, 
dd. 24 J a nuari 1947, houdende schorsing 
van den heer L . L utgens als wethouder dier 
gemeente. 

S. H 50. 12 F ebruari. Blz. 72, 
- Beslu i t tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente K atwijk, dd. 16 Ja
nuari 1947, houdende vaststelling ven een 
verordening, regelende de uitsluiting van 
collaborateurs van lev erantiën of aanne
mingen ten behoeve van die gemeente. 

S. H ~• - n F ebruari. B lz. 72. 
tïtspraak van dcn Centrale11 Raad van. 

1lcrocp (Orm.~entcwct art. 1GB; Kon. be
sluit 18 Sept. 1945, .S. F 17/J, art. f}. -
.trt. l 1•nn l1<'t JC.B. F 17/J, hot1.dende 
1:aststclli11g van ccn leeftijdsgrens 1:oor 
het venntllen van openbare f11.ncties, 
oeeft een opso111111i11g ·Pan groepen t•a,• 
prrsonen, voor 1rie niet r,eldt de ve,·
plichting tot ontslag op zeker t ijdsti11, 
doch laat geheel onverlet de bet'ocnd
held 1•an (in casu) den ge,n<'enteraad 0111. 
naar eigen i11zicht te voorzien in de reoe
li11g 1·a11 ontslag uit nerenbl'trekk"i11r1e11 . 

f5 Februari. 
- W et, houdende een noodvoorziening met 

betrekking tot de rechtsgeldigheid van 
raadsbesluiten. 

S . H 88. 8 M eert. Blz. 133. 

- Uitspraak van dt: n Cent, alen Raad 1:an 
Jleroep. (Gemeente1ret a r t. !2.j; Politie
besluit 19!,5, S. F 250, ar t. 1; Kon. Resl. 
f? Dec. 1!14-5, S . P 324). - Uit k racht van 
het K. B. 110. F 3f l en art. 1 van h et P a
litiebesluit 1945 is de ge,necntepolitie in 
cen !}e11lecntc, u·ell,e niet is genormd in 
eerstvcrm.eld K . B ., ex leoe gaan bel100-
1·en tot het corps Rvkspolitic, zul ks mr•t 
in.Qann 1·a11 1!5 Januari 1946, datum van 
intrerki11ntrcdi11g 1•an eerstocnoem.d K . B. 
Daardoor lt'as van dien datum af de Bur
uem.cest<'r van zulk een gemeentc nirt 
meer beVOC!ld een lid ·ran de politie in zij 11 
!}emeente te ontslaan. 11 Maa1·t. 

- .trrr,,t t><ut den ITooqen Rand. (B. 11'. 
art. 1 :01, Clr11tePnle1cel art. 210). - Dl' 
!lemeente /.-an aa11 h<'t frit dat hct boo
tenhuis alsdan het uitzicht van een 11a
bt1rin café zou hcbbcn bedorrnn, neen 
nrond onllcencn om ran di<' ha1·l'n oern 
!}ebruil.: tr mal.:en en in stede daan·a 11 h<'t 
bootenlrni., af te brekrn. - lll't haci a n
ders k111111c11 zijn, indien i11 fcite 1•rrzct 
tcr,en 1,ct 111ercn in die haren tr rer
t1•achte11 teare geir<'rst, doelt de ge111ce11-
tc had dit dan moeten slcllen. - Fit
oefcninn 1•011 Polilicà1ca110 ooi,: bu iten dl' 
ncmeelltc? 11ogelijl.:hdd 1·a11 1•c1·haal 1•a11 
l,osten il1!}c1·olge dr artt. 1.;,; en 152 Ge-
111eente1ret. - In drz<'n J.-011 het feit dat 
de r,emeente de mol'ite had /<' 11emen 1•a11 
het doen 11:enslee,1l'n 1•a11 hel boot, nlmi s 
en huren 1•011 1•r11 li(IJ)laat., en dat zij 
daardoor aa11s11rakrlljk u•Prd 1·001· de 
h1111r, geen .Qro11d oplei-erc11 om dl'zen 
maah·enel 11a te laten en om ran het 
bootcnhuis af braak te 111a/.1•11. - Geen 
be.,lissh1!} door Jlof op in oppèl uedaon 
betcüsaanbod! Verzuimd te t·er111elr/n1 
wat dit aa11bod inhield of op t•·elkcn 
!}rond hct irerd 1·en1·01·11en.' liet midclrl 
mist fcitelljl,en uro,ulsla!}. ( , l nders Concl. 
Adv.-Gen.J. .3 .tprit. 

- Koni11!,:li}I. besluit. (01'1111'('/ltl'ICC( art. 
228a}. - Waar dl' <lcbetrentc in een rc
kenin.qcotll'antoverl'enkomst op zeer m in
stiue u·ljzc is Qf'b011<lrn aan het promessr
disconto ran de Ncd. Ba11J.- en ooi,: d1• 
crl'ditrente uunsti{I voo,· de {lcmeente is 
vastuestelci, bestaat fl't1en een looptijd 
van cie ovc,·eenl.-omst van 5 jaar oeen 
bczu·aar. ,trt. 228 brengt niet mede, dal 
slechts <'<'n loovtljd van één jaar zou 
kuu ncn tct>rden tor!lcHtaa11. Rrenu·cl br
staat bczicaar te{l<'II cie overi•enkomst i11 
zooverre deze het mouelijl,; 111aakt clat cle 
gemeente, :;011cler ,., nir,r limi,·t l'll buiten 
elk toezicht 1·a11 (frd. l'ltaten om, [Jel<kn 
bü de bank ka,l ov11cmen. i il dien hoof
de is het besluit niet voor yoedket1ril1r1 
1·rttbaar. 9 , \ pril. 

- Beslu it, houdende nadere aanwijzing van 
geméenten met gemeentepolitie. 

S. H 112. 9 April. Blz. 152. 

- B esluit tot schorsing van het besluit van 
G edeputeerde Staten van de provincie 
Zuid-H ollend van II F ebruari 1947, tot 
goedkeu ring van het besluit van den Raad 
van de gemeente Dordrecht v en 16 Augus
t us 1946, houdende wijziging ven de be-
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grooting van het Zeehavenbedrijf dier ge
meente voor 1q46. 

S. H n4. 10 April. Blz. 152. 
- TConinldijk bi'sluit. (G<>m<>enteieet art. 

25h). - De .~chool, teel!,<' thans hier t<' 
land<> m<'t den naam lyceuni trordt aan
O<'duid, is naar stelli.Q recht een i-ererni
f!in.fl ' 1·a11 <'en hoo.oere buroerschool en 
een mnnnasium met <'en n<'meenschap
p elijl,en zoogenaamden ondcrbouic. Een 
leernar, die onde,·wij.~ neeft aan de H.B. 
S.-afdcelinq van een lyceum moet der
halrr oeacht trorden middelbaar 011der"-
1cijs te oet•en in den zin van art. 25 eer
ste lfrl onde,· h en is terecht door den 
Raai/ niet als raad.slid toe.Qelalen. 

. 11 April. 
- Arrest van den H oo.oen l?aad. (Sv. art. 

341, lid 1, 2°; Alo. Pol.-Verord. I,eemrar
den a,·t. 40; Gemeentewet art. 168). - De 
1coorden "trn gebruille innemen" hebben 
in art. 40. iicr Alo. Politieverordening van 
L eru!l'arden niet de ruime beti'ekenis, 
door d<'n Kantonrechter er aa11 toeoe
kend. Gelezen in het 1.•erband 1.·ttn het 
opsch,·ift der afdcelin.o, 1rnarin zij voor
komi'n, r 11 1.•a11 het ttreede en derde lid 
1·an he/zelfde artikel, doele11 die tcoorden 
niet op ied<'r gebruik, dat 1:an den open
baren 1eeg irordt gemaald, maar richten 
zij zich terw11 een bijzonde,· gebruik, 
1caartoe de straat behali·e voor het open
baar t·<'rkeer zou kunnen te-Orden gebe
zigd. liet onderhavir,e ve,·bod betreft de 
openbare o,·de en li{Jt binnen de bevoegd
heid, aan den gemeenteraad toek-.omende. 
- .tclv.-Gen. Jhr. v. Asch v. Wijck bo-
1,endi( n: Niet door den ver1Jalisant zelf 
icaargenome,i of ondervonden is het door 
hem [lcrclateerde, dat verclachte niet viel 
onder zekere uitzonderin.osbepalingen van 
een gr111een(elijke P-Olitieverorclening. 

15 April. 
- Besluit, houdende schorsing van het be

sluit van den raad der gemeente Stein, dd. 
25 M aart 1q47, tot vaststellin]:( van een 
verordening betreffende het verdeelen van 
woonruimte. 

S. H 120. 16 April. Blz. 158. 
- I(oninklijk besluit. (Gemeenteu:ct art. 

?28d) . - naa,· Ged. Staten niet aanne
melijk hebben .oemaakt, dat de voorge
no111Pn 1·erkoop i·an r1rond in strijd zou 
zijn met het gemeentebela119 (zij hadden 
.,/echts orrncogen dat zij, na voorafgaan
de verdaging t>an hun besluit, nog niet 
konden nauaan of de verkoop i11 het be
lang der r,cmeente u;as), en ook 1·oor het 
overi.oe niet is gebleken 1•a11 gronden, 
u-aarom dC' 1..·erkoov niet zo1, moeten. wor
den uocdgeketffd, is er .()een reden ·de 
goedkruring aan het tot verkoop strek
kend besluit te onthouden. J.3 Juni. 

- Ko11inklijk besluit. (Gemeentetret art. 
841). - Gem enkele bepaling van de r1e-
111eenlctcet of 'l'a11 de door <le Kroon ter 
uit'l:oering ·va11 art. 241 gegeven voor
schriften n·rzet er zich tegen om vóór 
h<'t sluiten va 11 de gemeentcbegrooting 
over cni.Q diçnstjaar cloo;· bijdrage?t van 
de kapitaaldienst nw het dcwrovvolgend 

dienstjaar te 1·erzekeren, <lat die kapi
taaldil'nst zonde,· nadelig saldo zal slui
ten. Gcd. Staten hebben derhalve ten on
rechte aan een besluit, dat een dergelijke 
trijze 1:an handelc,1. die uit comptabel 
oogvunt alleszins aanvaa,·dbaar en ook 
in sommi.Qc provinciën [lebntikelijl, is, 
toevflste, .ooedkeurinr, onthouden. 

14 Juni. 
- Besluit tot verlenging van de schorsing 

van het besluit van de raad der gemeente 
Deurne dd. 13 December 1946, betreffen

' de uitbetaling aan veenarbeiders van een 
extra-uitkering. 

S. H 180. 16 Juni. Blz. 235. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 

189). - T1et staat de gemeenteraad niet 
vrij, aan de ambtenaren van de burger
lijke stand, onde,· welke benaming of in 
welke vonn ook, boven hun bezoldiging 
t er zake van hun ambtsbezigheden, enige 
ve,-goedin.Q toe te kennen. Een dergelijke 
1•rr.ooeding behoort dan ooi, niet als een 
uitgave der gemee11te op de gemeente
begroting voor te komen. De bezoldiging 
der betreffende ambtenaren /can ook niet 
beschotiu-d trordcn als een onclerdeel van 
hetgeen door hen als ambteuaren ter se
cretarie irordt ontvanr,en, daar art. 189 
aan deze zienswijze iedere grondslag ont
neemt. 1 JuU. 

- Citspraak v an de Centrale Raad van Be
roep. (Ambtenarenwet 1929 artt. 47, 68, 
lid 1 en 110. Eerste beschikking ter uit
roering van cle Achtste verordening van 
de Rijksconunissaris voor hi't bezette Ne
derlandse gebied. Ned. Stct. 1941, no. 160, 
art. 4. Gemeenteicct artt. 2, lid 2 en 261). 
- Gezien dr> ruimè redactie van art. 4 
slotzinsnede, der Eerste beschikking k-On 
de bur.oemeeste,· der .oemeente L., hoewel 
deze gemeente niet behoorde tot die, be
doeld in art. 2, lid 2; der .oemeentewet, 
zich zelf br>lasten met de functie van 
wnd. secretaris dier gemeente. D erhalve 
is het besluit tot benoeming van S. tot 
secretaris der ge,neente terecht door de 
wethouder medeonde1·tekend. - Nu de 
schorsin.lJ van S. als secretaris der ge
meente L. tcas 011gehcven was hij weder
om bevoegd en zelfs, gezien art. 8 van 
het op hem toepasselijke ambtenaren
reglement der gemeente· L., verplicht het 
ambt van secretaris dier gemeente uit te 
oefenen. De raad dier gemeente heeft 
derhalve ten onrecht_e geu·eigerd hem tot 
uitoefening van zijn Junct ie toe te laten 
en !.-an geen beroep <loen op de, nog niet 
tot stand gekomen, wet rechtsherstel 
oi•erlieidsvcrsonccl 194û. - ingevolge art. 
261 der gcmcenteicet zijn B. en 1'\T. be
voe.ocl besluiten te nemen t. a. v . de uit
betaling van het salaris van de secreta
ris. J[et raadsbesluit, houdende weigering 
de secretaris salaris uit te betalen, icordt 
mitsdien nietig verklaard. - S. is in zijn 
vordering tot schadeve,·goeding ,1iet-ont
vankelijk , aangezien i.e. niet een hande
ling, als bedoeld in art. 47 der Ambte,1a
renicet 1929, wordt nie tig verklaard. -
\Vaar h et ambtenarengerecht klager n.o. 

... 
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in zijn vordering heeft verl.:laard, is voor 
terugwijzing naar dat gerecht geen aan
leiding. 7 Juli. 

- J(oninklijk besluit. (Gemeenteu:et art. 
25h). - De vraag, of een inrichting van 
onderwijs tot het lager of tot het niiddel
baar onderu•ijs behoort, moet uorden be
anttcoord naar de geldende tcettelijke be-
1Xtli11ge11 en niet volgens algemene on
derwijslmndine- of organisatorische be
ginsele11. Een ku;eekschool 1.·oor 0!lder-
1,:ijzers is geen inrichting ·ean middel
baar onderwijs in de zin der llf.O.tcet. 
Evenmi,1 is ::ij een inrichtin{} van lage1· 
ollderwijs; inimers rolgt uit de artt. 1 en 
8 der I,.O.wet 1920 duidelijk, dat slecht s 
het aan kinde1·en overeenkomstig haar 
voorschriften gegeven ondendjs als la
ger omleru:ijs moet tcorden beschoutcd. 
Ten onrechte is derhalve appellant, leraar 
aan een bijzondere ku-eekschool voor on
denrijzers, door Ged. State!l bescho1iwd 
al,~ 011derwijze1· van het lager ondenrijs. 

25 J uli. 
- l.iitspraak van de Centrale Raad van 

JJcroep. ( Ambtenaremcet 1929 artt. 1, 58, 
Je lid r n 60, 2e lid. Gemeentewet a rt. 
102). - De tot sccreta,·is der gemeent e A. 
benoemde, doch niet beëdigde, persoon is 
ambtenaar dier gemeente. - De weige
ring om een besluit te nemen of een han
deling te verrichte,, - betdiging van 
ciscr,als yemcentesecrctaris - was reeds 
eerder acunce7ifl da11 toen r1edaagdc deze 
tr11 slollc, schriftelijk, ter kennis van 
eiser bracht e11 eiser u-as, met deze tcei
_qcring bekend, kon dat althans zijn. -
J)e bij bdef rnn .n Februari 19 }6 uitge
'sproken 1reigeri11g is in tcezen een be
sluit, houdende u:eigc1i11g ov die eerdere 
1ccigeri11g terug te /.:omen. - D e "rede
lijkr tijd" rnn art. 60, Ze lid, der . t mbte-
1tare11tcct stelt de Raad i. c. op drie 
11wa11<lc11. 29 Juli. 

- l(oni11klijk bc,,luit. (Gemecnteu-et art. 
248). - D e door <Ic gemeenteraad in 1923 
wettig rnstgcstcläe en door <Jcd. /::itaten 
gocdge!.eurde i-cror<lcning tot verhaal 
1·a11 pc ,1sioe11sbijdra.oc11 behoort te u:or
dcn uityeroerd. Dacirua11 tlort niet al dat 
in 19 \J i-rrhaal /.:011 Icordcn toegepast 
oi·cr ;te jaren 19.!2 tot rn met 1931, de 
11c111eente de verschttf<ligdheid der pe11-
stoc,zsl>i}dragcn nim mcr hcrft rrJ.-end~ 
doch ouder pressie 1:a11 ho.Qcr ge;;ag tot 
belali,1[1 is overgegaan, ltct in totaal be
taalde lwdrag aan rijkssteun werd t er11g
o,1t 1·a1111r11, z-odat t:erhaal een 111orccl niet 
te rera,It1coordc11 tr-i11st zou betekenen 
en cloor achteloo11heid clan u·cl rersehil of 
ocmis aa,I inzicht in de P:11', 1922 stor
u11y e,, rrrhaal achtcr,ccgc ~ij11 t1cble
vc11. - De begroti11gs1dj;;igi11y, welke be
oogt het toe.oepaste verhaal Ofl[l<'<laan te 
maken, kern derhalve niet roor t,ocdl.:eu-
1·i11g in aanmerking komen. .,o Juli. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
de raad der gemeen te Zandvoort, dd. 22 

Juli 194 7, strekkende tot h et instellen 

van een commissie van advies in zake de 
verdeling van woonruimte. 

S. H 301. 11 Augustus. Blz. 430. 
- l(oni11klijk besluit. (Gemee11tewct art. 

2/ï). - 'l'crecht hebben Ged. Stat en, na
dat de Uaad zulks had [/etceigerd, krach
tens art. 2P ov de gemcentebegroti11g 
grbracht het ffachtgc/d, door de .'lliniste1· 
van B . Z. l,raclttcns art. S tu·ecde lid ran 
het K. R. van 10 Oct. 1945 Stbl. F 221 
toegcl:end aan een door hPm op t1rond 
ran a1·t. 1 sub b 1·an dat besluit ontsla
gen uemccnte-ambte11aar. De reclttsgel
di11hc-id !'On dit kracht t·an u•ct hebbend 
J(. B. k·an niet in ttcijfcl trnr<len getrok
l.c11, zodat het hier betreft cc11 uitgave, 
icc/ ke door een bijzondere tcet aan de ge
nwente is opr,clcg<l. - Onder door de tcet 
opgelegde uitga1•c11 in de -:in 1:a11 dit 
art. dic,1en tc1·e,1s te i,·or<l(>n verstaan 
dezulke, tcelke ter uit1·oerilltJ va11 een 
wette/ijl. 1·oorscltrift door de gemeente 
zij,t rerscltuldi[ld. 18 Augustus. 

- J(o11inklijk besluit. (Gemce11te1cct art. 
36). - De bepaling van dit art. moet al
dus 11·ordn1 opgcrat <lat, indien Ge<l. Sta
ten anders dan <Ie raad tot toelating heb
ben besloten, slechts de raad tegen deze 
uitspraak beroev bij de Kroon kan in
stellen. - Bij de verkiezing van leden 
va II de racul ov 26 Juli 1946 zijn i11 een 
stemdistrict door één l,:iezer ttCt'e stem
men uit{Jcbraeht, icelk feit invloed kan 
hebben gehad ov de uitslag der verkie
zi11r1. Derhalve is de in dit district ve
hottde,I stc,nmi11g ongeldig. Dit behoort 
in dit geval mee te brnngen, dat ook in 
de beide andere dist.-icten ct•n 11ic1itce 
stem 111i11g u-ordt gehouden, daar in,nid
dPls in de ge,necnte ee11 nieuu-e kiezers
lijst in trerking is getreden, volyen,9 icel
kc in alle drie districten het aa11tal k ie
zers groter is dan op 26 Juli 19/6 zodat 
aanae110111en mott tcorden dat een on
zuit:ere uitslag zou tcorden verkrc_qcn in
dic11 slechts in eerstbedoeld district een 
nie1tu·e stemmi11g 1cerd gehoudc11. 

J /::ieptember. 
- Besluit, houdende schorsing van het be

sluit van de Raad der gemeente Wym
britseradeel dd. 31 J uli 1947, betreffende 
verlening bouwvergunning voor uitbrei
d ing bakkerij. 

S. H 324. 15 September. Blz. 474. 
- Besluit, houdende schorsing van het be

sluit van Burgemeester e n Wethouders 
van R olde d.d. 6 Mei 1947, betreffende 
verlening bouwvergunning voor een week
endhuisje. 

S. H 327. 17 September. Blz. 610. 
- J(oninklijk Besluit. (Gemecntcu:et art. 

2¼ i°. art. 100) . - Geen wettelijk, voor
sehl"ift verzet zich tegen een raadsbesluit 
tot toel:c1111ing van ee,1 ver!}oeclinr1 aan 
ee,i tccthoudcr van de kosten, verbon
den aan de i:erra11gi,1!} van zijn tijdens 
ec,i die11stbesprcki11g gestolen rijwiel. Als 
zoda11ig is bepaaldelijk niet aan te mer
ken het Se lid van art. 100, aangezien het 
hier niet gaat ove1· enige vorm va,I in
l.:ome11, doch over een vergoeding van 
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werkelijk geleden schade. - Ten on
rechte zijn Gcd. Staten ook getreden in 
de beoordeling va,i de vraag of de ver
goeding op billijkheidsgronden zou moe
ten 11•orden toegekend, daar zij hun goed
ke1,ring slechts hadden mogen onthou
den, indien het raadsbesluit in strijd zott 
zijn met het al.qemeen financieel belang 
der gemeente. 17 September. 

- IConinklijk Besluit. (Ge1neentewet art. 
248) . - Ged. Staten hebben terecht goed
keuring onthouden aan een begrotings
toijzi{Jing, strel.:kend om het verlies van 
het gasbedrijf over 1944 t en laste der 
gemeente te brengen, daar de bedrijf
verordening voorschrijft, dat het verlies
saldo, indien de reserve dit toelaat, ten 
laste van de reserve wordt gebracht. 
Hieraan kan niet afdoen, dat het verlies 
01·er dit Jaar een bijzonder karakter 
draagt, en evenmin de omstandigheid, 
dat de voorheen behaalde winsten in 
strijd met de verordening niet zijn gere
serveerd. 10 October. 

- Besluit tot vernietiging van het beslui t 
van de raad der gemeente Deurne d.d. 13 
December 1946, betreffende uitbetaling 
aan veenarbeiders van een extra-uitkering. 

S. H 347. II October. Blz. 485. 
IConinklijk besluit. (Gemeentewet art. 

U8d). -- Ten onrechte hebben Ged. Sta
ten goe(lkeuring onthouclen aan een be
sluit tot aankoop van een gebouw, dat 
door de gemeente zou tcorden verhuurd 
aan een tcerkinrichting voor zwakzinni
gen, nu vaststaat, dat deze inrichting zal 
moeten tcorclen gesloten, indien niet de 
beschikl,;in,q !.'an 1eorde11 ve,·kregen ove1· 
een r1eschikt _gebotttt· en het onderhavi_qe 
gebotttv aan cleze eis voldoet, bij sluiting 
der inrichting een .oroot <l<lntal pupillen 
in een krankzinnigengesticht zouden 
moeten 11·orà.e11 opgenomen, WClardoor 
ePn verhoging van de 1:crplcgingskosten 
zou ontstaan, .QrotPr dan de verhoging 
1·an lasten, die bU aankoop van het ge
botLU' ieder faClr i ·oor rekening der ge
meente zullen l~onten, en te 1:encachten 
is, dat rle stichting, indien aan haar het 
gebo1tw ;al u·o1·de11 Vt'rhuu,·cl no.Q cle zorg 
voor Cluclere zirak~inni.oen op zich zal 
ku1t,1e11, nem,cn" die zonder deze zorg in 
ce1i krankzinnigengesticht zouden moe
ten worcle,i opgenonien. 1 November. 

- l ïtspraak van de Centrale Raad v an 
B eroep. ( A ,nbte1tarc11u-Pt 1929 a,·t. 58, lid 
l. Ge11wenteu·et art. 177). - A,·t. 171 der 
Grmee11tcu·et heeft geen betrekking op 
het trrrf'n 1.:cin C<'n twistucdinu voor d e 
acl,niaistraticve rechter. - Ongeschikt is 
de uenieente-secretaris voor zijn ambt, 
van tcie in een ambtelijk rapport vele te
kortkomingen 1corden weergegeven en 
ran uie een der wethouders, die overi
gens zeer iceltcillend tegenover de secre
taris staat, ve,·k/aart, clat hij verregaand 
nonchalant is. 25 November. 

- Besluit tot verlenging van de schorsing 
van het besluit van de raad der gemeen
te Assen, d.d. z9 December 1946, hou-

dende vaststelling van een verordening 
tot aanvulling van de Algemene Politie
verordening dier gemeente. 

S. H 401. 28 November. Blz. 565. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

de raad der gemeente Anloo, d.d. 29 Sep
tember 1947, houdende benoeming van 
I. F. Westrup tot secretaris dier ge
meente. 

S. H 403. 29 November. Blz. 566_ 
Besluit, houdende schorsing van het be

sluit van burgemeester en wethouders der 
gemeente Hindeloopen d.d. 10 November 
z94 7 tot toekenning schadeloosstelling als 
bedoeld in de wet rechtsherstel overheids
personeel 1946, aan A. Meines te Sneek. 

S. H 416. 9 December. Blz. 577. 
- Koninklijk Besluit. (Gemeentewet art. 

228d). - 'l'en onrechte hebben Ged. Sta
ten goedkeuring onthouden aan een 
raadsbesluit tot aankoop van een voetpad, 
nu dit pad de lcortste teeg vormt waaraan 
de gemeente toebehorende en door haar 
te e.:cploiteren bossen en het in verband 
daarmede dringend wenselijk is, dat de 
gemeente er zo spoedig mogelijk vrijelijk 
oi·e,· kan beschikken, terwijl het thans 
mogelijk is het pad Jegen een r edelijke 
prijs te verkrijgen en het geenszins uit
gesloten is, dat het niet aankopen van 
het pad op de duur tot grotere uitgaven 
voor de gemeente zou leiden. Daaraan 
doet niet af, dat de vraag of het pad, dat 
op de ontwerplegger is gebracht, al clan 
niet openbaar is, niet is opgelost. 

Geneeskunst. 
29 D ecember. 

- Wet, tot w1Jz1gmg en aanvulling van 
1. de hooger-onderwijswet (wet van 28 
April 1876, Stbl. no. 102); 2. de wet van 
25 D ecember 1878 (Stbl. no. 222) hou
dende regeling der voorwaarden tot ver
krijging der bevoegdheid van arts, tand
arts, apotheker, vroedvrouw en apothe
kersbediende; 3. de wet van 24 Juni 1876 
(Stbl. no. 11 7) houdende regeling van de 
voorwaarden tot verkrijging der afzonder
lijke bevoegdheid tot uitoefening der 
tandheelkunst en van de uitoefening dier 
kunst. 

S. H 289. 4 Augustus. Blz. 344. 
Grondwet. 
- Besluit ter bekendmaking van den tekst 

der herziene Grondwet. 
S. H 28. 22 Januari. Blz. 39. 

- Wet, houdende toepassing van artikel 43 
van de Grondwet. 

S . H 338. 10 October. Blijz. 479. 
- Besluit, houdende bepaling van het tijd

stip der neerlegging van de uitoefening 
van het Koninklijk gezag alsmede van 
het tijdstip der hervatting daarvan door 
Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. 

S. H 339. II October. Blz. 479. 

Herstel Yermogensovl'rgang Rijksmarken-
1;-ebled. 
- Wet, houdende voorzieningen in verband 

met herstel vermogensovergang Rijks
markengebied. 

S. H 251. 18 J uli. Blz. 314. 
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Hl'r> erlUHl'llng. 
- Wet houdende 

verkavelingswet 
S. H 400. 

Jlu lsarbeld. 

vaststelling van de Her
Walcheren. 
27 November. Blz. 554. 

- Besluit tot wiizi~ing van het Huisar
heidsbesluit 1936 (K. B. van 6 Mei 1936', 
Stbl. no. 8~3) . 

S. H 149. 12 Mei. Blz. 188. 
Hun rbe~chermlni:~he~lult. 
- A rreRt 1•a11 den Tlooge,i Raad. (1I1tttrbe

sehermin9.,besluit 1941 art. '2). - Dit be
sluit 1>e.,chr.rmt drn onderhuurder in zijn 
rrrhottdinp tot den onden.:erhmtrdcr. -
Tlrt brt·at geen t•oorsrhrift, dat aan een 
huurder, die niet 1•an een niet-eigenaar 
11rrft gehuurd, tenenot•rr drn eigenaar, 
die zich nimmer tegenover hem als ver
h1110-der had t-crbonden, het recht ver
lcrnt om, als zijn verhttttrder·neen recht 
1•an oebntik t·an h et gehuurde 11teer 
heeft, het gelmttrdc 11irt te ontruimen 
e,i een huuro1>rreen/,omst tussen he,n en 
dien ri_qenaar te verkrij_qen. 

Huurprijzen. 1! Dece11iber. 

- 1rrrst ran den .(loo.Qrn Raad. (fftmr-
11,·ijsbrsluit 19-19; Huurprijs-11itv.beslttit 
19 /1). - /Tet TTtturprij:ibesluit 1940 geeft 
slt-cllt, 1·oorsellriften met betrrkkino tot 
011rorrendr zaken, en ook het Prijzen
bvreait t·oor Onr. Zal.-rn, grnoemd ·in art. 
1 'l'CLII het JTmtrprifsuitvoeringsöeslttit 
19l1, man zijn beslissingen of vaststel
lingen slechts ge-i;en met betrekking tot 
onrorrrnde zaken. Door in deze een h1t11r
prijs t•ast t e stellen t·oor een perceel in
e/11.sief het gerief ran den in gebruik: 
aegeven inventaris - u-aarmede k e11ne
lük ook de inboedel is bedoe/cl - is het 
l'rijze11burt>au rlerllalv,• ::ün bevoegdheid 
te buiten gegaan. 28 Drcembe1·. 

HJ pothl'ken. 
- Wet tot het t reffen van maatregelen in 

zake de- vernieuwing van hypothecaire 
inschrijvingen ten hypotheekkantore te 
Nijmegen. S. H 265. 25 Juli. BJ.z. 327. 

Indië. (Ne1lerlan<lseh) 
- Wet tot bekrachtiging van een met toepas

sing van het tweede lid vo.n artikel 183 van 
de I ndische Staatsregeling vastgestelde or
donnantie. (Heffing van opcenten op de 
invoerrechten. 

S. H 124. 19 April. Blz. 160. 
- Besluit tot bekrachtiging van de ordon

nantie van de Luitenant-Gouve rneur-Ge
neraal van Nederlandsch-I ndië van 8 Juli 
1946 {Indisch Stbl. no. 66) houdende wij
ziging van de Regelin~ op den Staat van 
Oorlog en van Beleg (Indisch Stbl. 1939, 
no. 582). S. H 186. 25 Juni. Blz. 238. 

- Wet, houdende voorziening in de be
hoefte aan kasgeld voor den Indischen 
dienst hier te lande gedurende de jaren 
1945, 1946 en 1947. 

S. H 194. 27 Juni. Blz. 247: 
- Besluit, houdende het niet van toepas

sing verklaren van het bepaalde in het 
eerste lid van artikel t <let Wet van 3 
J uli 1947, Stbl. no. H 221, op dt: vonnis
sen, gewezen door de kiijgsrade n te velde 

bij de Koninklijke landmacht in Neder
landsch-Indië. 

S. H 235. II J uli. Blz. 295. 
- Wet tot het verlenen van de garantie 

van Nederland voor een door de Bank 
voo~ Nederlandsch-lndië, N.V. te P ara
mllribo bij de Canadese Regering geslo
ten crediet van $ 15,000,000. 

S. H 266. 25 Juli. Blz. 329. 
- Besluit tot bekrachtiging van de Ordon

nantie van de Luitenant-Gouverneur-Ge
neraal van Nederlandsch-lndië van 10 
Juli 1947 (Indisch Staatsblad 1947, no. 
n8), houdende wijziging van de Regeling 
op de Staat van Oorlog en van Beleg (In
disch Staatsblad 1939, no. 582), zoals ge
wijzigd bij ordonnantie van 8 Juli 1946 
(Indisch Staatsblad 1946, no. 66). 

S. H 350. 13 October. Blz. 486. 
Tn<l11Htrlël1> fügendom. 
- Wet, houdende nieuwe voorzieningen o p 

het gebied van de industriële eigendom 
met het oog op de buitengewone omstan
digheden, verband houdende met de twee
de wereldoorlog. (Noodwet Industriële 
Eigendom 1947). 

S. H 397. 27 November B lz. 5s2. 
InkwarUerlnirsnet. 
- Besluit tot verlenging van de machtiging 

verleend aan de Chef van de Generale 
Staf, bedoeld in artikel 33 van de wet 
van 14 September 1866 (Staatsbla d no. 
138) houdende bepalingen betrekkel ij k de 
inkwartieringen en het onderhoud van 
het krijgsvolk en de transporten en le
verantiën, voor de legers of verdedigings
werken van het Rijk gevorderd. 

S . H 446. 22 December. Blz. 644. 
Intern ationaal Gerechtshof. 
- Besluit, bepalende de beke ndma king in 

het Staatsblad van de op 26 J uni 1946 te 
's-Gravenhage gewisselde nota's tusschen 
den toenmaligen Minister v. Buitenland
sche Zaken en den President van het In
ternationale Gerechtshof nopens de voor
rechten en immuniteiten van het Interna
tionale Gerechtshof. 

S. H 79. 4 Maart. Blz. 122. 
Intern. monetaire Fonds. 
- Besluit, houdende ontslag en benoeming 

van Alternate Governor bij het Interna
tionale Monetaire Fonds en bij de I nter
nationale Bank voor herstel en ontwikke
ling. S. H 76. 1 Maart. Blz. II 1. 

In, a lhlll!'lts• c,n oud('rdom averzekerlng. 
- Besluit tot voorloopige vaststelling van 

de tijdstippen, tot welke van Rijkswege 
bijzondere toeslagen op bepaalde sociale 
verzekeringsrenten en kraamgelden wor
den verstrekt. 

S. H ~o. 21 Januari. Blz. 55. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 17 April 1923, Stbl. 
No. 146 (,.Tariefbesluit V.O.V."). 

S. H 78. 3 Maart. Blz. 117. 
- Wet, betreffende wijziging der Invalidi-

teitswet. S. H 84. 8 Maart. Blz. 129. 

- Wet, betreffende wijziging der Ouder
domswet 1919. 

S . H 85. 8 Maart. Blz. 131. 
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- Besluit tot wijziging van het Koninklij k 
besluit van 26 April 1920, Stbl. No. 215, 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur betreffende inlichtingen 
in verband met de toepassing van de ar
tikelen 369 en 179 der Invaliditeitswet. 

S. H 98. 21 Maart. Blz. 137. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 16 Januari 1920, Stbl. No. 23, 
tot vaststelling van een a lgemeenen maat
regel van bestuur, betreffende inlichtingen 
in verband met de toepassing der Ouder
domswet 1919, gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 26 April t 920, Stbl. No. 214. 

S. H 100. 21 Maart. Blz. 138. 
UitsJ)raak ·van den Ce11trale11 Raad van 

Berocv. (Zuiveringsbesluit 1915 art. 5; 
(Tnvalirlit<'ilswet art. J,1). - De be
troordintJ<'II 1·an h•·t vijfde lid 1·an art. 5 
t>an 11<'1 Zuiveri1117sbeslttit 19,IS zij,i zo 
ruim r1e8tel<l, dat tot de daarbccloelde t'<'r-
1·alk11 r<'chtc,i m<'de behoren <Ic rccht<'1t, 
u-rlke <Ic ontslagene en ::-ijn 11aoclaten be
trckl.i11oc11 krachl<'ns de Inraliditcil.~tt:et 
ZO!ld('II k·u11,wn doen gcldl'll ,ils uitt·loci
srl va,1 <Ie dir11stbrtrekking, waaruit het 
ontslau fa v<'rleend. - • Daar deoene die is 
O11tslaor11 mrt toeJ)assi11g t,an het vijfde 
lid ra11 art. 5 van het Zttiveringsbesluit 
Jfl',5 en ::ij11 nagelaten brtrekkingen aan 
de die,1stbctrt•kki11q waantit hrt ontslag 
is rcrlt·cnd, geen 1·,•c/tt(',i aan (Ze Invali
ditcit,w·rt 1.'1111:,r11 ,,11tlc11cn, is tf'r zake 
i·a11 dit betrel,ki,1r1 w·cn 1dsl.1•111li.17e re
serre ln·11odifl<l. l'•·•t onrl'chtc i, ,'!us wis
,.. 1rndiQ1' re serre oa.stuestrld. 2 1 J1ini. 

- Wet tot wijziging der Ziektewet en der 
Invaliditeitswet. 

S. H 284. 1 Augustus. Blz. 338. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 17 April 1923, Staats
blad No. 146 (.,Tariefbesluit V.0.V."). 

S. H 351. 13 October. Blz. 487. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 13 Maart 1919 
(Staatsblad No. 107) tot uitvoering van 
artikel 243 der Invaliditeitswet. 

S. H 417. II December. Blz. 577. 
In,·oerr!'chten e n R<'<'Unzen. 
- Wet tot tijdelijke continueering van op

centen op den tabaksaccijns. 
S. H 134. 24 April. Blz. 166. 

- Besluit, houdende openstelling van het 
grenskantoor Goirle o.m. als expeditie
en betalingskantoor. 

S. H 154. 22 Mei. B~. 191. 
- Wet tot verhooging van den acc1Jns op 

het gedistilleerd en van de belasting op 
houtgeest en herziening van het tarief 
van invoerrechten. 

S. H 169. 6 Juni. Blz. 218. 
- Besluit, houdende wijziging in zake vrij

dom van. specifieke belasting bij invoer 
van goederen, bestemd tot gebruik als 
grondstof in fabrieken en trafieken en in 
zake teruggaaf bij uitvoer voor reuk- en 
toiletwaters, welke metylaethylketon be
vatten. S. H 214. 28 Juni. Blz. 274. 

- Besluit, houdende nadere verlenging van 
de werkingsduur van enige voorzienin-

gen met betrekking tot de heffing van 
invoerrechten. 

. S. H 348. II October. Blz. 486. 
- Besluit, houdende aanwijzing van klom

pen als goederen, bij invoer van welke in
voerbelasting niet, onderscheidenlijk naar 
een verlaagd percentage wordt geheven. 

S. H 352. 16 October. Blz. 489. 
- Wet tot verhoging van het bijzonder in

voerrecht op benzine en van het tarief 
van de motorrijtuigenbelasting voor Die
selautomobielen. 

S: H 393. 27 November. Blz.546. 
Besluit, houdende voorlopige inwerking

stelling van enige wijzigingen in het ta
rief hetwelk deel uitmaakt van de Ne
derlands-Belgisch-Luxemburgse douane
overeenkomst, goedgekeurd bij de wet 
van 1 Augustus 1947, Staatsblad no. H 
282. 

S . H 426. 15 December. Blz. 610. 
- Besluit, houdende opschorting van de 

heffing van enige invoerrechten. 
S . H 429. 17 December. Blz. 616. 

- Wet tot nadere vaststelling van het be
drag van de accijns op bier. 

S. H 4.16. 18 December. Blz. 608. 
- Besluit, houdende nadere uitvoering van 

de op 5 September 1944 te Londen tus
sen de Regeringen van Nederland, Bel
gië en Luxemburg gesloten douane-over
eenkomst met nader gesloten protocol, 
goedgekeurd bij de wet van 1 Augustus 
1947, Staatsblad No. H 282 (Tariefbe
sluit 1947). 

S. H 438. 19 December. Blz. 620. 
- Besluit houdende nadere uitvoering van 

de op 5 September 1944 te Londen tussen 
de Regeringen van Nederland, België en 
Luxemburg gesloten douane-overeen
komst, me_t nader gesloten protocol, goed
gekeurd bij de wet van 1 Augustus 1947, 
Staatsblad no. H 282 (Besluit Overgangs
bepalingen ter uitvoering van de douane
overeenkomst, 1947). 

S. H 439. 19 December. B lz. 630. 
- Besluit, houdende voorlopige inwerking

stelling van de wijziging van de posten 
153 tot en met 156 van het tarief, het
welk deel uitmaakt van de Nederlands
Belgisch-Luxemburgse douane-overeen
komst, goedgekeurd bij de wet van I 
Augustus 1947, Staatsblad no. H 282. 

S . H 447. 23 December. Blz. 645. 

J ach twet. 
- ,1,.,.est van rlcn Hoooen Raad. (Jacltt -

1ret art. 1; I(. B. 28 Juli 19,IJ, .</tb/. 1-' 
128). - Is de aa111cijzi11[J 1·a11 rit• fa:a11t 
bij K. B. ra11 28 J 11/i 1!11,i (Stbl. F 1 !IJ) 
als u·ild in hl't gchell' Rijk in strijd 111et 
art. 1 li{l 3 der .Jacltlu:et 192J, dat alleen 
doelt O/J aa111cU:::i11u "voor bevaaldt• r,c
d<'<'lten i •an het Rij/,' . .> Door 11. r.. stil
zicijoen<I O111/.:cnnend bca11t1coor<l. 
. ldv.-Gcn. Jhr. v .. l sch l'. Il ijcl.: Die 
wctsbcpalil1u bevat geen enkele bt'J)cr
kinr, O1,1trc11t den omrauo t.'<111 dit• b,·
vaalde r,cdecltu1 en ook de r,c.~chil'drn is 
1•a11 de totsta11<iko111i1111 der Jachtwet 1/11.J 
<11t'i11,qt niet tot de ovvatti11r1, rlat 011rll'r 
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<Ie 0111schrüt:inu "bcpac,t<le vedcclten van 
het Rük" niCI ;:,o u<lc n k111111c11 1ror<len 
berfrc pcn "alle ycclce/11·11 ra,i het Rük", 
clu.ç ,,het !lehclc Hijk". J.J .\lei, 

- Besluit, houdende voorzieningen ter be
scherming van dassen, steenmarters, 
boommarters, otters en zeehonden. 

S. H 415. 9 D ecember. Blz. ',76, 
Kada~ter eu Jl> pothckeu. · 
- Wet, houdende het openen van de moge

lijkheid, wijziging te brengen in de me
thode van overschrijving of inschrijving 
van stukken in de openbare registers, en 
tot het stellen van nadere regelen omtrent 
de geldigheid van overschrijvingen e n in
schrijvingen na d e bevrijding verricht op 
voet van in den bezettingstijd terzake uit
gevaardigde besluiten. 

S. H 66. 28 Februari. Blz. 99. 
- Besluit, houdende regeling van open

stelling van de kantore n van de hypo
theken, het kadaster en de scheepsbe
wijzen voor het publiek. 

S. H 131. 22 April. Blz. 164. 
Kerkgenootschappen. 
- Arre11t va11 den Hoogen Raad. ( W et 

Kcrkycnootschappen art. 1). - Het Ilof 
heeft op uro11d van het K erkrecht aanoe
no1nen, dat een in het s11nodaal verband 
levende ker k zich aan dat verband ka,i 
0 11ttrekken. - De öeslissing, dat even
wel zulk een besluit de 1ninderheià niet 
bindt. omdat anders aan haar geweten 
i11 zukc de,, godsdienst geweld zou wor
deii aangedaan, steunt bliikbaar op wat 
vo/qcus het ucniccne recht in het alge
m een c;oor bestuitcii ·van zedeliike licha
men als de onderhavige geldend moet 
worden geacht, en kan dus aan het uc
mce,ie recht 1corden getoetst. - H et ue
mee11e recht ve1·zct er zich niet tegen, 
dat in ec11 kc,-kgc11ootschap uitspraken 
omtrent de leer , genonien door de be
voegde orga11c11, ook voor de minderheid 
bTndend zijn, doch eischt wel, dat uittre
den uit dat l,erkgcnootschap alsdan zal 
v,üstaan. - Dr bestaat geen bedenkinfl 
tegen, dat in een in het synodaal ver
band leve11<le kerk de mee,·derhcid of h et 
eenig met yezag tot handelen bel,leed 
orgaan over de losmakhio van het zede
lijk lichaa,n 11it dat •tJerband name11s dat 
li"IWalll besluit. 23 Juli 1946 

Ji:euren,H•t. 
- JC011tnklijh: 1Jcsl1t1I. ( KettrC'n11·ct art. 1). 

- Xu aan <lt• ciucnarc11 der gronden neen 
011rcdelüh:c L'crz1cari11t1 ran de 011der
hottd.~plicht door de nicu1re bcpali11oen 
der kettr u·or<lt ovucle.Qd, hebben Ged. 
Staten tcrecht hicri,i {leen aanleiding oe
::icn, hun goecll-:e11ri11g aan cle keur te 
onthou<len. I:i:e11zcer terecltt hebbe,1 zü 
daartoe oce11 aa11/cidi11g _qeronden in het 
011tbre/.:en 1:011 een i11 <Ie oude 1-:ntr voor-
1-:omende bepali1111, dciar deze door het 
belano dcr 1,·aterbergi11fl niet meer tcordt 
gci.,'ist, <laamelalen dat Gerl. State11 niet 
altijd hu11 {IOcdkcuri110 mogen ontho u
den aléé11 op grond, dal daarin een be
pc1/inu, u-elker op11e111i110 h. i. nodig i s, 
zou 011tbreken. .!l. Xot:ember. 

KleMwet. 
- Arrest van de11 lioogen Raad. (R v. artt. 

289-291; ·w et R. 0. art. 2. Kiesitet ara. 
3 en 1G). - D e bevoaodheid van den Pre
s-iàent ka11 niet uit art. 2 R.O. icord,en 
afgeleid. - Echter openen de a1·tt. 16 e.v. 
der I{icstcet de mogeliikhcid tot het i11-
roepe11 1:a,1 de t11sschcnkonist van de 
rechterliikc macht tegen beslissi11qen van 
het administratief gezag m.b.t. de kie
zerslijst als qro11dslag v oor de toelating 
tot de vcrkie::ingen. In het algemeen 
staat, indien een onvcrwiilde voorzienin,ç 
bii voorraad noodifJ is, een beroep op den 
President ope11 i,i alle zaken waai·van de 
kennisneming aa,1 den burue1·fijken r ech
ter is opgedrayen. - Dat een 1ilaatregel 
van den President gevolgen kan hebbe,i, 
welke fcitcliik onherstelbaar zii11, omdat 
dient engevolge de betrokkene tot deel11e
mi110 aan een verkiezing kan zün toc(le
latcn, doet aa11 het voorloopige 1-:arakter 
der voorziening niet af. 

12 Februari. 
J(lttd!'rblj~lag w!'t. 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk , 

besluit van 22 Se~tember 1945, Stbl. F 190 
en tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in ar
tikel 25, zesde lid, der Kinderbijslagwet. 

S. H 5. 7 Januari. Blz. 4. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 26 der 

Kin derbijslagwet. 
S. H 183. 20 Juni. Blz. 237. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 2 7, der
de lid, der Kinderbijslagwet. 

S. H 356. 24 October. Blz. 491. 
JU111lerrecht. 
- Wet houdende wijziging van de bepa

lingen betreffe nde het kinderrecht, voor
kome nde in, het eerste boek van het Bur
gerlijk Wetboek, en - in verband daar
mede - wijziging en aanvulling van de 
andere boeken van dat Wetboek, alsook 
van het Wet boek van Burgerlijke Rechts
vorde ring en van andere wetten. 

Ji:ooph1111d<'L 
S. H 232. 10 Juli. Blz. 371. 

- Wet, houdende intrekking van enige tij
dens de oorlog aangebrachte wijzigingen 
in het W etboek van Koophandel. 

S H 410. 4 December. Blz. 573. 
Jüaam gelden. 
- B esluit tot voorloopige vaststelling van 

de tijdstippen, tot welke van Ri.1kswcge 
bijzondere toeslagen op bepaalde sociale 
verzekeringsrenten en kraamgelden wor
den verstrekt. 

S. H 30. 21 Januari. Blz. 55. 
Jfrankzlnnlgen t'n Idioten. 
- Besluit tot nadere wijziging van de voor

waarden voor de opneming en v erpleging 
van krankzinnigen in de Rijksgestichten 
te Eindhoven-Woensel en te Grave. 

S. H 38. 30 Januari. Blz. 64. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 27 October 1930 
(Stbl. no. 412), houdende reorganisatie 
van de Stichting ,,Psychiatrische I nrich
ting Sint-Willibrordus" te Heiloo. 

S. H 219. 18 Juni. Blz. 275. 
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- Besluit, houdende reorganisatie van het 

Provinciaal Ziekenhuis Duinenbosch te 
Bakkum, gemeente Castricum. 

S. H 271. 9 Juli. Blz. 330. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklij k besluit van 2 December 1918 
(Staatsblad No. 771), houdende reorgani
satie van het Provinciaal Ziekenhuis nabij 
Santpoort. 

S. H 359. 29 October. Blz. 492. 
Lan!lbo1rn her8tel. 
- B esluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 30 Augustus 1945, Stbl. F 155, 
houdende instelling van den Rijksdienst 
voor Landbouwherstel. 

S. H 56. 20 Februari. Blz. 75. 
Lan<lbouwnltvoerw.-t. 
- Besluit tot vaststelling van het Uitvoer

controlebesluit 1947 (Boomkwekerijpro
ducten). S. H 160. 31 Mei. Blz. 198. 

Land- en T ulnbouwondenl'IJS, 
- Besluit, houdende toekenning van het in

vasievoorschot aan personeel van Rijks
land. en tuinbouwscholen. 

S. H 41. 1 Februari. Blz. 68. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 26 Januari• 1923, Stbl. No. 24, 
tot vaststelling van een algemeenen maat. 
regel van bestuur, als bedoeld in artikel 74, 
tweede lid, der Land- en Tuinbouwonge
vallenwet 1922. 

S. H 97. 21 Maart. Blz. 137. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van de 26ste Ja
n uari 1923, Stbl. no. 25, tot vaststelling 
van een algemene maatregel van bestuur, 
als bedoeld in de artikelen 1 7, eerste en 
tweede lid, en 25, sub b, der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922. 

S. H 228. 5 Juli. Blz. 292. 
- Besluit tot vaststelling van een algemene 

maatregel van bestuur, als bedoeld in ar
tikel 79, eerste lid, der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922. 

S. H 431. 18 December. Blz. 607. 
Lan<lsflrukkerij. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 21 Augustus 
1920, Stbl. no. 718, tot vaststelling van 
bepalingen betreffende de regelprijs van 
advertenties in de Nederlandse Staats
courant en de verkrijgbaarstelling van 
drukwerken, welke door de Algemene 
Landsdrukkerij worden uitgegeven. 

S. H 247. •7 Juli. Blz. 3n. 
Leeriillehtwct. 
- Wet, houdende wijziging van de Leer

plichtwet. 
S. H 288. I Augustus. Blz. 34x. 

- Besluit tot vaststelling van voorschriften 
ter uitvoering van artikel 18, § 3, der 
Leerplichtwet. 

S. H 340. 4 October. Blz. 480. 
- Besluit tot intrekking van het K onink

lijk besluit van 28 D ecember 1921 
(Staatsblad No. 1448), houdende vast
stelling van voorschriften ter uitvoering 
artikel 25 der Leeplichtwet. 

S. H 341. 4 October. Blz. 480. 

- Besluit, houdende nadere wijziging van 
het Koninklijk besluit van 19 November 
1900 (Staatsblad No. 202), tot vaststel
ling van regelen, waarnaar de gemeente
raad bevoegd is aan schoolgaande kinde
ren ter bevordering van het schoolbezoek, 
voeding en kleding te verstrekken of met 
dat doel subsidie te verlenen. 

S. H 342. 4 October. Blz. 481. 
Lernnsverzekcrln!l"bcdrijf. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 18 Juli 1925 (Staats
blad No. 335) houdende algemene maat
regel van bestuur als bedoeld bij i;:tikel 
27 der Wet op het L evensverzekerings
bedrijf 1922 (Staatsblad No. 716). 

S. H 363. 1 November. Blz. 494. 
l..oo<l~w1>zen. 
- Besluit, houdende nadere vaststelling van 

het percentage der loodsgelden. 

Loterijwet. 
S. H 158. 24 Mei. Blz. 197. 

- Besluit, houdende wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 21 Sept. 1928 (S. no. 
380), tot vaststelling van de algemene 
maatregel van bestuur als bedoeld in ar
tikel 4, 1e en 4e lid, der Loterijwet 1905. 

Luchtvaart. 
S. H 159. 24 Mei. Blz. 197. 

- Wet tot het bevorderen van het onder
houden van luchtdiensten door de Ko
ninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. 

S. H 294. 4 Augustus. Blz. 410. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking, in 

het Staatsblad van de op 28 Maart/21 Mei 
1947 te Londen tussen de Nederländse en 
Britse R egeringe n gewisselde nota's, wij
zigende de op 13 Augustus 1946 te Lon
den gesloten Overeenkomst betreffende 
bepaalde luchtdiensten. (Staatsblad No. 
H 77). 

S. H 3u. 20 Augustus. Blz. 609. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het S taatsblad van de op 22 Juli 1947 te 
Pretoria gesloten luchtvaartovereenkomst 
tussen Nederland en de Unie van Zuid
Afrika. S. H 345. 4 October. Blz. 482. 

Merkenwet. 
- Arrest van den Iloogen Raad. (J.ferken

icet art. 9; B esluit Vijandelijk Vermogen 
(E 188) art. 3). - In een geding als 1iet 
onderhavige /can de betu:isting van de 
rechtsgeldigheicl der inschrijving van het 
tegengehouden merk niet tcorden toege
laten. Bij de toepassing van art. 9 lller
lcenwet beslist het feit van de inschrij
ving van clat 1nerl.:. - Concl. Adv.-Gen. 
Ilolsteijn : D e kracht van de inschrijving 
of hrt recht uit de inschrijvh1fl ·uan een 
merk hier te lande nwet geacht uorden, 
krachtens art. 3 i.v.m. artt. 1, 2 en 50 
van het B esluit Vijandelijk Vermogen, in 
eigendom op de Staat te zijn overgegaan 
011 25 Oct. 1944, daar toen het Rijk in 
Europa door de vijand reeds gedeeltelijk 
was ontruimd. - Dit besluit moet geacht 
worden het Unieverdrag van Parijs, de 
Schikking van Mad.rid alsmede de Nederl 
wetgevi,iu in werking t.a.v. vijandelijke 
staten en vijandelijke 011de1·danen te heb-
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ben geschorst voorzover zulks voor de 
werking van dit Besluit nodig is. 

11 ~lpril, Blz. 419. 
Mllltalre Zaken. 
- Besluit, houdende aanwijzing van een for

matie, a ls bedoeld in artikel 39, lid 1, sub 
3, der Wet op de Krijgstucht. 

S. H 6. 7 Janul!ri. Blz. 6. 
- Besluit, houdende aanwijzing van den 

Onderdirecteur der Luchtstrijdkrachten 
tot commandeerend generaal in den zin 
van artikel 243 van de Regtspleging bij 
de L andmagt en in den zin van het Orga
nisatiebesluit Rechtspleging te Velde 1944. 

S. H 9. 10 Januari. Blz. 8. 
- Wet, betreffende dienstplichtvoorzienin-

gen. S. H 14. 10 Januari. Blz. 10. 
- Besluit, houdende aanwijzing van forma

ties, a ls bedoeld in artikel 39, eerste lid, 
sub 3° der Wet op de Krijgstucht. 

S. H 26. 18 Januari. B lz. 35. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

de samenstelling van de Commissie van 
Advies in zake dienstweigering, bedoeld in 
artikel 2 van de Wet van 13 Juli 1923, 
S tbl. No. 357. 

S. H 31. :z2 Januari. Blz. 55. 
- Besluit, houdende aanwijzing van het De

pot en Detentiekamp der Koni'nklijke 
L andmacht als formatie, bedoeld in artikel 
41 sub 2° van de Wet op de Krijgstucht. 

S. H 81. 7 Maart. Blz. 124. 
- Besluit, houdende wijziging en aanvulling 

van de wachtgeldregeling voor officieren 
behoorende tot de Koninklijke landmacht 
(Koninklijk Besluit van 17 Augustus 1935, 
Stbl. No. _514). 

S. H 102. 24 Maart. Blz. 139. 
- B esluit, houdende wijziging en aanvulling 

van de wachtgeldregeling voor militairen 
der Koninklijke landmacht beneden den 
rang van officier (Koninklijk Besluit van 
17 Augustus 1q35, Stbl. No. 515). 

S. H 103. 24 Maart. Blz. 139. 
- B esluit, houdende bepalingen tot a,fwij

king van de Dienstplichtwet. 
S. H 104. 24 Maart. Blz. 140. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Dienst
plichtwet art. 32) . - Art. JJ, lid 1, Dienst
plichtil'et laat Mn het oo,·deel van cle 
I(roon oi:er hoeveel en u·elke dienstplich
tigen zij meent t e moelen oproevcn en 
mMkt mitsdien mO{lelijk de ovroeping 
van dienstplichtigen., i,ulividueel, onge
acht de lichting 1caartoe zij behoren. -
Art. 32, lid 2, heeft betrekking op enkele 
van de in het Je lid bedoelde buitenge
u,one omstandigheden en schrijft voo,· 
hoeda11i_q de oproeping in die ge1·allcn 
moet !Jeschieden. Deze regelen gelden 
niet voor de overige in het le lid ge
noe,nde gevallen. - De stelling dat, in
dien tijdens het bestaan van den toestancl 
van oorlo[lsgevaar een buitengeu:one op
roeping ter handhaving of tot herstel van 
de openbare rust of orde vlMts 1:indt, 
zodcmige oproeping steeds zal zijn een 
buitengewone oproeping, als bedoeld in 
het Be !iel, is onjuist, daar toch ,in dat ge
val de oproeping ter handha1>ing of tot 

herstel van de openbare rust ,,) or(l" juist 
haar yroud kan vinden in r/cn toestand 
van oorloysr1cvaa1·. 9 Jlei. 

- Lïtspraak van den C,:ntralen R,wcl !'an 
Beroep. (Jlilitai r e A m btenarcn icet art. 2; 
An,btenaremcet 1929, artt. 106, lid 1 en 
108, lid 1). - De termijn, 1rnarbi11nen 
hoger beroep moet u:orden in.ocsteld is 
uitsluitend geregeld in art. 106, !iel 1, cler 
A1nbtenarenu:et 1929 en op a11dere wijze 
geregeld dan clc beroepstcnnijn ica11 art. 
60 dier icel. llet bepaalde in art. 108, licl 
1, der A .W. '29 heeft slechts betrekking 
op de wijze, u:aarop het h. b. ii·ordt be
handeld, doch niet op cle termijn, 1caar
bi11nen het moet icorclen ingesteld. 

;/ Juni. 
- Besluit, tot aanwijzing van een formatie 

als bedoeld in art. 41, sub 2 °, van de 
Wet op de Krijgstucht. 

S. H 218. 13 J uni. Blz. 275. 
- Besluit, houdende aanwijzing van for

maties, als bedoeld in artikel 39, lid r, 
sub 3 en in artikel 41 sub 2 der Wet op 
de Krijgstucht. 

S. H 182. 19 Juni. Blz. 237. 
- Besluit, houdende aanwijzing v an een 

formatié, als bedoeld in art. 39, eerste lid, 
sub 3 °, van de Wet op de K rijgstucht. 

S . H 215. 30 Juni. Blz. 275. 
- Besluit, houdende aanwijzin g van een 

tweetal formaties, als bedoeld in art. 41 , 
sub 2°, van de Wet op de Krijgstucht. 

S. H 216. 1 Juli. Blz. 275. 
- Besluit, houdende aanwijzing van een 

formatie, als bedoeld in art. 39, eerste 
lid, sub 3° , van de Wet op de Krij gs
tucht, en van een formatie, als bedoeld in 
art. 41, sub 2°, van de Wet op de Krijgs
tucht. S. H 217. 1 J uli. Blz. 275. 

- Wet, houdende regeling van het- recht 
van hooger beroep van de vonnissen, bij 
de krijgsraden te velde gewezen ter zake 
van strafbare feiten in tijd van oorlog 
begaan. S. H 221. 3 J uli. B lz. 279, 

- Besluit, houdende vaststelling datum van 
inwerkingtreding van de Wetten van 3 
Juli 1947, Stbl. nos. H 221 en H 222. 

S. H 234. II Juli. Blz. 294. 
- Besluit, houdende het niet van toepas

sing verklaren van het bepaalde in het 
eerste lid van artikel 1 der \Vet van 3 
Juli 1947, Stbl. no. H 221, op dt vonnis
sen, gewezen. door de krijgsraden te velde 
bij de Koninklijke lan dmacht i_n Neder
landsch-Indië. 

S. H 235. II Juli. B lz. 295. 
- Besluit, houdende tijdelijke verhooging 

van het bedrag van het u itgesteld pen
sioen, a ls bedoeld in het derde en vierde 
lid van artikel 3 van de Wachtgeldrege
ling voor Officie ren behoorende tot de 
Koninklijke landmacht (K. B. van den 
17den Augustus 1935, Stbl. no. 514), en 
in het vierde, vijfde en zesde lid van ar
tikel 4 van de Wachtgeldregeling voor 
militairen der Koninklijke landmacht be
neden den rang van Officier (K. B. van 
den 17den Augustus 1935, Stbl. no. 515). 

S. H 256. 18 Juli. Blz. 319. 
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B esluit, houdende aanw1Jzmg van een 
formatie, als bedoeld in artikel 39, eerste 
lid, sub 3 ° van de Wet op de Krijgstucht. 

S. H 257. 21 Juli. Blz. 320. 
- B esluit, houdende aanwijzing van enige 

formaties, als bedoeld in artikel 41, sub 
2 ° en in artikel 39, eerste lid, sub 3 °, van 
de Wet op de Krijgstucht. 

S . H 286. 1 Augustus. Blz. 346. 
- Wet, tot wijziging en aanvulling van de 

Pensioenwetten voor de land- en zee
macht (Stbl. 1922, nos. 66 en 65) en 
van de P ensioenwetten voor het reserve
personeel der landmacht en het personeel 
der Koninklijke marine-reserve (Stbl. 
1923, nos. 3~6 en 355). 

S. H 292. 4 Augustus. Blz. 346. 
- Besluit, houdende aanwijzing van forma

ties, als bedoeld in artikel 39, lid 1, sub 3 
en in artikel 41, sub 2 der Wet op de 
Krijgstucht. 

S. H 306. 16 Augustus. Blz. 433. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de bijzondere Procla
matie tot instelling van een internationale 
militaire Rechtbank voor het Verre Oos
ten, Tokio 19 Januari 1946. 

S. H 307. 16 Augustus. Blz. 433. 
- Besluit, houdende aanwijzing van for

maties, als bedoeld in artikel 39, lid 1, 
sub 3, der Wet op de Krijgstucht. 

S . H 329. 20 September. Blz. 475. 
- Besluit, houdende aanwijzing van een 

formatie, als bedoeld in artikel 39, lid 1, 
sub 3, der Wet op de Krijgstucht. 

S. H 332. 25 September. Blz. 476. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 25 Januari 1854, Staatsblad 
No. 8, houdende uitvoering van de artike
len ., en 9 der wet van 2 1 December 
1853, Staatsblad No. 128, betreffende het 
bouwen enz. nabij vestingwerken van de 
Staat. 

S. H 335. 27 September. Blz. 477. 
- Beslui t, houdende aanwijzing van enige 

formaties, als bedoeld in artikel 39, eerste 
lid, 3e, van de Wet op de Krijgstucht. 

S. H 344. 3 October. Blz. 481. 
- Besluit, houdende aanwijzing van een 

formatie als bedoeld in artikel 39, eerste 
lid, sub 3°, van de Wet op de Krijgs
tucht. S. H 349. II October. Blz. 486. 

- Wet, houdende regelen in zake overeen
komsten van levensverzekering en aan
spraken, voortvloeiende uit d e deelne
ming in een particulier pensioenfonds, van 
in Nederlandsch-Indië verblijvende mili
tairen behorende tot de Koninklijke 
Landmacht en de Koninklijke Marine. 
(Wet tropen- en molestrisico militairen) . 

S. H 383. 22 November. Blz. 524. 
- Wet, houdende nieuwe regeling van de 

bezoldiging der militair-rechterlijke amb
tenaren. 

S. H 394. 27 November. Blz. 547. 
- Wet, houdende financiële afwikkeling 

van vorderingen van motorrijtuigeh, ge
daan door of t en behoeve van het Mili
tair Gezag. 

S. H 395. 27 November. Blz. 548. 

- l,ïtsvraak 1,·an de Centrale Raad van 
Beroep. ( A rnbtenarenicet 1929 art. 58, 1e 
lid, Regle1ncnt voor de ndlitaire,i der Ko
ninklijke Landmacht art. 79). - Ilet 
'l'ijdelijk Militair Keuringsreglement is 
een concept K. B., op last van de 1ni
nister van oorlog 011ticorpen. Ook al 
wordt dit concept door de keurende ge
geneeskundigen in acht genomen, i11ye
voloe een hu11 gegeven opdracht, zonder 
te letten OIJ het bij K. B. vastgestelde 
Jiilitair Keurinysrnglement, dat niet is 
ingetrol;;ken, het T. Jl. K. is daannede 
yeen algemeen verbinclend voorschrift 
oeicorden. - Ilet T . . ll. IC. i s ook geen 
algemene regeliny als bedoeld in art. 79, 
2e lid, van het reglement voor de mili
tairen der Kon. Landmacht. Zodanige al
ge,nene regeling kan slecht zijn een, 
vastgesteld door het bevoegd gezag. -
De goedkeupnu van een militair voo1· 
tropendienst, in afwijking van het 
'1'. Jl. K., is op die gronà, noch op een 
cmdere, in strijd met eé,i alg. voorschrift, 
teru:ijl evenmin détournement de pouvoir 
aanwezig is. - Wel is er reden voor ver
bazing, nu de op wettige wijze vastge
stelde regelen feitcUjk buiten werkino 
worden geste~d, zonder dat op noodrecht 
ee,i beroep kan worde11 gedaa11. 

9 Deee1nber. 
Ministeriële Departementen. 
- Wet, houdende wettelijke voorziening 

naar aanleiding van het Koninklijk besluit 
van 7 Mei 1946 (Stbl. no. G 109), hou
dende nadere regelen nopens de taak van 
de Ministeries van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en van Landbouw, Vis
scherij en Voedselvoorziening met betrek
king tot de zorg voor de natuurbescher
ming. S. H 23. 16 Januari. Blz. 34. 

- Besluit, houdende regeling van de over
dracht van de; zorg voor de zaken van het 
Krankzinnigenwezen van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken aan het De
partement van Sociale Zaken. 

S. H 37. 30 Januari. Blz. 64. 
- Besluit, houdende naamswijziging van de 

Departementen van Verkeer en van Open
bare Werken en Wederopbouw. 

S. H 63. 28 Februari. Blz. 86. 
- Besluit, houdende nadere aanduiding van 

de taken en bevoegdheden, welke worden 
overgedragen aan het H oofd van het Mi
nisterie van Verkeer en Waterstaat. 

S. H 90. 14 Maart. Blz. 133. 
- Besluit tot instelling van een Departe

ment van Algemeen Bestuur, dat de naam 
zal dragen van Ministerie van Algemene 
Zaken. S. H 346. II October. Blz. 485. 

M o bllls atle-slach to ff ers. 
- Besluit, betreffende toekenning van eene 

uitkeering in eens aan hen, die ingevolge 
de Wet van 3 December 193 r (Stbl. no. 
489) en de Koninklijke besluiten van 9 
Mei 1931 (Stbl. nos. 186 en 187) eene 
geldelijke uitkeering ontvan6~n. 

S. H 13 7. 1 Mei. Blz. 168. 
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l\l otor- en Rij wielreglement. 
- Koninklijk Besluit. (.lrotor- en Riju:iel

reolement art. 41 r. art. 54). - 'l'e,·echt 
is de 011derhavigr teeg 11csloten verklaard 
voor motorrijtuigen e11 aanhangiranens, 
1caar1'an de belasting va11 <'nig tciel een 
bepaald O<'tl'icht 01·erschrijclt, daa1· de 
<'rvaring 111et betrekking lot deze weg 
lieeft uelel'rd, dat te11_qe1•oloe van de 
aard 1•a11 <Ie on<ll'rgrond en 1•a11 het weg
<lek lwtze/t·e geheel t·<'rnicld trnrdt door 
het b<'rijd<'11 m<'t motorrijtuigni met een 
houcre belasting P<'r tl'iel. - Om redenen 
i·an particulier bedrijfsbel<wo mag de 
wcg niet aan vernieli11 g worden 11rijsge
nercn. O,n dergelijke redene11 kan krach
tens art. 51 ontheffing 1,·an het verbod 
tcorden gevraagd. 2J Novcniber. 

'1otorrijtu igN1 bela~tlng. 
- Wet tot verhoging van het bijzonder in

voerrecht op benzine en van het tarief 
van de motorrijtuigenbelasting voor Die
selautomobielen. 

S. H 393. 27 November. Blz.546. 
)fijn wezen. 
- Besluit tot vaststelling van een algemee

nen maatregel van bestuur als bedoeld in 
artikel 9, tweede lid, van de Mijnwet 1903 
(Stbl. 1904. No. 7.1) (Groevenreglement 
1947). S. H 27. 20 Januari. Blz. 36. 

- Besluit tot vaststelling van een alge
mene maatregel van bestuur, .-Is l,edoeld 
in artikel 9, eerste lid, onder a C'!l d van 
de Mijnwet 1903 (Stbl. 1904, no. 73), be
treffende de electrische inrichtin!7t'n der 

mijnen (Electrotechnisch Mijnreglement 
1947). S. H 152. 21 Mei. Blz. 189. 

Nationaal Steuncomité. 
- Besluit in zake het verleenen van een 

tijdelijken toeslag aan de personen, die 
een uitkeering ontvangen als bedoeld is 
in de wet van den 26sten Juni 1926 (Stbl. 
No. 210), houdende nadere bestemming 
van de bezittingen van het Koninklijk 
Nationaal Steuncomité. 

S. H 129. 21 April. Blz. 164. 
Natlonnlc Plan. 
- Besluit van den Minister van Weder

opboutc en Volkshuisvesting. (Verorde
ning Nationale Plan, art. 5). - 'l'erecht 
heeft di President van den Rijksdienst 
voor het J!,at. Plan tegen het uitvoeren 
van andere dan onderhoudswerkzaamhe
den 011 de onderhavige perceelen bezwaar 
r,e1naal,:t, nu deze bij het in voorbercidin.Q 
zijnde ontwcr11-strcekplan zijn beste71ld 
tot 11at11ursèhoo11gebied, waarbij het ver
boden :::al zijn alciaa1· te bouwen, grond
werken uit te voeren anders dan onder
l101uls1rerkc11, of hout te kap11en. Boven
dien laat dr bomvverordening de bestem
ming van bouwterrein, die appellant aa,i 
de pcrceelcn u:enscht te geven, niet toe, 
worden de werl.:zaamheden, die aan cle 
verce!'len zouden 1t·orden uitgevoerd, door 
het bl'streden besluit niet onmogelijk ge
maakt en is liet gemeentebestuur bereid 
<Ie perceelen ter,!'n 1·edelijken prijs te 
h-0011c11, zoodat va,i door ap11ellant te lij
den schade veen sprak<' behoeft te zijn. 

18 Maart. 

NnturaliRatlc. Wetten houdende naturalisatie van: 

Aadahl, I. J. 
Abels, J. W. 
Adler, J. A. 
Alexovits, E. 
A.lkan, H. A. 
Andriol, L. C. 
Angermann, R. K. 
Angermille, 0. G. K. 
Arens, J. F. 
Aretz, B. J. 
Arians, M. 
Ascher, W. 
Asmussen, E. 
August, J. 
Avelino, M. 
Aziria, J. A. 
Bäder, L. E. 
Baileij, J. S. A. 
Baron, P. J. 
Baumann, E. 
Beduwé, P. J. 
Beekman, A. F. 
Behren, G. J. van 
Bellaerts, H. 
Benda, L. 
Bengel, P. J. 
Bengel, P. 
Berg, C. G. van den 
Berndsen, E. L. 
Bernefeld, F. A. M. 
Bertin, E. J. H. 

S.H Blz. 
199 
198 
381 
204 
199 
168 
203 
202 
382 
198 
199 
372 
203 
198 
261 
199 
168 
197 
204 
198 
203 
372 
259 
203 
168 
231 
231 
II 

203 
373 
205 

250 
249 
522 
254 
250 
217 
253 
252 
523 
249 
250 
503 
254 
249 
323 
250 
217 
248 
255 
249 
253 
503 
321 
253 
217 
293 
294 

8 
253 
504 
255 

S.H Blz. 
Berzen, M. J. 197 248 
Bcsthof. E. 259 321 
Biermann, M. L. 168 217 
Bikfalvi, J. 204 254 
Bischoff, H. A . M. 197 248 
Bloch, M. 198 249 
Blum, J. 231 293 
Bock, A. H. de 11 8 
Böcking, E. 263 324 
Bodart, K. H. 200 251 
Böddicker, B. A. I. 201 251 
Bodmann, G. F. 269 330 
Boeynaems. P. J . 201 252 
Bohusch, W. F. 382 523 
Bonnin, Th. B. M. 201 252 
Boonzaijer, G. H., wed. 

v. F. Th. D. Putter 411 
Boot, R. A. F. 197 
Borchardt, W. S. 262 
Bouman, W. 411 
Bouvré de, A. 202 
Braak ter, B. J. 263 
Brabants, E. J. 373 
Brakels, N. 11 

574 
248 
324 
574 
253 
325 
504 

8 
Brandts, J. H. 198 249 
Brandts, M. S. 381 522 
Brenneker, A. J. M. 373 504 
Bringmann, W. P. 261 323 
Brink, N. van den 274 334 
Britsom, F. van 259 322 
Broeke, J. M. 274 334 

S . H B lz 
Brömstrup, A. R. 372 50, 
Brückner, J. 231 :>.9, 
Brüggemarin, W. M. 202 25! 
Bruijn, J. de 205 25/ 
Bück, L. J. 259 321 
Bülier, W. C. 263 32! 
Bürger, L. J. M. 261 32: 
Büter, G. J. 269 33• 
Caumon, W. P. A. 263 32, 
Celant, E. H. 381 52, 
Celant, V. '381 521 
Chazal. M. E. 197 24, 
Chazal, M. J. G. 197 24, 
Cohn, H. L. 198 24, 
Covens, M. E. 202 25 
Cronheim, A. 203 25 
Cüppers, L . H. 198 24 
Cuvelier, H. 259 32 
Dams, J. H. 258 32 
Daniskas, J. 201 25 
Dahlkamp, J. B. 204 25 
David, P. 373 50 
Deana, A. Q:. 201 25 
Deben, J. L. A. 262 32 
Deisting, J. F. 200 25 
Delahaye, M. K. E., wed. 

van E. Konieczny 203 25 
Delden van, J. E. G. 198 24 
Delft, J. W. van 274 33 
Dencke.r, E. A. M. 372 50 
Denoose, F. 197 24 



33 ALPHABETISCH REGISTER Hl4 7 

S.H Blz. 
Denters, F. G. J. II 8 
Depenheuer, H. G. E. B. 269 330 
D erschow, F. 0. L. 

L . J. J. 269 330 
Diamand, W . 382 523 
Doornekamp, J. 11 8 
Dorlass, J. 259 321 
Dräger, D. G. 198 249 
Dräger, H. P. 198 249 
Dresen, W. C. 262 324 
Drouillat, M. A. 373 505 
Duiken, W. P. van, gesch. 

echtgen. v. K. Th. H. 
Thomson 259 321 

Durlacher, B. 259 321 
Durlacher, E. 259 322 
Durlacher, L. 259 321 
Dijk, A. M. van 274 334 
Ebneth, L. 382 523 
Eckermann, J. G. R. 198 249 
Eckstein, W. 197 248 
Eger, P. 0. M. 201 252 
Elias, W. 168 217 
'Elskamp, G. 260 322 
Engel, H. 231 294 
Engels, F. H. 258 320 
Englisch, F. J . R. 203 253 
Epple, E. J. 372 504 
Epple, E. W. 372 504 
Esser, J. J. 269 329 
Esser, M. W. H. 261 323 
Esser, Th. 259 321 
Eujen, K. H. ' 269 330 
Eusterbrock, Th. W. 204 255 
Evers, M. H. 168 217 
Farkas, A. 373 505 
Favier, A. L. 274 334 
Fetter, A. A. 269 329 
Fiegen, J. H. 199 250 
Fiegen, J. J. 200 251 
Fischer, A. 262 324 
Flint, G. 204 254 
Föcking, F. 168 217 
Föcking, F. J. 168 217 
Föcking H. W. 168 217 
Fonteijne, W. J. de la 168 217 
F'orsch, H. F. 260 322 
Fox, J. 259 321 
France, L. V. J., gesch. 

echtg. v. H. W. K. 
Möller 381 522 

?rank, H. 3 72 504 
?ranz, E. 0. 381 522 

reygang, H. K. E. F. 201 252 
• rings, M. A. 381 522 
<'rohwerk, M. C. 203 253 
<'romm, K. 198 249 
<'uchs, J. J. ao5 a55 
<'unke, H. M. R. / 168 217 

aemers, P. C. 4n 574 
Jarrido, C. A. 200 251 

erhards, J. A. 197 249 
"ibbels, A. 373 505 
}ibbels, M. P. 373 505 
}illebaard, G. 4II 574 
}iorgi, A. B. 205 255 
}oldschmidt, W. J. 

W. G. 201 252 
;,ons, J. 2 74 334 

Goossens, F. 
Görgen, E. 
Grauert, G. F. P. M. 
Grinszpan, M. M. 
Groenink, J. Th. 
Groothuis, B. Ch. 
Gri\nfeld, F. 
Grzelska, A. 
Grzelska, J. 
Guggenheim, P. 
Gunther, F. H. 
Gutlohn, J. 
Gijsbers, H. 
Haas, J. H. 
Hack, G. 0. 
Hanf, Ç}. H. S. 
Hanf, G. S. 
Hankamp, H. H. A. 
Hassel, Th. van 
Hasselberg, J. J. 
Harsveldt, A. F. 
Hart, P. Pl. v an 't 
Hartge, H. A. L. 
Haufe, L. W. 
H echt, E. 
H eijer, P. Q. 
Hein, I. P. 
Heinen, H. J. 
Remme, S. M. J. 
Hendricks, A. M. 
H e ring, Th. B. 
Heshof, J. 
Heynen, N. H. 
Himmelreich, J. 
Hirsch, A. Ph. 
Hodac, Z. M. 
Hoechstaedter, A. 
Hoff, A. W. van den 
Hoffmeister, P.• 
Hoitink, J. W. 
Hootsen, A. 
Horenburg, H. F. 
Hom, F. 
Horváth, L. 
Hünfeld, H. S. 
Hutten, H. 
Hutter, N. L. A. 
Jansen, Th. G : J. 
Jansen, W. J. M.H. 
Jansen, W. J. 
Janssen, P. H. 
Jaskulak, A. C. 
Jaskulak, J. 
J ensen, Ch. 0. 
Juttmann, R. 
Kaerts, J. J. 
Karafiat, L. S . 
Karstanje , A. J. 
Kasemier, E.A. R. 
Kaspersen, H. Th. G. 
Kastein, A. J. 
Kastein, J. A. 
Kasten, H. E. 
Kater, A. J. M. 
Katz, L. 
Kauffeld, Th. 
Kauffmann, P. W. 
Keblusek, R. 
K ersten, F. J. 

S. H Blz. 
205 255 
260 322 
261 323 
258 320 
II 8 

274 334 
204 255 
258 320 
258 320 
201 252 
274 334 
200 251 
258 321 
200 251 
198 249 
199 250 
261 323 
205 255 
II 8 

381 522 
205 255 
4II 574 
261 323 
258 320 
263 325 
197 249 
231 293 
168 217 
269 329 
382 523 
197 249 
274 335 
200 251 
204 255 
205 255 
262 324 

_258 320 
274 335 
260 322 

' 381 522 
411 574 
382 523 
199 250 
203 253 
168 217 
269 330 
199 250 
261 323 
203 253 
203 254 
201 252 
203 254 
203 254 
205 255 
260 322 
168 217 
258 320 

n 9 
4II 574 
204 254 
203 254 
203 254 
202 252 
Il 9 

381 522 
205 255 
260 322 
197 248 
372 504 

S. H Blz. 
Kersten, H. H. . 199 250 
Kesper, C. P. R. 373 505 
Ketjen, H. J. 202 252 
Kionka, R. J. 381 522 
K~. & ~I 2~ 
Klaikens, J. F. L. 261 323 
Kloostra, J. 274 335 
Klüppel, L. B. 204 254 
Kneer, K. J . J., 259 321 
Koert, B. H. 200 251 
Kohnen, M. 269 330 
Kokkelink, A. G. 260 322 
Kokkelink, H. F. 381 522 
K olmer, H. H. 202 253 
K önigel, C. 381 523 
Königel, L . 381 522 
Königel, R. R. M. B. 381 523 
Königs, H. J. 372 504 
Kooima, T., gesch. echtg. 

van R. Feddes 3 72 so4 
Koopmans, W. P. 4n 574 
Köpping, P. 200 251 
Kórodi, J. 260 322 
Koster, W. F. 411 574 
Krause, C. F. 259 321 
Kredewahn, M . K. A. 259 321 
Kromeich, J. 205 255 
Kunke, Th. 373 505 
Kusmic, J . 269 329 
Laar, Th. van 4II 574 
Laarhoven, M. F. H. v. 260 322 
Laimböck, J. B. 269 329 
Lajos, I. 231 293 
Lanc, A. M. M . 203 254 
Lange, I. G. 260 322 
Langebeckmann, 

H. L. C. D. 258 321 
Langenbrink, A. lf. B. 263 325 
Langenmaijer, W. H. C. 263 325 
Langer, A. M. 258 320 
Lannoye, A. 231 293 
Lantau, M. 202 252 
Laros, P. II 9 
Larsen, C. 372 504 
Last, J. C. F. II 9 
László, L . 197 248 
Lausberg, J. J. 205 256 
L ensing, F. J . 199 250 
Lenz, J. 3 72 504 
Levi, K. 199 250 
Levy, N. . 263 325 
Lewerenz, F. R. C. 382 523 
Lewin, L. H. 261 323 
Lewin, L. M. 261 323 
Lewitz, H. G. 373 505 
Linke, J. 259 3:.11 
Lint, L. J. 0. 197 248 
L'ipnicki A. St. 382 523 
Lisges, J. C. H. 168 217 
List, J. G. van der 263 325 
Loesener, J. M. 261 323 
Lohmann, C. E. 203 254 
Lommerse, J. C. 4u 574 
Loosen, J. Ch. van 262 324 
Löwenberg, A. 382 523 
Lübbers, B. 372 504 
Lümich, H. A. van 200 251 
Maaren, C. J. van 4n 574 
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S. H Blz. S. H Blz. S. H Blz. 
255 Strauss, J. Th. E. 203 254 Maenhout, E. P., gesch. 

echtg. v. P . J. Buijsse 381 
Mann, E. 205 
Markovics, M. 263 
Martin, A. Ch. 373 
Martin , F. 202 
1\/iartinu, H . J. 231 
N:aubach, L. J. 204 
Meeusen, C. J. 262 
Mende!, M. 372 
Mengels, M. J. H. 382 
lV,enzel, A. M. M. 269 
N.:erse, J. C. A. 205 
lVetzger, J. M. 200 
M.euwissen, C. M . G. L. 231 
Meijer, M. . II 

Meijer, W. Th. H . 258 
1\/_eyer, H. 262 
N, oersch, S. H. 231 
Molnár, F. 168 
Néoser, A. M. 261 
M ulder, Th. II 

N üller, F. Th. 259 
l\l~utschler, C. D. 382 
Nadenau, M. A. 262 
N::ithan , R . 259 
N euhuys, D. J. A. 381 
Neijs, A. 258 
N:colsky_, P. 198 
N ieuwenhuis, W. C. 274 
Nols, L . K. 260 
Nueman, J. 205 
N jhuis, E. L. 231 
0 Jstetar, J. J. 199 
0 igschläger, J. 201 
O:>rd, F. J. 274 
O ,"Jtenhövel, H. W . 200 
O.:tolini, F. H. 197 
P .1arlberg, G. 4u 
P affen, J. 201 
P a ppenheim, C. H. 198 
P .1rdowitz, Y. 259 
P .1ulsch, G. W . 203 
P . twlowski, J . J. 197 
P ccskovszky, R. K. 231 
P eeters, A. C. 204 
P cn2kofer, A. 204 
P c trescu, Th. 205 
P c trescu, Th. 205 
Planken, J. 411 
Plate, F. K. 263 
P lüger, M. J. 259 
P lum, W. J. 204 
P oelgeest, A. van 2 74 
P o hlman, J. W. 373 
P olak, H. 199 
P ollen, W. F. J. 200 
P opper, A. St., wed. v. 

A. I. Schönmann 382 
P rause, A. J . 382 
P 1euss, D. 381 
P,ins, P. A . J. 203 
P robst, P. J . 269 
P u lvers, A. Ch. 197 
P uts, I. M. F. 263 
Rabener, W. B. A. 200 
R a thenau, G. W. 263 
Rcckow, A. Ch. Ch. von 231 
R chnsch, W. 200 

Reisz, F. W. 204 
522 Reul, H. J. 260 
255 Richter, P. A. 263 
325 Roll, J. 262 
505 Rosen, H. H. 382 
252 Rosenfeld, E. A. 202 
293 Rötgers, G. 205 
255 Rothbarth, H . M . 204 
324 Rothbarth, W. G. 199 
504 Routheut, H. 202 
523 Routheut, J . 202· 
329 Rüegsegger, F. E. 263 
256 Ruoff, W. B. 258 
251 Rutten, M. Jl. E . 262 
293 Ruijg, W. G. 203 

9 Saedt, C. H .' 260 
320 Sandelowsky, 0. 381 
324 Schaefer, H. J. 199 
294 Scheil, M . 11 

217 Schelstraete, E . F. 205 
323 Schelstrate, L. S. E. 205 

9 Scheper, G. D. 204 
321 Scherer, M. M. A. 231 
523 Schimandl, A. 261 
324 Schipper, M. J. 381 
32 1 Schlöter, A. H. 260 
522 Schlöter, H. W. P. 260 
320 Schlöter, W. J. 260 
249 Schmidt, M. P. R. 269 
335 Schmidt, R. G. 262 
322 Schmitz, A. G. 200 
256 Schmitz, H. P. 373 
294 Schnitzler, F. 260 
250 Schnitzler, F. W. 261 
252 Schoen, H. L. H. 274 
335 Schoenen, A. 373 
251 Scholtes, J. 231 
249 Scholtes, M. 231 
574 Schreuder, A. M. 231 
252 Schrijver, F. 381 
249 Schure, P. S. J. 260 
321 Schutter De, M. J. M . 262 
254 Schwarz, A. W . 261 
249 Schwarzkächel, S. 269 
293 Seckel, G. C . W. 168 
255 Seckel, G. E. F. 202 
254 Selowsky, L. K. 382 
256 Seutter, E. W. G. 205 
256 Sikora, P. 260 
574 S imon, E. S. 373 
3 2 5 Skularikis, W. J . 202 
321 Smidt, G. 269 
255 Smidt, J. 231 
335 Smit, H. J. 168 
505 Solé, R. P., wed. v. E. 
250 Ruivenkamp, eerder 
251 wed. v. W. C . de 

Lathouder 4u 
523 Sonderkamp, M. K . 372 
524 Spittmann, W. G. M. 269 
522 Staal, J. 274 
254 Stam, A. M . II 
330 Stalmeier, M. J. B. 258 
248 Stamer, F. G. 382 
325 Stamer, G. F. 382 
251 Steiner, F. J. F. 261 
325 Stèinmeier, H. W. A. 168 
293 Stibbe, M. J. 198 
251 Storz, A. G. 373 

322 Strijkers, P. M. 258 320 
325 Surminski, M. R. 168 217 
324 Suschny, E. 197 248 
523 Sütmeier, J. H . 262 32-1 
25:i Sycek, J. A. 372 504 
25ó Szalata, J. 199 250 
255 Székely, Z. 204 254 
250 Tanchette, P . G. 262 324 
253 Tarnóczy, I. 198 25c 
253 Taylor, F. F. J. 202 253 
325 Tebeest, J. 197 24ç 
320 Tempel J. E. M. 372 504 
324 Terhaag, Ch. 201 252 
254 T erhaag, M . A. K. 201 25; 
322 Terhaag, W. A. 263 321 
522 Tetzlacht, M. E. K. 381 52: 
250 Thomas, A. 274 33! 

9 Tieck, B. H. 200 25, 
256 Tillmann, A. B. F. 381 52: 
256 Timmerbeil, A. E. 382 52: 
255 Triep, L. J. 4II 57• 
293 Tuininga, J. 200 25: 
323 Tuitjer, J. 198 25, 
522 Turn, J. 262 3 2, 
322 Ullmann, F. 382 52; 
322 Ulrich, J. 373 so. 
322 Ursic, J. 201 25: 
329 Vandendijck 
324 P. P. H. M . 258 32 
251 Vanhyfte, A. 202 25_ 
505 Vanhyfte, E. 201 25 
322 Varga, L. I. 197 24 
323 Vedder, J. H. B. 263 32 
335 Veen, W. Ch. van II 

505 Veldhuis Kroese, H . 231 29 
293 Verboven, J. II 

294 Verhoeve, Ch. II 
293 Vetter, A. H. 269 33 
522 Visscher, J. H. 199 25 
322 Visser, S. 201 25 
324 Visser, S. 4II 57 
323 Vogelaar, A. J . 202 2 5 
330 Völkers, J. A. 205 25 
2 17 Vos, D . de 262 32 
253 Vos, L. A. H . de 261 32 
523 Vos. G. 262 32 
256 V ries, P . de 372 50 
322 Warschauer, K. A. 204 25 
505 Wartensleben, R. H. 202 25 
253 Waumans, L. A. 202 25 
329 Weber, H. E. 258 32 
293 Wedershoven, M. W. 263 32 
217 Weemaes, Th. J. 200 25 

Wegener, J. 269 33 
Weghs, M. C. 263 32 
Wehren, A . 201 2! 

574 Weltmann, H.A. 372 se 
504 Wendels, J. C. u 
329 Wentrup, H. 0. St. 373 se 
335 Werker, W . J. 258 3, 

9 Wertheimer, P. S. 203 2: 
320 Westedt, P. 198 2! 
524 Wetzel, L., gesch. echtg. 
523 van E . L. I saak 382 5, 
323 Whyte, H. Me. C. 262 3, 
217 Wickede, A. van 372 se 
249 Wieche, H. B. 202 2, 
505 Wiel, G. E. M . van der 202 2, 
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S.H Blz. 
Wildt, M . H. de 261 323 Wolf, J. Ch. 
Wilies, H . 0. de 261 323 Wolffberg, Th. 0. 

Wollenweber, H . Wilmsen , W. 259 322 
Winkens, W. 26o 322 Wolters, H. 
Wimmers, J. 411 574 Woppen, A. 
Wohlfahrt, E. C. 201 252 Wijk, A. van 
Wolf, A. F. J. 200 251 Wijk, D. van 

NJJvcrheldsondcrwijs. 
- Besluit tot wijziging van artikel g van het 

E xamenbesluit Leerlingstelsel N.O. 1937. 
S. H 33. 28 Januari. Blz. 61. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 15 J anuari ,g46 (Stbl. No. G 
13), gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
van ,4 D ecember 1946 (Stbl. No. G 362), 
houdende voorloopige maatregelen ter 
verbetering van de financieele positie van 
burgerlijk Rijkspersoneel en onderwijzend 
personeel. S. H 91. ,9 M aart. Blz. 134. 

- ( itspraak van de Centrale Raacl van 
Beroep. ( . l 111bte11arenwet 1929 art. 1. Xij
verhcidsondenoijsu:et artt. 22 bis en 24). 
-Een leraar aan een der bijwndere scho
len voor nijverheidsonderwijs i s geen 
a,nbtenaar in de zin der Ambtenarenwet 
1929. Jiieraan doet niet af, dat hij teel 
ambtenaar in de zin der Pensioenicet 
1922, S. no. 240, is. - Sinds de op 1 
,llaart 1933 in werking getreden wijziging 
der Sijverhcidsondcrwijswet staat 1,-oor 
het personeel de,· genoemde scholen 
slechts beroep open op de commissie, be
doeld in art. llll bis der tcet, hetgeen de 
uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever 
is geiceest, die het tot dan bestaande ho
ger beroep op de Kroon heeft laten ver
mllcn. 29 Juli. 

- Besluit tot wijziging van artikel 15 van 
het Subsidievoorwaardenbesluit L eerling
stelsel N . 0. ,937. 

S. H 402. 28 November. Blz. 565. 
Octrooi" e t. 
- . l rrest van de,i Jloogen Raad. ( R. 0. 

art. 103, Octrooitcet art. 1). - llo/ : D e 
juiste beteel,enis 'l'an een verleend 11' ed. 
octrooi en dus de omvang v«n cle be
scher,ning, teel ke het den houder ver
leent, moet tl'Orden bep«ald op den grond
slag van het octrooischrift in dier voege 
dat aan de hand van de beschrijving en 
de conclusies moet icorden gezocht 1wa1· 
cle voorstellillg van het teeze1i der uit
vinding, welke «an den Octrooira«d, toen 
deze het octrooi 1·crlcendc, voor oogen 
stond. - Jl. R.: il<'t aa11geoolle1i inter
loc-utoin• arrest houdt m.b.t. het in het 
middel bestreden punt niet in een ttit
drukkelijk en zonder ·roorbehoud ucge-
1:cn beslissing, zoodat berncv in cassatie 
niet opcnsta«t. - Ooncl .• idv.-Gen. ~'vn
veldt: De omvang der bescher111i11{1, tcel
ke een Xcd. octrooi den houder verleent, 
hangt niet af van de voorstelli11u van 
het 1cezen der uitvi,iding, welke aan den 
Octrooiraad, toen clczc het octrooi ver
leende, voor oooen stond. llet Jio/ be
weert dit echter niet. lie t middel ,nist 
feitelijkcn gronclslao. 11 April. 

S. H .Blz. S.H 
231 293 Wijk, H. van 382 
373 505 Yocarini, C. N. 262 
258 320 Zander, M. J. van der 263 
201 252 Zanten, J. van 261 
199 250 Zee, M. C. van der 204 
382 524 Zillikens, A. J . P. M. 199 
Il 9 Zuketto, H . 199 

- airrest 1:a11 den Jfoogcn RaCICI. ( Octrooi
wet art. 32; lt v. art. 18). - Door bij het 
i.c. gevoerde rencecr 1cct en octrooi uit 
te lengen ten einde 11« t e r1««11 hoever het 
recht van l'Oorgebruik zich t.a.v. het in 
het octrooi omschreve11e uitstrekt, heeft 
de rechte1·, daarbij komende tot een uit• 
J.;o,nst, afwijke11d v«n het standpunt 'l'an 
I)artijen, en die eioen bei'i11di11y te,i 
uronclsl«U leouend «an zijn uitsvraak, 
niet in strijd ,net art. 48 Rv. buiten var
tijen 0111 h et vcnreer aangevuld. ~ llet 
recht ran de voorgebntiker is niet be
perkt tot de voortzetting van de feitelijke 
toep«ssi11gshandelingc11 ten tijde va11 de 
oclrooiaanvra{le verl'icht, ,naar dc.,e han
delingen vornie,i ee,t der voorKaardcn 
voor het o,itstaa,i van het r echt van 
voorgcbruik, tcaarvoor de uitsluitende 
rechten va11 de octrooihouder 0JJ de ue
octroiccrde uitvinding ten volle 1cijke11. 
- D e bevoegdheid van de voort1ebruiker 
om anclerc vormen van uitvocrin{I aan 
te Kenden dan de oorspro11kelijk gebezig
de, ook «I zijn deze door het octrooi be
schermd, vindt haar urc11s d«ar 1caar het 
betreft door het octrooi beschernutc ver
beteringen of uitvoeringsvormen, u:(larin 
een nieuu:e zelfstandige, inventieve ge
dachte is neergelegd, -u:aannee de voor
gebruiker onbekend icas. - /Iet Hof 
heeft het tn art. Jl, lid 4, Octrooitcet 
neergelegde beginsel miskend door aan 
te neme1i, dat de voorgcbruiker, die z ijn 
bedrijf in een ve11110otschap inbrengt, 
persoonlijk tot het voorgebrui/,; gerech
tigd blijft e,t alclus «an ,neer dan een 
vc11,wotschap, u·aarin hij een cleel van 
zij,i bedrijf overbrengt, de uitoe/c11i11g 
va,i het voorgebriiiksrecht kCln verzeke
ren door daarin zelf als deelgenoot op te 
treden. ( .tl/wijkend de concl. 0. M .) . 

tO Juni, Blz. it8. 
Omzetbelasting. 
- Besluit, houdende aanvulling van de ta

bel van weeldegoederen bedoeld in het 
Besluit op de Omzetbelasting ,940, laat
stelijk gewijzigd bij de Wet Belastingher
ziening ,947 (Stbl. H 17,). 

S. H ,88. z5 Juni. Blz. ~39· 

- Besluit, houdende aanwijzing van zg. 
utility-goederen, voor welke een gedeelte
lijke vrijstelling van omzetbelasting zal 
gelden. S. H ,89. 25 Juni. Blz. 24,. 

- Besluit, houdende wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 25 Juni ~947 (Stbl. 
No. H ,88) , in zake aanvulling V!'-fl de 
tabel van weeldegoederen bedoeld m het 
Besluit op de Omzetbelasting ,940. 

S. H 295. 4 Augustus. Blz. 4a6. 

Blz. 
523 
324 
325 
323 
254 
250 
250 
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- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 25 Juni 1947, (Staatsblad no. 
H 189), houdende aanwijzing van zoge
naamde utilitygoederen, ten aanzien van 
welke een gedeeltelijke vrijstelling van 
omzetbelasting zal gelden 

S. H 353. 16 October. Blz. 489. 
Ond l'r wljs. (Hoger) 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel 1 70 der hooger-onderwijswet van de 
stichting "De)ftsch Hoogeschoolfonds", ge
vestigd te Delft, als bevoegd om bij de 
afdeeling der m ijnbouwkunde van de 
Technische Hoogeschool te Delft een bij
zonderen leerstoel te vestigen in de mijn
schadeleer en de toegepaste mijnmeetkun
de. S. H 2. 4 Januari. Blz. 3. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over
eenkomstig artikel 157 der hoogeronder
wijswet van de afdeeling gymnasium van 
"Het Nieuwe Lyceum" te Bilthoven, der 
Vereeniging voor Middelbaar en Voorbe
reidend Hooger Onderwijs, gevestigd al
daar. S. H 3. 4 Januari. Blz. 3. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over
eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van het Willem Lodewijk-Gymna
sium der Vereeniging voor Christelijk Mid
delbaar en Voorbereidend Hooger Onder
wijs, gevestigd te Groningen. 

S. H 24. 16 Januari. Blz. 35. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig 

artikel 157 der hooger-onderwijswet van 
de afdeeling gymnasium van het Christe
l ijk Lyceum te Alphen aan den Rijn van 
de Vereeniging tot stichting en instand
houding van eene Inrichting voor Chris
telijk Middelbaar en Voorbereidend Hoo
ger Onderwijs te Alphen aan den Rijn, 

S. H 25. 18 Januari. B lz. 35. 
- Besluit tot het verleenen van vrijstelling 

van he t afleggen van het propaedeutisch 
examen en van het candidaatsexamen, Ko
loniale Landbouw, Landbouwhoogeschool 
te Wageningen ten aanzien van W. H . D. 
J. Visscher. 

S. H 55. 15 Februari. Blz. 75. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig 

a rt ikel 170 der Hoogeronderwijswet van de 
Stichting "Leidsch Universiteits-Fonds", 
gevestigd te Leiden, als bevoegd om bij de 
faculteit der letteren en wijsbegeerte aan 
de Rijksuniversiteit te Leiden een bijzon
dere leerstoel te vestigen in de Afrikaan
sche Volkenkunde. 

S. H 60. 21 Februari. Blz. 79. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over

eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van de afdceling gymnasium van 
het Nederlandsch Lyceum te 's-Graven
hage, uitgaande van de Vereeniging ,,Het 
Nederlandsch Lyceum", gevestigd aldaar. 

S. H 75. 1 Maart. Blz. no. 
- Koninlclük Besluit. (Wet IIooger Oncter

uijs art. 8 quater). - De vader der leer
lingen, voor wie de bijdrage over 1945 
moet 1corden betaald, is op !7 3laart 1944 
in het bcvolkin.Qsrcgister te B. ingeschre
ven en was op 15 Sept. van dat ;aar 

daa,·in nog ingeschreven. Derhalve dirnt 
de gemiecmte B. als woonplaats in den zm 
van art. 8 quater te worden beschouwd. 
Daaraan doet niet af, dat deze inschrij
ving is geschied, omdat de vader als 
émcué te B. vertoefde, aange2ien er gee,i 
aftcijkende icettel{ikc bepalingen ten aan
zien van een zoodanioe inschrijving be
staan. 29 Maart. 

- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 
besluit van 16 Januari 1q39, Staatsblad no. 
1364, tot aanwijzing overeenkomstig arti
kel 170 der hooger-onderwijswet van de 
stichting "Sociologisch Instituut", geves
tigd te Groningen, als bevoegd om bij de 
faculteit der rechtsgeleerdheid aan de 
Rijks-universiteit te Groningen een bij
zonderen leerstoel te vestigen in de socio
logie. S. H n8. 14 April. Blz. 157. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over
eenkomstig art. 157 der hoogeronderwijs
wet v:m de Afdeeling Gymnasium van 
het R.K. Lyceum voor mei~JCS te Am
sterdam, uitgaande van het Zedelijk 
Lichaam "Vereeniging van Vrouwen tot 
bevordering van huiselijk Geluk", geves
tigd te Heythuizen. 

S. H 139. 2 Mei. Blz. 169. 
- Besluit, houdende regelen omtrent de in 

het jaar 1947 te houden eindexamens de r 
gymnasia. S. H 163. 3 Juni. Blz. 200. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over
eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van de afdeeling gymnasium van 
het St. Theresia-Lyceum te Tilburg. 

S. H 225. 5 J uli. B lz. 291. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over

eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van het R.K. gymnasium te Sit
tard van de Vereeniging "College S t. J o
zef", gevestigd te Sittard. 

S. H 226. 5 Juli. Blz. 291. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over

eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van het R.K. gymnasium te E ind
hoven, uitgaande van de St. Augustinus
stichting te Utrecht. 

S. H 227. 5 Juli. Blz. 291. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig 

artikel 157 der hoger-onderwijswet van 
het R.-K. gymnasium te Weert van de 
Vereeniging Bisschoppelijk College "St. 
Jozef", gevestigd aldaar. 

S. H 243. 16 Juli. Blz. 307. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig 

artikel 157 der hoger-onderwijswet van 
het R.K. gymnasium van Huize Katwijk 
te Zeist, uitgaande van de St. Willebror
dusstichting te Amsterdam. 

S. H 278. 30 Juli. BI~. 33/i. 
- Wet, tot wijziging en aanvulling van 

1. d e hooger-onderwijswet (wet van 28 
April 1876, Stbl. no. 102); 2. de wet van 
25 December 1878 (Stbl. no. 222) hou
dende regeling der voorwaarden tot ver
krijging der bevoegdheid van arts, tand
arts, apotheker, vroedvrouw en apothe
kersbediende; 3. de wet van 24 Juni 1876 
(Stbl. no. 117) houdende regeling van de 
voorwaarden tot verkrijging der afzonder-
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lijke bevoegdheid tot uitoefening der 
tandheelkunst en van de uitoefening dier 
kunst. 

S. H 289. 4 Augustus. Blz. 344. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over

eenkomstig art. 157 der Hooger-onderwijs_ 
wet van he t Gymnasium van de Vereeni
ging ,,Bisschoppelijk College" te Roer
mond. S . H 298. 8 Augustus. Blz. 428. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over
eenkomstig artikel 157 der hogeronder
wijswet van de afdeling gymnasium van 
het "Onze Lieve Vrouwe Lyceum" te Bre
da, uitgaande van de Stichting ter bevor
dering van R.K. Hoger-, Voorbereidend 
Hoger en Mtddelbaar Onderwijs, geves
tigd aldaar. 

S. H 319. 8 September. Blz. 464. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van 

het academisch statuut (studie in de 
tandheelkunde). 

S. H 323. 13 September. Blz. 472. 
- Beslujt tot aanwijzing overeenkomstig 

artikel 1 70 der hoger-onderwijswet, van 
de stichting tot oprichting en instand
houding van bijzondere leerstoelen voor 
Calvinistische wijsbegeerte, gevestigd te 
Amsterdam, als bevoegd om bij de facul
teit der letteren en wijsbegeerte aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht een bijzon
dereleerstoel te vestigen in Calvinistische 
wijsbegeerte. 

S. H 326. 16 September. Blz. 609. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 25 Mei 1934 (Staatsblad no. 
267), betrekkelijk de vestiging van een 
bijzondere leerstoel, in de cultuurgeschie
denis der muziek, aan de Rijksuniversi
teit te Utrecht. 

S. H 333. 25 September. Blz. 476. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig 

art. 1 70 der hoger-onderwijswet van de 
stichting "Leids Universiteits-Fonds" ge~ 
vestigd te Leiden, als bevoegd om bij de 
faculteit der lettteren en wijsbegeerte een 
bijzondere leerstoel te vestigen in de eco
nomische geeschiedenis en bij de faculteit 
dér rechtsgeleerdheid een bijzondere leer
stoel in de historische ontwikkeling van 
het volkenrecht en de diplomatieke ge
schiedenis. 

S. H 343. 7 October. Blz. 481. 
- Besluit tot aanvulling van het Konink

lijk besluit van 9 October 1923 (Staats
blad no. 476) houdende aanwijzing van 
de Sint Radboudstichting, gevestigd te 
Utrecht, als bevoegd een bijzondere uni
versiteit te h ebben, die ten aanzien van 
enige door haar te verlenen doctorale 
graden en uit te reiken getuigschriften 
gelijke rechten heeft als de Rijksuniversi
teiten. 

S. H 358. 29 October. Blz. 491. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over

eenkomstig artikel 157 der hoger-onder
wijswet van een drie en veertigtal gym
nasia en afdelingen gymnasia van lycea. 

S. H 389. 24 November. Blz. 543. 
- Besluit, houdende nadere aanvulling van 

het Koninklijk besluit van 25 Augustus 

1925 (Staatsblad No. 365), tot aanwij
zing overeenkomstig artikel 170 der ho
ger-onderwijswet van het· Fonds ten be
hoeve van Indologische studiën aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht als. bevoegd 
om bij de faculteiten der rechtsgeleerd
heid en der letteren en wijsbegeerte aan 
de Rijksuniversiteit te Utrecht bijzondere 
leerstoelen te vestigen. 

S. H 454. 24 December. Blz. 648. 

Onderwijs. (Middelbaar) 
- Besluit, houdende regelen omtrent de in 

het jaar 1947 te houden eindexamens der 
hoogere burgerscholen. 

S. H 164. 3 Juni. Blz. 201. 
- Besluit tot aanvulling van de program

ma's voor de examens, vermeld in artikel 
55, tweede lid, der Middelbaar-onderwijs
wet_. S. H 276. 28 Juli. Blz. 335. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 2 Februari 
1864, Stbl. No. 8, houdende bepalingen 
ten aanzien der examens ter verkrijging 
van akten van bekwaamheid voor het 
geven van middelbaar onderwijs. 

S. H 277. 30 Juli. Blz. 424. 
- Uitspraak van het A mbtenarengerecht 

te Amsterdam. (.Middelbaar Onderu:i,is-
11:et art. 29). - D eze bepaling eist niet, 
dat ePn ontslagbesluit van een leraar aan 
een H . B.S. met redenen moet zijn om
kleecl. - llet onderhavige ontslagbesluit 
behoort slechts t e w orcten getoetst aan 
art. 29, Se licl, dei· JJ .O.-uet. 

11 Dece1,iber. 
0n1ler,rijs. (.Lager) 
- Koninkl\ik Besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 art. 11, j 0
• artt. 19 en 23). - Een 

stilzwijgende goedkeuring door Ged. Stu
t en ingevolge a1·t. 231 der gemeentewet 
j 0

• art. 23 Ud 2 der L.O.-wet 1920 moet 
worden gelijkgesteld -met een daadwerke
lijk besluit tot goedlceu1·ing, zoodat daar
van beroep op de Kroon openstaat ?P 
r1rond v an art. 1 der L.O.-u>et 1920. 
Wel u:as een regeling ingevolge art. 19 
al. 4 nog niet tot stand gekome11r op d-e,i 
dag, waarop het besluit tot opheffing is 
genomen, doch dit behoefde aan de goetl
keurinu door Ged. Staten niet in den weg 
te staan, aangezien de regeling al reeds 
in word ing icas en liret bestuur der na
bul'ige gemeente zich bereid verklaarrt 
had aan het totstandkomen der regeling 
mede te werken, terwijl bovendien bin
nen d1•ie maanden door den Raad dier 
ue-rneente de door de andere gemeente 
vastgestelde reueli»o is aanvaard. Te
recht is derhalve door Ged. Staten gee,i 
goedkeuring aan het besluit tot ophef
fing der school onthouden. 

18 Januari. 
- Koninklijk Besluit. (Lage1· Onderwijs

wet 1920 a,·t. 55 bis). - Ilet is met den 
eisch, dat bij het bepalen van het bedrag 
der vergoeding geen andere maatstaf 
wordt gebruikt dan die der "redelijke be
hoeften van een normale school in de ve
-rneente·' niet in strijd, dat rekening 11:ordt 
gehouden met dooi· <len hoofdinspecteur 
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opgestelde berekeningen van algemeene 
geldigheid, mits deze niet, zonder 1net de 
plaatse!ijke omstandigheden rekening te 
houden, automatiscll in ieder geval af
zonderlijk worden toegepast. In casu kan 
de vermindering op bill(lkheidsgronden 

-door Ged. Staten van de door den hoofd
i11spectc1tr gevonden bedragen niet an
ders worden verstaan dan als de door de 
wet geëischte aan passing v an die bedra
gen bij de redelijke (d.w.z. billijke) be
hoeften in een bepaalde ge1nee11te. H et 
doet daa1·bij niet ter zake, dat het school
bestuur hecj t nagelaten een verhooging 
van het bedrag te v r agen. 

25 Januari. 
- I(o11inklijk Besluit. (Lager Onderwij~

wet 1920 art. "lil ;o. cu-t. 77). - D e om
standigheid, dat de meerderheid van de 
kinderen, die de t e stichten school zull,.,n 
bezoeken, op een afstand van 11ii11der dci11 
-i ICJJf. van een gelijksoortige bijzondere 
school in de gemeente woonachtig zouden 
zijn, levert krachtens de wet .oeen grond 
op tot iceigering der gevraagde 1nede
werki11g. - Er kan geen enkel bezwaar 
tegPn bestaan, dat het ove1·leg bedoeld in 
art. rt Je lid reeds plaats vindt, vó6rdat 
door den gemeenteraad een besluit tot 
het verleenen van 11ieclewerki11g g enomen 
is. Ilet is dan ook, niet met de wet in 
strijd dat, zoo dit ovei-leg tot overeen 
stemming leidde, de Raad aan het be
sluit, l'Jedoeld in art. 15 le lid een be
schik/ring verbindt nopens den vorm, 
1raarin de gevraagde medewerking zal 
worden verleend. 25 Januari. 

- Koninklijk Besluit. (Lager Onderwijs
tect 19.20 a1·tt. 11 en 88). - Appellanten, 
dia beroep hebben ingesteld in hun hoe
danigheid van bestuurders van eeniq•J 
ondencijzersorganisaties binnen niet ge
acht worden bij de vernietiging of ver
betering van het bestreden besluit een 
eigen, persoonlijk belan.o t e hebben en 
kunnen derhalve in hun beroep niet wor
den ontvanveu. - Beti-okkene is dermate 
ongeschikt voor het onderwijs .oebleken, 
dat h;j als ondencUzer niet icas te hand
haven en is derhalve terecht door het .oe
mPentebestuur ontslagen. 

28 Jantta1·i. 
- H:oninklijk Besluit. (Lager Onderwijs-

1cet 1920 art. 38). -Ter echt h eeft het oe-
111centebcstuur ontslag verleend aan eene 
ondencijzeres die, na v an een ziekte her
steld t e zijn, nimmer haar werkkring 
heeft aanvaard. In casti is het verleen en 
van ontslag met t erugwerkende kracht 
tot 19 Oct. 1944 .ocrcchtvaardigd in ver
band met het feit, dat z ij nimmer in func
tie is geweest aan de school, 'waaraan z ij 
was benoemd, en bovendien 1·eeds QP 14 
Oct. 1944 aan haar is bericht, dat ontsla!J 
zott icorde11 verleend. Echter zijn hao1· 
gedragingen, vooral in het licht van de 
bijzondere omstandigheden van het na
jaar 1944 bezien, niet zoodanig geweest, 
dat aan het ontslag het praedicaat "on
eervol" mag worden toegekend. 

30 Januari. 

- B esluit tot wijziging v an het K oninklij k 
besluit van 15 Januari 1946 (Stbl. No. G 
13), gewijzigd bij het K oninklijk besluit 
van 14 December 1946 (St bl. No. G 362), 
houdende voorloop ige m aa t regelen ter 
v erbe tering van de financieele positie van 
burge rlij k Rijks pe rsoneel en onderwij zend 
personeel. S . H 91. 19 Maart. Blz. 134. 

- K oninklijk Beshtit. (Lager Onder wijs
tce.t 1920 art. 80). - D e in het geding 
zijnde vraag, n .l. of door het appelleerend 
schoolbestuur aan de gemeente al dan 
niet een waa1·borusom verschuldi.od is, en 
zoo ja, hoe deze waarborgsom moet w or 
den berekend, wordt niet beheer scht door 
art. 80, dat er immers juist van uitgaat , 
dat de wäarbo1·gsom is gestort , en heeft 
dus niet op de toepassing van dit artikel 
betrekking. IIet schoolbestuur is du s in 
zijn beroep niet-ontvankelijk. !6 ilfaart. 

- Koninlclijk Besl1tit. (Lager Onderwijswet 
1980 art. 18). - D e op 90 % der vervo~r
kosten vast.oestelde t egemoetkoming m o "1t 
voldoende w orden g eacht, en de finan 
cieele toestand van appellant geeft g een 
aan le·iding een hooger bedrag vast te 
stellen, terwijl door hem niet aan getoond 
dat hij niet in staat is de ov e1·blijvende 
10 %, slechts een gering bedrag, voor ei
g en r ekening t e nemen. 29 Maart. 

- Besluit tot herzien ing van de salarissen 
van de onde rwijzers bij het lager onder
wijs, zooals ge regeld in bijlage C , hoofdstuk 
V, van he t B ezoldigingsbeslu it Burgerlijke 
R ijksambtenaren 1934 (Staatsblad 19.~3, 
No. 783), laatstelijk gewijzigd bij het Ko
n inklijk besluit v a n 8 November 1946 
( S t aatsbla d No. G '!16). 

S. H 116. 12 April. Blz. 153. 
- Koninklijk besluit. ( T,ager Ondencijswet 

1920 art. 18 i°. art . 15). - D e afwijzende 
beschikkin.o v an 1J. en 11/. is 11aar den 
eisch van art. 15 lee lid gemotiveerd door 
de mededeelin.Q in hun schrijven, clat de 
ver.ooedin.oen we.oens oorlogsschade u,01·
den geregeld door daarvoor ingestelde 
rijkscommissies. - Een redelij k e uitleg
ging van de artt. 12 e.v. brengt mede, 
dat, indien als direct .oevol.o v an cle oor
logsomstandi,qheden aan een bijzondere 
l a.Qere school voorzie1ii 11gen ,noeten wor
den .oetro!fen, die de grenzen van 011der
houdsu·erke11 duidelijk tp bui ten gaan, de 
geld.en daan:oor krachtens evenbeàoelde 
wetsartikelen door de .oem eentebesturen 
moeten 1corden beschikbaar gest eld. 
Daaraan doet niet af, dat de kosten voor 
herstel van dergelijke schade geheel of 
.oedeeltelijk kunnen icorden gedecla1·eerd 
bij de rijkscommissie van aclvies inzake 
bijdragen wederopbo uw publiekrechtelijke 
lichamen. De aanvraa.o dient <lus te icor
den beoordeeld naar de bepalin.Qen de,· 
L. O.tcet 1920. - l.\'el heeft het herstel 
reeds plaats gehad voordat de aawr.:raau 
door het sehoolbestutt1' werd gedaan, doch 
hier kan een zoodanig svoecl[Jcval aan
u ·ezig worden .oeacht, dal de beslissing 
omtrent de aanvraa.o niet kon icorden af
ge1cacht. 22 April. 
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- KoninkHjk besl. (Lager Onderw.ii-et 1920, 
art. 51) . - Terecht heeft de Minister 
aangenomen dat ap11Pllant die, nadat hem 
een tcachtgeld uas toegekend na ontslag 
als hoofd een<'r school, voor l.o. en u.l.o., 
in het genot is gesteld van een tweede 
wacht.o<>ld na ontslag als hoofd eener 
school voor u .l.o., tencijl t•aststaat, dat 
door hern boPendien ook inkomsten icor
den genoten, niet in dienst van een pu
bliel,rechtelijk lichaam of in een vaste of 
tijdelijke bctr<'l.kinr1, als bedoeld in art. 4 
de,· P.1V.tret 1922 - in het gelijktijdig 
r1e110t was van inkomsten, als bedoeld 
onder a en b 1:an het vijfde lid van art. 
51, en dus ook terecht de 1·oor verreke
ning claorvan onder c ue.Qe1•en regeling 
toegepast. - i\'u de i,ennindering 'heeft 
plaats gevonden op grond ·van een gewij
zigd inzicht van de ,lfinister nopens de 
betekenis de,· toepasselijl.'<> wet.•voor
schriften, teruijl de appellant ook bij re
delijke oplettendheid de onjuistheid van 
het oorspronkelijl~ inzicl1t niet 1cel kon 
benierl.'en, hadden de beschikkingen van 
de Minister geen icijzigin fl mogen bren
gen i n het u:achtgeld i·an appellant over 
op de clatwn der beschikkingen reeds af
gdopen tijdvakken. 3 Juni. 

- W et, houdende vaststelling van nadere 
regelen omt rent de verbindende kracht 
van gedurende den bezettingstijd geno
m en maatregelen op het gebied van het 
lager onderwijs en van eenige andere 
maatregelen op dat gebied. 

S. H 207. 2 7 J uni. Blz. 263. 
- Koninklijk besluit. (Lager Ondencijswet 

1920 art. 12 j 0
• art. 15). - T erecht heb

ben Oerl. Staten geoordeeld, dat door in-
1cilliging van de aanvrage oni gelden te 
ontrangen i·oor de aanschaffing van 
n ieu1ce rekenboekjes, zulks teneinde de 
thans op de school toegepaste reken
methode door een andere te vervangen, 
de normale eisen, aan het geven v an Za
ger ondencijs te stellen, zouden worden 
overschreden, daar eerstbedoelde methode 
in didactisch opzicht niet zozeer v an de 
thans geldende opvattingen verschilt, dat 
de aanschaffing van een nie1uce methode 
noocl.wkelijk is. 5 Juli. 

- Besluit tot wijziging ·en aanvulling van 
het K oninklijk besluit van 23 Augustus 
1933 (Stbl. no. 455) , zoals dit laatstelijk 
is gewijzigd b~ het K oninklijk besluit van 
3 Juni 1946 (Stbl. no. G 139), tot vast
stelling van de Regelen voor de Rijks
kweekschole n, bedoeld in artikel 12, eer
ste lid, der wet van 17 Augustus 1878 
(Stbl. no. 12 7) en artikel 212 der L ager
onderwijswet 1920. 

S. H 244. 16 J uli. Hlz. 307. 
- Besluit tot wijziging e n aanvulling van 

het Koninklijk besluit van 23 Augustus 
1933 (Stbl. no. 456), zoals dit laatstelijk 
is gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 
3 Juni 1946 (Stbl. no. G 140), tot vast
stelling van de regelen e n voorwaarde n 
voor het verlenen van een Rijksbijdrage 
aan gemeentelijke en bijzondere kweek
scholen, bedoeld in artikel 12, derde lid, 

onder 1 ° ., der wet van 17 Augustus 1878 
(Stbl. no. 127) en artikel 214 der L ager
onderwijswet 1920 e n tot regeling van de 
gevolgen van het aan élie kweekscholen af 
te leggen e indexame n. 

S. H 245. 16 Juli. Blz. 309. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijsiret 

1920 a1·t. 91). - D e tijdelijke toelage van 
6 % van de bruto-wedde, toegekend bij 
art. 1 van de beschikking van de Secre
ta,'issen-Gen. van Fin. en B. Z. van 21 
D ec. 1940 Stbl. No. 432, gewijzigd bij art. 
4 der beschikking van 28 Nov. 1941, moet 
worden berekend over de bezoldiging zon
der inbegrip van toelagen als bedoeld in 
art. 89 lid 5 tweede volzin der L.0.-wet 
1920. 21 Juli. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 11 ;o. artt. llllbis en 23) . - Ap
pellanten, die zich in hun beroepscht'i/t 
als leden van de gemeent eraad hebben 
kenbaar gemaakt, hebben terzake v an 
opheffing der oi1enbare school niet een 
eigen persoonlijk ·belang en zijn d erhalve 
in hun beroep niet-ontvankelijk. - Bij 
opheffing der school zullen 11 leerlingen 
ongeveer 12 JCM. moeten afleggen naar 
de dichtstbijzijnde openbare school, ter
wijl er voor het vervoer dezer leerlingen 
gee·n openbaar ve,·voerm irldel beschikbaar 
is. D erhalve zo1i niet meer voldaan tcor
den aan art. 19, terwijl evenmin is geble
ken van het bestaan van een ,·egeling, 
cLls bedoeld i n het vierde lid van art. 19. 

30 Juli. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onder wijswet 

1920 art. 22bis ;•. art. 23). - Terecht 
hebben Ged. Staten het besluit tot ophef
fing van een openbare school niet goed
geketird. I ,n,ners zouden de leerlingen 
dan om een andere school te bereiken 
meer dan 4 K.Jf. moeten afleggen; het 
vervoer van de leerlingen op kosten der 
gemeente met de brandu:eerauto kan tot 
nweilijkheden aanleiding geven. Boven
dien telt de school, waarheen de leerlin
gen zouden moeten gaan, slechts één lo
kaal, zod(Lt bij samenvoeging van beide 
scholen ± 40 leerlingen in dat ene lokaal 
onderwijs zouden moeten ontvangen, dan 
teel een t1ceede lokaal aan deze school 
zou moeten worden bijgebouwd. Voorts 
zou aan die school een tweede leerkracht 
moeten icorden aangesteld, zodat ook uit 
een oogpunt van bezuiniging de ophef
fing geen enkel voordeel oplevert. 

30 Juli. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijsicet 

1920 art. 23) . - Avpellanten voeren als 
bezwaar tegen de opheffing van de open
bare school te ill. en de stichting van een 
bijzondere school aldaar aan, dat daar
door de herbouw van de in de oorlog ver
icoest~ openbare school t e D. wordt be
lemmerd, aangezien clan kinderen u it D. 
naar de te stichten school te M. worden 
getrokken. Dit bezu:aar gaat echter niet 
op, 01ndat tot herbouw i:an de openbare 
school t e D. ,·eeds is besloten en deze 
herbouw zelfs als eerste is geplaatst op 
een urgentieplan voor de bouw van nie1,-
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we scholen. Daar ook overigens geen be
zwaren tegen het besluit tot opheffing 
der openbare school te M. bestaan, wordt 
het ,1oedkeuringsbeshtit 1:an Ged. Staten 
gehandhaafd. 5 September. 

--"- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijs
wet 1920 art. 13). - Onder een "gelijk
soortige bijzondere school" als bedoeld in 
art. 13 vierde lid onder b, nwet worden 
verstaan ee11 gelijksoorti_qe bijzondere 
school naar de onderscheidin_q van art. S 
en niet een bijzondere school van gelijke 
richting. - Appellant kan zich niet be
roepen op de onistand:igheid, dat op grond 
van art. 15 van het besluit bezettings
maatregelen S. E 93 het beslttit van de 
Secr. -Gen. va11 het D ep. van 0. W. en G. 
van 24 Nov. 1941 (S. 1941 no. 229) tot 
verlenging voor onbepaalde tijd onder 
meer van het bepaalde in het 4e lid van 
art. 73 is geschorst, nu krachtens art. I 
sub A 3 van de wet v an 21 Juni 1941, S. 
II 201, de schorsing van dat besluit niet 
geldt en geacht wordt ni1nmer te hebben 
gegolden. 5 September. 

- Koninklijk Besluit. (Lager Onderwijs
wet 1920, art. 38). - Ten onrechte stelt 
de gemeenteraad van X dat betrokkene, 
door na het haar door die raad onge-
v raagd verleend ontslag als tijdelijk on
derwijzers in dienst t e treden van een 
andere gemeente vóórdat Ged. Staten 
uitspraak hadden gedaan op het door 
haar tegen het ontslag ingesteld beroep, 
dit ontslag zou hebben erkend en aa,~
vaard, daar zij door het aannemen van 
deze tijdelijke betrekking haar r echt van 
beroep niet heeft verwerkt. - Betrok
kene is door de officier-fiscaal voorwaar
delijk buiten vervolging gesteld niet ont
zetting uit het recht ambten te bekleden, 
en heeft tegen deze beschikking verzet 
gedaan. Ter zake van deze uitspraak had 
de raad haar geen ontslag mogen verle
nen vóórdat deze ontzetting onherroe
pelijk is g eworden. Evenmin kan als 
grpnd voor ontslag gelden de omstandig
heid dat betrokkene ,neer dan een jaar 
anders dan doo,· ziekte of ongeval haar 
functie niet venmld heeft, aangezien zij 
zo niet buiten haar schuld dan toch zon
der haar wil (dooi· internering) afwezig 
was en haar afwezigheid, gelet op de oor
zaak daar1,.,~an, slechts had niogcn leiden 
tot een, c.q. door ontslag gevolgde, . sta
king of schorsing op grond 11an het Zui
veri11gsbësluit 1945. - Nu aan betrok-
1,;enc op grond van het Zuiveringsbesluit 
1945 een ernstige berisping is toegediend 
niei openl!aannaking in de Ned. Staats
courant, stond het de 1'aad niet v rij zij
nerzijds enige, kennelijl.; als zuivering 
becloelde, nwatregel ·tegen de betrokken 
onderwijzeres te nemen. 5 September. 

- Koninklijk Besluit. / Lager Onderwijs
wet 19i0, art. 91). - Op grond van het 
besluit van de S.-G. van het voorin. Dep. 
van 0., W. en G. van 15 Dec. 1942 no. 
341 (Ned. Stct. 1942 no. 246) moet als 
diensttijd in de zin van art. 3 van hfd. V 

par. 1 van Bijl. C. van het B ez. besl. 
B. R. A. 1934 mede worden aangemerkt 
de tijd, gedurende wel ke de bezitter der 
akte na 31 Dec. 1933 als zelfstandig kwe
keling met akte is werl.:zaam geweest, 
niits en voor zolang de zelfstandige werk
zaamheid zich heeft uitgestrekt over alle 
lesuren, bestemd voor de leer lingen, 
waaraan door hem onderU,"ijs is gegeven. 
Daar het i. c. betreft de vaststelling van 
een 'IJergoeding over 1944, moet ondanks 
art. 15 van het Besluit Bezettings1naat
regelen (fl. E 93) de toepassel-ijkheid van 
dit besluit wo1·den aangenomen. D erhalve 
zijn de bepalingen van het B ez. bes!. 
B. R. A. 1934, welke op de diensttijd be
trekldng hebben, van overeenkomstige 
toepassing op de in 'bovengenoemd be
sluit van de S.-G. vermelde tijd. - ln 
art. 10 lid 6 van het Bez. best. B. R. A. 
1984, zoals dit is aangemûd door het be
sluit van de S.-G. van Binnenlandse Za 
ken van 19 .l!aart 1943 (Ked. _ Stct. 1943 
no. 56) wordt met ,,jaarwedde" bedoeld 
de jaarwedde als ongehitwde. 

( 13 September. 
- . Koninklijk Besluit. (Lager OnderU,ijs

wet 1920 art. 11 ;o. artt. 22 en 15). -
De laatste datuni van de beroepstermijn 
van 30 vrije dagen, bedoeld in artikel 
17, lid ll, viel op een Zondag, in verba nd 
icaan1iede het op de vorige dag verzon
den beroepschrift geacht 1noet worden 
tijdig te zijn ingediend. - De Raad heeft 
de oprichting van een openbare school 
voor u . l. o. geweigerd, hoewel de ouders 
van 66 leerlingen dit onderwijs voor hun 
kinderen verlangen, en gelijktijdig mcde
icerking tot stichting van een bijzondere 
school voor u. 1. o., hoewel dit 011<ler wijs 
slechts voor 32 leerlingen -~erlangd 
wordt, verleend. Met het 0011 hierop en 
in verband met de omstandiuheul, dat de 
dichtstbijzijnde openbare school voor 
tt. 1. o. zich op een afstand van IJ2 K .M. 
bevindt, moet het besluit tot wd{lering 
der oprichting van een openbare school 
voor u. l. o. in strijd worden geacht met 
de strekking va,i art. 75 lid -1, vol{lens 
welke de overheid het openbaar onder
'U,'ÎjS niet bij het bijzondere 1,w_q achcer
stellen, en hebben dus Ged. State" te
recht de oprichting 'bevolen. 

20 Septeinl!er. 
- Koninklijk Besluit. (Layer Onderwijswet 

1920 art. 38 ;o. art. 23). - in de onder
havige beroepsprocedure betreffende het 
in verband met de opheffing der school 
aan het schoolhoofd verleend eervol ont
slag zijn Ged. Staten terecht niet getre
den in een beoordeling van de juistheid 
van h et (door hen reeds goedgekeurd) 
raadsbesluit tot opheffing der school, 
daar hier slechts aan de orde was de 
vraag of de raad 'besloten hebbend tot 
opheffing der school, ten onrechte de ap
p ellant ontsloeg 1net ingang van de da
tum, waarop het besluit tot opheffing 
onherroepelijk zou zijn goedgekeurd. D e
ze vraag moet ontkennend worden beant
woord, daar het verleend ontslag het 
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normaal gevolg was van het besluit tot 
opheffing der school. De niet-goedkeu
ring van dit besluit in hoogste instantie 
doet overigens het aan appellant ver
leend ontslag vervallen. 20 September. 

- Koninklijk Besluit. {Lager Onderwijswet 
1920 art. 101). - Terecht is de Raad bij 
de vaststelling der vergoeding, bedoeld in 
art. 101, uitgegaan van een aantal leer
lingen volgens de maatstaf van art. 28 
lid 7, daar tengevolge van evacuatie en 
beschadiging de onderhavige bijzondere 
school in 19,/5 heeft stilgestaan tot Oc
tober en dientengevolge toepassing van 
art. 28 lid 6 niet -mogelijk was. Echter 
bestond geen aanleiding om van de tcet 
in zoverre af te wijken, dat de vergoe
ding niet voor het volle, doch sle.chts 
voor een half jaar werd toegekend, zulks 
te minder omdat door art. 10/J lid 4 wo,·dt 
voorkomen, dat het schoolbestuur uitein
delijk meer vergoeding ontvangt dan het 
bedrag van de voor vergoeding in aan
merking komende uitgaven. - D e om
standigheid, dat de aanvrage eerst na de 
in art. 101 lid 1 genoenide termijn is in
gediend, doet niet ter zake, omdat niet 
slechts de Raad bij zijn besluit met deze 
overschrijding van de termijn genoegen • 
heeft genomen, doch ook deze overschrij
ding voor een belangrijk deel te wijten is 
aan de houding van een ambtenaar ter 
secretarie. 25 September. 

- Koninklijk Besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 55 quater). - Nu B. en W. bij 
hun verzoek o,n toepassing van art. 55 
quater zijn opgetreden ter uitvoering van 
een raadsbesluit, strekkend tot het in
dienen van het betreffend ve,·zoek, w aren 
zij in hun ve,·zoek ontvankelijk. - Op 
grond va,i art. 1 lid A onder 12 der wet 
van 27 Juni 1941 Stbl. il 201 geldt de 
voorlopige schorsing, bedoeld in art. 15 
le lid van het B esluit bezettingsmaatre
gelen niet en wordt geacht nimmer te 
hebben gegolden ten aanzien van de wer
king t'an het besluit van de Secr.-Gen. 
van het Dep. van 0., lV. en 0. va,i 5 j}fei 
1944 (Stcrt. 1944 no. 98) . D erhalve heeft 
de Minister terecht het feit, dat de enige 
o. l. school door een gering en voortdu
rend aantal leerlingen wordt bezocht, 
aangemerkt als een bijzondere o>nstan
digheid, welke toepassing van a,·t. 55 
quater 1t·enselijk maakt. 25 September. 

- Ko11inklijk Besluit. {Lager Onderwijswet 
1920 art. f!J). - Gcd. Staten hebben te
recht gocdkcurino onthouden aan een 
raad.~besluit tot het aanbrengen van ee,i 
tcarmwaterverwarming in een openbare 
school voor u.l.o., daar met de aanwezige 
kachels, mits enkele· icorden vervangen 
en enige reparaties worden verricht, het 
schoolgebouw des winters zonder over
tccgend bez,caar vcru:armd kan worden 
en de jaarlijkse kosten voor kachclver
warming, inbegrepen die voor vernieu
wing en herstelling, lager zijn dan die 
ran u:armu:atcrverwanning. 

25 September. 

, - Ko,iinklijk Besluit. (Lager Onderu,ijs• 
u·et 1920 art. 38). - Appellant is, na v an 
1932 tot 194 i aan verschillende scholen 
binnen de ge,neente verbonden te zijn 
geweest, met ingang van 7 Januari 1946-
benoe,nd als onderwijzer aan een even
eens in die gemeente .11evestigde o. l. 
school en vervolgens op 5 Oct. 1946 1ce
gens ongesteldheid eervol ontslagen. Na 
7 Jan: 1946 is hij niet in functie geweest 
en het oordeel omtrent zijn ongeschikt
heid is gegrond op zijn optrnden vóór 1 
April 19H. liet staat niet vast, dat de 
omstandigheden, die he,n in die tijd on
g eschikt deden zijn voor zijn werk, in
middels niet te zijnen gunste zijn gewij
zigd. Nu er na zijn laatste benoeming 
geen gelegenheid is geweest, zich om
t,-e11 t zijn ongeschiktheid als on<kncijzer 
een oor<J,eel te vormen, kan deze benoe
ming niet door ontslag wegens onge
schiktheid ongedaan tcorden gemaakt. 
Hieraan doet niet af, dat de Raad niet 
geheel vrijwillig tot de benoe,ning heeft 
besloten daar de Raad, door in 1944 aan 
appellant als boventallige leerkracht, dus 
niet wegens ongeschiktheid, ontslag te 
verlenen, zelf de omstandigheden in het 
leven heeft ghoepen, icaardoor hij zich 
thans tot een nieuwe benoe1ning van ap
pellant aangewezen zag. H et ontslagbe
sluit wordt derhalve vernietigd. 

IJ October. 

- Besluit, houdende nadere wijziging van 
het Koninkl ijk besluit van 19 November 
1900 (Staatsblad No. 202), tot vaststel
ling van regelen, waarnaar de gemeente
raad bevoegd is aan schoolgaande kinde
ren ter bevordering van t.et schoolbezoek, 
voeding en kleding te verstrekken of met 
dat doel sûbsidie te verlenen. 

S. H 342. 4 October. Blz. 481. 

- Uitspraak v an de Centrale Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929, artt. 3, 2e 
lid, aanhef en sub a, 25, le lid, J8, l e lid. 
- Lager Onderwijswet 1920 artt. 17, le 
lid, 38. - Een onderwijzeres ener ge
meentelijke openbare lagere school, heeft 
krachtens de L. O.tcet 1920 recht van be
roep op Ged. Staten en van de beslissing 
van dat colle.r;e hoger beroep op de 
Kroo n. Een i11gevolge dat hoger beroep 
geno,nen K. B. is een besluit, in admi
nistratie/ beroep genomen, zodat inge
volge art. 8, 2e lid, aanhef en onder a en 
art. 25, le lid, beroep op de Centrale 
Raad openstaat. liet college van B. en 
W. is ten deze ver weerder. - B. en 1V. 
hebben een ondencijzeres, niet terugi<!er
kende kracht, oneervol ontslagen, aange
zien zij haar werkzaamheden niet heeft 
aangevangen. G. S. vernietigen di t be
sluit, ontnenie,i het ontslag het praedi
caat oneervol en ontnemen daaraan te~ 
'Vcns de terugwerkende kracht. De Ji.roon 
vernietigt het beslLLit van G. S., verleent 
het ontslag eervol, doch herstelt de te
r ugu;e1·kende kracht. - De Centrale 
Raad ve,·klaart het beroep tegen het 
K. B. ongegrond, overwegende, dat wel-
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istcaar in de ,·e_qel een met terugwerken
de kracht verleenn ontslag in strijd is 
met het rechtsbeginsPI, dat zodani.Q in
grijpen in e<'n rec11tmati.o vastgestelde 
rechtspostie verbiedt, doch neemt i. c. 
r<'de11en aan, op .orond waarvan zodani_qe 
strijd niet aamrnzig is. 11 October. 

- KoninkHjk Besluit. fTAO<'r Onderwijs-
1C<'t 1/120 art. 12) . - Nu uit de aanvrage 
-:elf ni<'t voldoende blijkt, 1caartoe de me
clewerki11.o 1,a11 de Raad 1t·erd gevraa.od, 
hebben deze en Geel. Staten bij de beoor
delin.o 1,an de aanvraa.Q terecht de na
dere omschrih•in_q 1·an de geu:enste voor
zienin.'I, zoals deze in de bij de aanvrage 
gevoegde toelichti11g is kenbaar gemaakt, 
in aanmerki n_q genomen. - D e door het 
schoolbestuur gewenste voorziening voor 
het aan brengen van een heining om het 
schoolvlein overschrijdt de normale eisen, 
aan het _qeven van l. o. te stellen, ten 
aanzien 1:an afscheiding van een speel
vlaats neergelegd in art. l? .nib 5 van het 
IC. B. van 15 Ji'ebr. 19!!4 Stbl. 48. Ooh· het 
belan.o van de veiligheid der school/cin
rleren o.f dat 1·an het ondenoijs maken 
de beoogcle 11oorziening niet noodzakelijk. 

17 Novemb<'r. 
·- Koninklijk Besluit. ( Laget· Onderwijs

icet 1920 art. 55 bis). - De opvatting 
1,an de Raad, d1H de kosten, bedoeld 
in art. 55 sub e alleen in geclin{J zouden 
h·omen als het schoolgebouw niet in ei
gendom toebehoort aan het schoolbe
stuur, daar dit kosten zijn als bedoeld in 
art. 1619 B. w·., vindt geen steun in de 
iret. - Ifc t bepaalde in de algemene 
1·ooru:aarden, verbonden aan de toeken
ning van de noodlijdendheidsbijdmge aan 
noodlijdenäe gemeenten, kan niet afdoen 
aan de beroegdhe·id 1·an Ged. Staten om 
niet toepassin_q van de maatstaf, neerge
legd in art. 55bis Se lid omtrent he t be
drag ver leerling, bedoelcl in het Je lid 
een bt>slissing te nemen. 27 November. 
- Konin klijk be8luit. (Lager Onderwijs
icct 1920 art. 72 j 0

• art. 73). - D e op. 
vatting van het schoolbestuur dat inge
val van herbouw wegens oorlogsomstan
digheden de in art. 13 {Jenoemde stukken 
niet behoeven te 1eorden overgelegd, 
vindt geen steun in de u:et. Nu niet is 
voldaan aan de in art. 1/J omschreven 
1x•rcistcn" is terecht ingevolge art. 15 lià 
2 de ge1·raagde medeicerking ,qeweigcrd. 

27 November. 
- JConinldijk Besluit. (Lager Ondencijs-

1t•ct 1920 art. 12) . - Ten onrecht e is door 
clc Raad medewerloing ge,ccigercl voor de 
aonscha/fino 1·a11 r ekenboekjes volge11s 
een nieuwe methode, daar de op de 
school va11 avpellan t in gebruik zijnde 
rekenboekjes op methodische en didacti
sche gronden als verouderd moeten 1eor
den beschouicd. D e "normale eisen" wor
den door deze aa11sclta/f-ing niet over
schreden. 27 Noveniber. 

- Koninklijk B esluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 13). - D e door de Raad v astge
stelde teoe111oetkomi11g ill de vervoer-

ko,,teu moet voldoende u·orde11 geacht en 
de .fi11a11ciële toesta11d ran appella11t geeft 
neen aanleiding oui ee11 hooe,· bedrag 
vast te stellen, t Prwijl hij niet aa11neme
lijk heeft nemaa1,:t dat hij niet in s taat 
is de 01:erblijvcndc kosten 1:a11 slechts 
ongeveer f 0.15 per tceeh· voo,· zijn reke
ning te nemen. 21 November. 

- Koni nklijk Besluit. ( I,a{ler O11deru,-ijswct 
1920 a,·t. 11 i°. 'tl.rt. -55bis). - Wel is de 
tcrmij11 van /JO 1:rije dagen, in art. 11 ge
mrnd, overschrede11, maar nu moet 1cor
den aangenomen dat blijl:ens het post
stempel het beroepschrift bi11 nen clie ter
mijn is verzo11de11 en het een dag claarna, 
h etz(i in het Kabinet der Koningin, het
zij ten vostkantore te 's-Gravcnhage is 
binnengekomc11, bestaan er termen ap
pellant in zijn beroep ontvankelijk te 
achten. - D e dooi· de Raad berekende 
kosten bedoelcl i11· art. 55 letter g zijn t e 
laaf} geschat. D e omstandigheid dat het 
door de Raad vastgesteld bedrag voor 
het ovenbaar ondenójs ruimschoots vol
doe11de tcordt geacht, is niet ter zake 
dienende, daa1· als maatstaf moet icorden 
genomen het bedrag per leerling, dat 
voldoende moet 1eorde11 neacht voor de 
r edelijke behoefte van een normale school 
in de gemee11te en door de Raad niet i s 
aa11getoond, dat ook de overige scholen 
in cle oemee11te over het geheel met het 
vast.oestcld bedrag zijn uitgekomen. Een 
beroep op de oorlo_qsomstandighede11 in 
1944 en 1945 . tcelke niet voor alle scho
l en i11 de oenicente r,elijk geweest zullen 
zijn, die11t buiten beschouicing te blijven 
bij het bevalen cler vergoeding voo,· het 
jaar 1946. 28 K ovember. 

- Koninklijk Besluit. (Lane1· Onderwijswet 
1920 art. 38). - Als vaststaande moet 
u:orden aangenomen, dat handhaving van 
appellante als ondcncijzeres bij het o. 1. o. 
t e 1', in strijd is met het belang van het 
011deru-ijs. JJet gemeentebesttiur is geens
zins lichti·aardi{l tot het 1:erlenen van 
ontslag orergegaa11, doch heeft zulks 
e<'rst r1edaan, nadat appclla11te bij her
haling door haar {ledragingen de belan
gen van het onderwijs geschaad had. Er 
zijn clerhalve geen t ermen aanwezig, het 
ontslag, hetu-clk cen,ol 1,erleend is, te 
doen afha11.qen van een daartoe strek
/eend verzoek van appellante. 

28 Kovember. 
- Koninklijk Besluit. (Lager Ondencijswet 

1920 art. 101 Je lid). - FJcn uitgave voor 
vereveningsheffing terzake van het sa
laris v an een tijde/ijl,: aangesteld onder
tcijzer behoort het tot clie voor de jaar
tceclden en wedden cler onderu.,-ijzers en 
moet dus tcorde-n ·medeoetelcl bij de beva
ling de,· v<'rgoeding, bedoeld in art. 101 
le lid. 28 November. 

- Koninklijk B elJluit. (Lager Onderu;-ijswet 
1920 art. 55bis). - Nu de Raad niet' 
vóór 1 Jfaart een besluit als bedoeld in 
het eerste lid heeft geno>nen, moet hij 
geacht u-orden op die datu,n voor dat 
jaar beschikbaar bedrag ver leerlin.<J te 
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hebben 1·astoesteld 011 het bedrag, het-
1,·elk gold t·oor het vooraf_qaand kalen
derjaar. naar het ver,7oek van het 
schoolbrstuur om verhoginl} van dit be
drag eerst op 27 Mei is ingekomen, der
halre nirt binnen de in het clerde lid 
1,oorgpschreven termijn van 30 dagen na 
de datum, 1raa1·op het raadsbesluit icordt 
geacht te zijn genomen, zijnde in dit ge-
1·al 1 Jiaa,;t, hebben Ged. Staten terecht 
dit bestuur in zijn verzoek niet-ontvan
k elifk rl'rklaa1·d. 11 December. 

- Koninklijk Besluit. (Lager Onderwijs
i cet 1920 art. 19). - Terecht hebben 
Ged. Staten geoor deeld, dat de i nstand
houding van de enige o penbare lagere 
school in de gemeente ingevolge a r t. 19 
u:ordt _qevo,-derd, aangezien nog 12 in de 
gemeente w onende kinderen deze school 
bezoeken en slechts 1net één van de drie 
nabu rige gemeenten, waar deze kinderen 
1·oortaan zouden moeten schooloaan, een 
regeling is getroffen als bedoeld in het 
vierde lid va n genoemd artikel . 

11 D ecember. 
- JConi.nklijk B esluit. (Laoer Onderwi.js-

1eet 19Z0 art . 72). - Gebleken is, dat het 
on bruikbaar 1corden van de ketelinstalla
t ie cler centrale verwarming geheel te 
icijten is aan de m i l i taire bezetting van 
h et schoolgebou w en dat de vernielde ke
tel s 110µ 7 à 8 jaar hadden kunnen dienst 
doen 1Ca 11 neer het sch oolgebouw van be
zet ting gevrij1caard tras gebleven en zich 
geen andere bij~ondere omstandigheden 
hadden voorgedaan, zodat het school be
stiiur !'Oo r een ontijdige vernieuwing 
u•or clt qeplaatst . Nu de normale levens
duur r a n de l;;etels tengevolge van de 
oorlog met een derde i s verniinderd, be
staat er aanleiding op gi-ond van art. 1i 
een derde deel der vernieiiwingslcosten te 
rergocden. 17 D ecember. 

- T(o ninklij l, B eslui t. ( L ager Onderw.wet 
19?0 nrt. 72 j". art. 71). - Een overeen-
1,omst tussen gemeentebestuur en school
bestuur , t'olgens we/lee indien het sy
steem "plafondvencanning" 1nocht blij
kPn niet te voldoen, zodat verandering 
van foricht ing nodig zou zijn, deze ver
anderi11g ten laste van het schoolbestu ur 
zo1i konien, vindt haar grondslag in de 
regeling zelve omtrent de procedure i n
. zake aan vragen als bedoeld in artikel 12, 
sppciaal in artih~el 77 l e, Se en 6e lid. -
"Ku Pchter niet met zekerheid valt uit te 
maken, of gebr ekkige dakconstructie dan 
1C<'l de omstandi_qheid dat de centrale ver
irarming onder het dak is aangebracht 
oorzaak is fjetceest v an cle schade, tcelke 
d<'Z<' laatste heeft ondei·_qaan, is de nieest 
redelijke oplossing, dat de helft der kos
t<'n HLII verandering van inrichting voor 
r ek ening van de gemeente en de andere 
helf t ,·oor die van het schoolbestuur 
u·orde gebracht. 24 Decembet·. 

- Ko ninklijk B esluit. (Lager Onderwijs
u•et 1910 art. 31 j" . art. 42) . - Appel
lante ll eett geweige,·d gevolg te geven 
aan de aanicijzingen ran het hoofcl cler 

school en is voortge{Jaan met het 1tit
spreken van een gebed bij de aanvang 
der lessen rn het vertellen van bijbelse 
ve,·llalen. Er bestaat .neen _q,·ond v oor de 
op1·att ing, dat de bevoegdheid van het 
hoofd der school niet zou 1neebrengen, 
dat hij, rekening houdend met de plaat
selijke omstandigheden, kan aangeven 
op icelke tcijze de naleving van art. 42 
u·ordt t•erzel:erd. Appellant 1eas, on-ver
minder d haar rech t om haai· bezu.·a1·en 
t egen de aanu·ijzingen v an het hoofd in 
te dienen bij de boven het hoofd ge
stelde autoriteiten, verplicht, zolang deze 
geen uitspraak hadden nedaan, de i n
structies van het hoofd op te v olgen. E en 
zich onttrekken aan en zich verzetten 
tegen de leiding van het hoofd is met 
een _qoede gang van zaken i n de school 
onverenigbaar en is st'rijdi _q met cle hier 
archische verhouding tu ssen het hoofd 
en de onderwij-::crs. Terecht hebben B. en 
W. appellante dan ook gestraft met 
schorsing voor een maand met behoud 
van salaris. Deze straf is niet onredelijk, 
daar zij niettegenstaande herhaalde waar
schuwing er bij de boven haar g<!stelde 
autoriteiten geen twi.jfel over heeft laten 
bestaan, dat zij aan de haar gegeven i n 
stnwties geen gevolg zou geven. 

24 December. 
- J(oninklijk Besluit. (Lager Onderwijs

icet 1920 art. 100) . - JTet bepaalde in het 
ie lid in verband 1net het Je l id is te ver
staan in deze zin, dat, indien in enig jaar 
de klassedcler der openbare scholen wi.j
zigi11U ondergaat, de besturen van de 
over-eenkomstige bijzondere scholen met 
de in clat jaar toegepaste ldassedeler n og 
gedurende één jaar na het tijdstip, waar
op die klassedeler is geicijzigd, rekening 
mogen houden. D e bepaling bedoelt ech
ter niet nog bovendien te w aarborgen, 
dat indien de vergoeding is verloren ge
gaan door een inmiddels tot stand geko
men wetswijziging, welke invloed heeft 
ov hel getal boventallige leerk1·achten die 
vergoeding - binnen een jaar, nadat de 
klassedeler zich ten nadele van het school
bestuur heeft gewi.jzigd - herleeft, zodra 
met toepassing van de oorspronkelijke 
klassedeler 1cederom op vergoeding v an 
een boventallige ondPncijzer aanspraak 
zou kunnen 1conlen g<'maakt . 

24 December. 
Onder uemlngs belas tlng. 
- W et tot wijziging van het B esluit op de 

Ondernem ingsbelasting 1942. 
S . H ,70. 6 Juni. B lz. 2>9. 

- W et, houdende afwijking van artikel 19 
van het B esluit op de Ondernemingsbe
lasting 1942 ten behoev e va n de gemeente 
E indhoven. 

S. H 209. 27 Juni. Blz. 266. 

Ouder sehehllugen. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 16 Maart 1944 (St bl. No. E 
16), houdende instelling van he t Oorlogs
herinneringskruis. 

S. H 175. 10 Juni. B lz. 419. 
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Onge1·aUenwet. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 3 September 1921, Stbl. No. 
1040, tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in ar
tikel 77 der Ongevallenwet 1921. 

S. H 99. 21 Maart. Blz. 138. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk Besluit van 14 Sept. 1921, Stbl. 
Nr. 1057, tot vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur, als be
doeld bij artikel 4, eerste lid, der Onge
vallenwet 192 1. 

S. H 136. 1 Mei. Blz. 168. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 21 Januari 
1922 (Stbl. no. 26) tot vaststelling van 
een algemene maatregel van bestuur, als 
bedoeld in de artikelen 54, tweede, derde, 
vierde en vijfde lid, en 64, sub 1°, 3°, 
4° en 6° der Ongevallenwet 1921. 

S. H 229. 5 Juli. Blz. 292. 
- B esluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 21 November 1928, Staatsblad 
No. 426, houdende vaststelling van rege
len omtrent de betaling der uitkering, als 
becföeld in aritkel 8oh, eerste lid" der 
Ongevallenwet 1921 en omtrent de inrich
ting van het register, bedoeld bij artikel 
Bok der Ongevallenwet 1921. 

S. H 357. 24 October. Blz. 491. 
Onrechtmatige ornrheldijdaad. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( B. W. 

art. 1401; R v. a,·t. 59). - llof: Onder 
"gegadigde" moet hier worden verstaan 
de g egadi.Qdeu 1:oor ei[len gebruik, niet 
die i•oor distributie. - ll. R . : Aan 's llofs 
overwegingen betref fende de uitlegging 
van art. 4 der concessievooncaarden -
·welke voor rel,ening 1:an het Ilof blijven 
- kan zin K0rden toe[leke>ld zondrr dat 
aanicczig is schendi,tfl van art. 1376 B. 1V. 

18 April. 
011 telgcnlngswet. 
- Wet tot verklaring van het algemeen 

nut der onteigening van perceelen, erf
dienstbaarheden en andere zalcelijke rech
ten in de gemeente Ridderkerk noodig 
voor en ten behoeve van den aanleg eener 
nieuwe algemeene begraafplaats. 

S . H 157. 2 Mei. Blz. 196. 
- Arrest v an de ,i IIoo[len Raad. (Onteig.

wct art. 42, Pb. art. 88) . - Nu de pacht 
oerui,nen tijd 1.·óór drn datum, van het 
vonnis, u-aarbij de onteigening werd uit
gesproken. een einde had [lenomen, had 
de R echtb. geen schadeloosstelling aan 
den vachter mogen toekennen. - Art. 88 
Pb. tast niet acm het bij art. 42, lid 1, 
Ontcig.icct voor de toekenning van scha
devcrgocdin[I [lestelde vcrei$lc, dat de 
huurtijd - te deze de pacht - no[I één 
of meer jaren moet dm·en. - D e door de 
Rechtb. aangeno men zekerheid., dat, zon- . 
der het vooruitzicht ov onteigening, de 
pachter het land opnieuw zoi, hebben 
kunnen pachten, doet hie raan niet af. 

25 Juni. 
- Wet, houdende verklaring van he t alge

meen nut van de onteigening van per
celen, erfdienstbaarheden en andere za-

kelijke rechten, nodig voor de bescher
ming van het waterleidingbedrijf der Ge
meente Rotterdam tegen voor de Volks
gezondheid gevaarlijke verontreiniging. 

S. H 249. 18 Juli. Blz. 312. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van percelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten in 
de gemeente Goes, nodig voor de uitbrei
ding van de algemene begraafplaats en 
van het terrein van het gemeentelijk gas
bedrijf. 

S. H 290. 4 Augustus. Blz. 345. 
- Arrest van den Iloogen Raad. (Rv. art. 

147, Onteig.wet art. 40, Verordcningsbe
sluit Onr. zaken art. 5) . - Uit de aan
gehaalde artt. volgt geenszins, dat de 
Rechtb. geen acht had mogen slaan op 
den, op art. 5 Vervree1ndi11gsbesltiit Onr. 
Zaken stei,nenden, b1·ief v an het Direc
toraat-Generaal van de Prijzen zonder 
dat deskundigen en partijen in staat zijn 
geweest zich omtrent den inhoud van 
dien brief te uiten. - D e R echtb. heeft 
de schadeloosstelling in dezen vastgesteld 
naar den toestand op het tijdstip van de 
011teigeni11[1, ook al heeft z ij bij de bepa
ling van de aan den onteigende t erige
volge van de ontci[lenin[I ovkomende 
"overige v ermogensschade" aannemelijk 
geacht, dat vóór het einde van 10 jaar hij 
er i,i zal slagen een vervangend pand 
voor een bevaalden prijs t e kopen. -
Bepaling van de ,,overi[le ver,nogens
schade". Toekomstige aankoopJ)rijs ver
vangend pand hoger dan de, voor het te 
o,iteigenen pand t e ontvangen schade
loosstellin[I. - D e beslissing der Rechtb. 
is be.;u:aarlijk anders t e verstaan, dan 
dat zij h et niet het r edelijk belang van 
den onteigende niet vereni[lbaar acht, als 
deze in de toekomst niet 1,ieer als voor
heen zijn bedrijf in een eigen pand zou 
l.:unnen uitoefenen, doch op een huur
pand zot, zijn aangeicezen. D e Rechtb. 
heeft in haat· vonnis de gronden opgeno
men, waarop het rust. ( Afwijkend concl. 
Proc.-Gen./. 15 October. 

- Ar,-cst van den lloogen l'Gaad. ( Onteig.
:wet. art. 40). - D e beslissing van de 
R echtb. kan niet anders icorden opge
vat dan dat de door de 011teiyencnde par
tij voo1·gestelde oplossiitv, dat n .l. ver
tcecrders hun bedrijf zodanig zouden tn-
1.rimJ)en, dat zij met aankoop van ec11 
veel kleinere oppervlakte grond zouden 
k1t1men volstaan, met het redelijk belang 
van de verweerders o,icerenigbaar is. De 
Reehtb. heeft haar beslissinv 111et rede
nen omkleed, zodat het vonnis de gron
den bevat, waarop het berust ( Afwij
kend concl. Proc.Gen.). - T erecht wordt 
bij het middel opgekomen teven de be
slissi11g der Bechtb., dat bij de bepaling 
der inko1nensschade geen rekening valt 
te houden met de omstandigheid, dat 
verweerders in de toekomst geen rente 
van de, uit de schadeloosstelling at te 
lossen hyvothecaire schuld meer te hun

nen laste zullen hebben. 15 October. 
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- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van percelen, e rfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten, 
nodig voor de uitbreiding van het ge
meentehuis te Goes. 

S. H 370. 22 November. Blz. 503. 
Oorlogs 11lecgklnderen; 
- Wet, houdende verlenging van de ter

mijn, genoemd in art. 6, lid ~- van het 
Besluit Oorlogspleegkinderen (Staatsblad 
no. F 137). 

S. H 418. II December. Bl2. 577. 
Orde van St. Jan. 
- Besluit, houdende vaststelling van "Het 

Voorlopig Uniformbesluit Nederlandse 
Rode Kruis, Souvereine Orde van Malta, 
Balije Nederland en Orde van St. Jan 
1947". S. H 141. 8 Mei. Blz. 170. 

Organisatie beclrijfsleYCn. 
- Arrest van den JToo.oen Raad. (Besluit 

Bl'zl'tti11gsmaatrl'gelen E 93 art. 17, Ticee
de [ïtv.besluit Organisatie Bedrijfsleven 
191,0 art. S). - D e artt. 17 en 18 IC B. 
E 93 laten slechts deze uitlegging toe, dat 
de OJJ de lijstrn B en C vennelde regelin
gen 11a de bevrijding behooren te uorden 
toe[levast alsof zij ged1ircnde de bezet
ti119 1:an kracht u-aren, ongeacht of dit 
in werkelijkheid het geval was. - D e 
onderhavitJe Uit1;oeringsbesluiten organi
satie bedrijfsleven moeten worden toege
past, als tcaren zij tijdens de bezetting 
t·an kracht geireest. - Door art. 3 Twee
de t ïtvoeri11r1s besluit organisatie bedrijfs
l ei·en 1940 is ondubbelzinnig vast.oestcld, 
dal de betrokken ondernemers en onder
nemingen onafhankelijk 1;an hun wil 
door een eenzijclige beschih· kin g 1;an cle 
or[lanisatir-commissie u.-erden aangeslo
ten bij de centrale organisalic, terwijl 
deze de leden 1;erdeelt over de lagere or
ganisaties. 18 April. 

OuderdomsvoorzlenJng. 
- Wet houdende een voorloopige regeling 

ter voorziening in den nood van ouden 
van dagen (Noodwet Ot.tderdomsvoorzie
ning). S. H 155. 24 Mei. Blz. 191. 

- Besluit tot vaststelling van het tijdstip 
van inwerkingtreding der Noodwet Ou
derdomsvoorziening. 

S. H 176. II Juni. Blz. 232. 
- Besluit tot vaststelling van een ::ilge

mene maatregel van bestuur, als bedoeld 
in de artikelen 3, eerste lid, en 36 der 
Noodwet Ouderdomsvoorziening. 

S. H 224. 5 Juli. Blz. 290. 
- Besluit tot vaststelling van een algemene 

maatregel van bestuur, als bedoeld in art. 
4, tweede lid, der Noodwet Ouderdoms
voorziening. 

. S. H 368. 19 November. Blz. 502. 
Paehtregeling. 
- Wet tot vaststelling van de Pachtvoor

ziening 1947. 
S. H 142. 9 Mei. Blz. 171. 

Pensioenen en ,vachtgeltlen. 
- Wet tot toekenning van een uitkeering in 

eens aan gepensionneerden. 
S. H 7.,. 28 Februari. Blz. 109. 

- Besluit, houdende wijziging en aanvulling 

van de wachtgeldregeling voor officieren 
behoorende tot de Koninklijke landmacht 
(Koninklijk Besluit van 17 Augustus 1935, 
Stbl. No. 514). 

S. H 102. 24 Maart. Blz. 139. 
- Besluit, houdende wijziging en aanvulling 

van de wachtgeldregeling voor militairen 
cler Koninklijke landmacht beneden den 
rang van officier (Koninklijk Besluit van 
17 Augustus 19v;, Stbl. No. 515). 

S. H 103. 24 Maart. Blz. 139. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

njnklijk Besluit van n Juli 1922 (Stbl. 
No. 444), tot vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur, bedoeld 
in artikel 181 der P ensioenwet 1922 (Stbl. 
No. 240). S. H 126. 19 April. Blz. 162. 

- Besluit, betreffende toekenning van eene 
uitkeering in eens aan hen; die ingevolge 
de Wet van 3 December 1931 (Stbl. no. 
489) en de Koninklijke besluiten van 9 
Mei 1931 (Stbl. nos. 186 en 187) eene 
geldelijke uitkeering ontvangen. 

S. H 137. 1 Mei. Blz. 168. 
- Koninklijk besluit. (Zufreringsbcsluit 

191,5 art. 2 i°- art. 5; Pensiocnu:et 1922 
art. 48 le lid). - Appel/an t,:; is terecht 11it 
hare functie ontslagen, daa,· zij geduren
de de bezetting lid i s geweest 1;a11 de 
N.S.B. en zich in dien tijd in n<itionaal
socialistischen zin heeft uitgelaten, waar
aa11, niet afdoet hrt feit . dat zij na be
trekkelijk, /~orten tijd u:edero,n voor dat 
lidmaatschap heeft bedankt. Daar zij 
echter ook, daden heeft verricht, die op 
een vaderlandslievende gezindheid 1.:un
nen wijzen, zijn geen termen aanwezig, 
haar pensioenrechten vervallc1i te ver
klaren. Evenwel is het haar ve.-leend ont
slag 11iet een een,ol ontslag, zoodat, al 
werd de datum van ingan[I daarvan in 
voor haar gunstigen zin gewijzigd, zij 
geen recht zot< kunnen doen gelden op 
vervroegd ouderdomspensioen, als bedoeld 
in art. 48 l e lid onder b <kr P.W. 1922. 

6 Mei. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 22 December 
1922 (Stbl. no. 684), tot vaststelling van 
een algemene maatregel van bestuur, als 
bedoeld in de artikelen 15, 40, tweede 
lid, 42a, tweede lid, 42b, derde lid, 43, 47, 
66, 102, 135 en 148 der Pensioenwet 1922 
(Stbl. no. 240). 

S. H 275. 28 Juli. Blz. 335. 
- Wet tot wijziging van de wet van 13 

Juni 1946 (Stbl. no. G 149) houdende 
wijziging van de bedragen van de schade
loosstelling en van het pensioen van de 
leden van de Tweede Kamer der Staten
Generaal. 

S. H 2 79. 1 Augustus. Rlz 336. 
- Wet, tot wijziging en aanvulling van de 

Pensioenwetten voor de land- en zee
macht (Stbl. 1922, nos. 66 en 65) _en 
van de Pensioenwetten voor het reserve
personeel der landmacht en het personeel 
der Koninklijke marine-reserve (Stbl. 
1923, nos. 336 en 355. 

S . H 292. 4 Augustus. Blz. 346. 
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- Wet tot invoering van een buitengewoon 
pensioen voor deelnemers aan het verzet, 
alsmede voor hun nagelaten betrekkingen 
(Wet buitengewoon pensioen 1940-1945). 

S. H 313. 22 Augustus. Blz. 451. 
Besluit tot regeling van de toekenning 

van een uitkering in eens aan gepension
neerden, weleer in dienst van de voor
malige "Nederlandsche Rhijnspoorweg
maatschappij" . 

S. H 320. 11 September. Blz. 465. 
- Besluit tot nadere vaststelling van een 

algemene maatregel van bestuur als be
doeld in artikel n5, eerste lid, der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad No. 240). 

S. H 364. 8 November. Blz. 494. 
- Besluit houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 21 Dec!!mber 1923 
(Staatsblad no. 554), onder meer tot 
vaststelling van regelen, naar welke 
pleeglèinderen ten opzichte van het recht 
op militair pensioen met wettige kinde
ren worden gelijk gesteld. 

S. H 406. 29 November. Blz. 569. 
- Wet tot invoering van een buitengewoon 

pensioen voor zeelieden-oorlogsslachtof
fers, alsmede voor hun nagelaten betrek
kingen. 

S. H 420 II December. Blz. 581. 
Perswezen. 
- Wet, houdende Noodzoorziening Pers-

wezen. S. H 2II, 28 Juni. Blz. 267. 
- Besluit tot vaststelling datum van in

werkingtreding Wet Noodvoorziening 
Perswezen (Stbl. no. H 211). 

S. H 212. 28 Juni. Blz. 273. 
- Besluit, houdende overgangsbepalingen, 

noodzakelijk geworden in verband met de 
vervanging van het Tijdelijk Persbesluit-
1945 door de wet Noodvoorziening Pers
wezen. 

P olitie. 
S. H 328. 20 September. Blz. 474. 

- Besluit tot voorloopige regeling van de 
rangen en de bezoldiging van de ambtena
ren van het corps Rijkspolitie en van de 
gemeentepolitie (Bezoldigingsregeling Po
litie 1947). S. H u1. 9 April. Blz. 148. 

- Besluit, houdende nadere aanwijzing van 
gemeenten met gemeentepolitie. 

· S . H 112. 9 April. Blz. 152. 
- Besluit tot vaststelling van het Politie

ambtenarcnregleme nt. 
S. H 144. 9 Mei. Blz. 1 71. 

- Besluit tot vaststelling van het P olitie
tuchtreglement. 

S. H 145. 9 Mei. Blz. 185. 
- Besluit tot vaststelling van het besluit 

aanstellingseischen politiepersoneel. 
S. H 146. 9 Mei. Blz. 186. 

- Uitspraak V(ln het Ambtenarengerecht 
Amsterdam. ( Ambtenarenwet 1929 artt. 
48, 58, lid 1, 64, Alg. Rijksambtenarenre
ylement art. 93). (Verordening organisa
tie politie 1942/141). - D e wachtmeester 
der Staatspolitie S. is door de wnd. chef 
van de Algemene Staf der Staatspoliti~ 
ontslagen, m. i v. 16 Mei 1944, wegens 
een in kracht v an gewijsde gegane ver-

001·deling door de arr.-rechtbank te Assen 
tot gevangenisstraf van een maand, 1net 
ontzetting van het recht gedurende 5 ja
ren een ambt bij de politie te bekleden. 
- Dit besluit is nietig, daar het, in strijd 
met art. 93 A.R.A.R., niet is genomen 
door de wnd. directeur-generaal cler Po
litie persoonlijk. Erentuele delegàtie van 
cleze bevoegdheid berust op enig voor
schrift van een wetgever van gelijl.;e of 
hogere rang dan die, welke het . t.R.A.R. 
heeft tot stand gebracht. - Op grond 
van a,·t. 48 der Ambtenarenwet 1929 
1cordt de nietigheid van het besluit, we
gens het algemeen belang, voor gedekt 
vërldaard. H et, rervangen vaa de wnd. 
directeur-generaal als venceercler door 
de tcnd. chef van de Algem('1<e Staf is 
daarom niet nodig. - VenV<erder moet 
geacht it·orden tot het nemen ran het 
ontslagbesluit verplicht te ;:ijn geweest, 
gezien het vonnis va.n de rechtbank te 
Assen, dat onherroepelijk was geworden. 
- Jiet klaagschrift voldoet Icel aan de 
eis der tcet, al kon het duidelijker gesteld 
zijn. - !Iet beroep is ·daaro,,, ongegrond. 

26 Juli. 
· Polltlebcslult. 

- Uitspraak v an den Cent1·alen Raad van 
B eroep. (Gemeentewet art. 224; Politie
besluit 1945, S. F ll50, art. 1; Kon. B esl. 
U D ec. 1945, S. 1" 3il4). - Uit kracht v an 
het K. B. no. F 324 en art. 1 van het Po
litiebesluit 1945 is de gemeentepolitie in 
een ge11ieente, welke niet is genoemd in 
eerstven=ld K. B., ex lege gaan behoo
ren tot het corps Rijkspalitie, zulks met 
ingang van 25 Januari 1946, datum van 
inwerkingtreding van eerstgenoe,nd J(. B 
Daardoor ica.s van dien datum af de Bur
gemeester van zulk een gemeente niet 
meer bevoegd een lid v an de politie in zijn 
.Qemeente te ontslaan. 11 Maart. 

- Lïtspraak van het A11tbtena1·e1117er. Gro
ningen. ( Alg. Rijksa>nbtenarenreglement 
art. 80). - Verboden delegatie. K,·ach
tcns art. ll, lid 3, onder b. van h et Politie
besluit 1945 dient de Algemeen Inspec
teur van Rijkspolitie als het tot straf
oplegging bevoegd gezag te uorden aan
gemerkt. Geen bijzondere wettelijke bepa
ling laat de mogelijkheid tot delegatie 
van die bevoegdheid open. Aan een cir
culcl'ire van die Algemeen inspecteur, de
legatie 1:an de bevoegdheid tot het op
leggen v an bepaalcle tuchtstra!/en inhou
dende, ko>nt geen rechtskracht toe. 

20 Juni. 
- Uitspraak v an het Ambtenarengerecht 

te 's-àravenhage. (Politiebesluit 1945 
al't. 4, Je lid). - Sedert 11 Nove,nber 
1945, datum van inwerkingtreding van 
het Politiebesluit 1945 icas de burge
meester der gemeente 's-Oravenhage niet 
meer bevoegd nadere r egelen met be
trekking tot de rechtspositie van het po
litiepersoneel dier gemeente te oeven, 
aa,igezien door voormeld besluit daar
voor een ander orgaan is aangewezen. 

20 October. 
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Litspraak 1.·a11 de Centrnle Raad van 
Beroep. (.t,nbtc,wrenu;ct 1929, art. 58, 
lid 1. Politiebesluit art. 1) . - D e Opper• 
wachtmel'ster der Staatspolitie, die deze 
functie sedert 1 .Jlaart 1943 bekleedde en 
daaro,n deel uitmaakte van het Corps 
der Jlarechaussce, is ingevolge art. 1, 
aanhef c11 sub a, van het l'olitiebcsluit 
1915 ex lege deel gaan uitmaken van het 
Corps Rijksvolitic. De Alge11ieen 1 nspec
teur van Rijkspolitie was dus het be
voegde gezag o,n 011tslag t e verlenen. 

4 Nove,nber. 
- Uitspraak i·an het Ambtenarengerecht 

te .l ,11sterdam. ( Politiebesluit 1945 art. 
19; Politieambtenarenreylcment art. 51; 
A111btcnarenicet 1929 a,·t. 58, lc lid). -
- Art. 51 v. h. Politieambtenaren1'Cgle
ment is onverbindend. Art. 19, lid .!., va,i 
het recht van w et bezittende Politiebe
sluit 19 jJ beperkt de ,ninisteriële be
voegdheid tot ove,·plaatsing van ambte
naren 1:an politie ititdrufokelijk tot een 
termijn va,i 6 utaandcn. liet stond de 
Kroon derhalve niet vrij clie bevoegdheid 
na verloop van die termijn, opnieuw aan 
de Jlinisters van Binnenlandse Zaken en 
Justitie, onderscheidenlijk van Bi,rnen
landse Zaken, te verlenen. - Een condi
tio,wel besluit - lwudende overplaatsing 
va,1 een agent van ge,nccmtepolitie te II., 
"eventueel te , L" (dit voo,· het gevat een 
ander ontslagbesluit ::01, icorden vernie
tigd) is niet cc,i zelfstandig besluit en is 
rechtens il·rcleva,1t. D e 1coorden ,,even
tueel te A.'' 1rorde,i claarom als een 
rechtens irrelevante toevoeging be
sehou ud. 12 November. 

- L itsprnak i·an de Centrale Raaà van 
B eroep. ( , lmbtenarenu:et 1929 art. 58, 2e 
lid; Politiebesluit 1945 art. 4). - Zolang 
de i,i art. 4, le lid, van het Politiebesluit 
19 ./5 bedoelde regelen ,Liet zij,i gegeven, 
zijn voor de gemeentepolitie van kracht 
geblcren de bevatingen, u:etke vroeger 
hebben gegolden. - Geen onevenredig
hei<l tussen de straf van o,1tslag en de 
politiragent 1:criceten gedragingen (aan
vaarding van geschenken en niet terug
geven van toegestopt uclcl van personen, 
tegen 1cie ee11 onderzoek naar prijsop
drijvi11g werd i11gestcld). - Aan de om
standigheid, dat de auent z ich gedurende 
de bc::dtinu als een goed Nederlander 
heeft gedragen, kan voo1· de beoord,eling 
van de onderhavige feite,, gee" ovcrwe
ge,ule betekenis 1co,·de11 toegekend. 

.!. D ece1nber. 
l'ootcrij1•n. 
- Besluit, houdende w1Jz1gmg van het 

Postbesluit 1925 (Staatsblad no. 396). 
S. H 337. 2 October. Blz. 478. 

- Besluit houdende nadere wijziging van 
het Pakketpostbesluit (Staatsblad 1919, 
no. 574). 

S. H 404. 29 November. Blz. 566. 
Provinciaal be8tnur. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

Gedeputeerde Staten van de provincie 
Zuid-Holland van II Februari 1947, tot 

goedkeuring van het besluit van den Raad 
van de gemeente Dordrecht van 16 Augus
tus 1946, houdende wijziging van de be
g rooting van het Zeehavenbedrijf dier ge
meente voor 1946. 

S. H n4. 10 April. Blz. 152. 
- B esluit van 27 Augustus 1947, tot vast

stelling van nieuwe bepalingen ter uit
voering van de artikelen 108, 118 en 123 
der provinciale wet (Provinciale Compta
biliteitsvoorschriften 1947 ). 

S. H 315. 27 Augustus. Blz. 459. 
- Besluit, houdende verlenging van de 

schorsing van het besluit van Gedeputeer
de Staten van de provincie Zuid-Holland 
van 11 Februari 1947 tot goedkeuring van 
het besluit van de Raad van de gemeen
te Dordrecht van 16 Augustus 1946, hou
dende wijziging van de begroting van het 
zeehavenbedrijf dier gemeente voor 1946. 

S. H 331 27 September. Blz. 476. 
Provinciale we 
- Wet tot wijziging van artikel 45 van de 

provinciale wet. 
S. H 132. 24 Aprij. Blz. 165. 

P ri.]sbeht•ersin::-. 
- Wet tot opening van de mogelijkheid 

van voorloopige maatregelen terzake van 
overtreding van prijsvoorschriften. 

S. H 156. 24 Mei. Blz. 196. 
l'rijsopdrijvlngs- en hnmsterwet. 
- Arrest van de lloogen Raad. (Sr. art. 1, 

2e lid; i'rijsopdrijvings- en Hamsterwet 
1939, art. 12; l'rijsaanduidingsbesluit 
19 il; Beschikking Prijsstop; Besluit 8 
Nov. 19441. - liet PrUsaanduidingsbe
sluit 1941 moet worden verstaan als een 
11ri.izcnbeschii,;ki11g, waarop het Besluit 
van 8 Xov. 1944 v an de Ministers van 
Ilandel, J!.'ijverhcid en Landbouw en va,i 
Justitie (Ned. Stcrt. 28 Dec. 1944) het 
oog heeft; diensvolgens is het bij dat 
Prijsaanduidi11gsbesluit bel)(lalde, onge
acht of het voldoet aan de vereischten 
bij art. 3 de,· Prijsopdrijvings- en Ham
stertoet 1939, aa,1 te merken als op di! 
artikel gegrond. - liet voorschrift 1·a" 
art. 1, 2e lid Sr., moest ingevolge art. t6, 
onder 7, van het B esluit o. d. bijzonderen 
staat van baleg buiten toel)(lssing blij
ven bU de berechting op 3 Juni 1946 va1i 
de ovcrtrcdil1g op 11 Januari 1916 van 
art. IJ van de l'rijsopdrijvings- e,i IIan~
steru·et 1989, zooals gewijzigd bij art. S 
van de V ero1·d. D elictsomschrijving econ. 
delicten van den Chef Staf M.G. (no. 61), 
ook al had deze Verordening wegens op
heffing van den bijzondcren staat van 
beleg met ingang van 4 Maart 1916 op
uehottden te gelden. - Niet kan uit eenig 
bewijsmiddel blijken, dat de prijs van 
lil½ cent per broodje zijnde de prijs, -!ie 
op grond va11 art. 1 der B eschikk"i,10 
Prijsstop blijkens de bewezenverklarinq 
ten hoogste mau worden berekend, dl' op 
4 September 1944 - volgens lid 1 van dat 
artikel den beslissendcn datum - hoog~t 
toelaatbare prijs was. - Anders: Adv.
Gen. Jlolsteijn. 25 Februari. 

- Arrest van den IIoogen U,aad. (Sr. art. 
33; Prijsopdrijvings- en llanisterwct 19:13, 
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art. 15). - De bepaling "met restitutie 
van de netto-opbrengst", toegevoegd aan 
cle 1·erbPurdverklaring der i nbeslaggeno
m en klosjes naren, is niet op cenig wet
telijk voorschrift ge_orond. ln zooverr<1 
wordrn het aangevallen ronnis e1, de 
daarbij vevestigdc beslissing van den 
T11chtrechter voor de Prijzen vernietiad. 
- Ad1•.-Gen. Jhr. v . Asrh v . Wijck: p ,. 
toeroe.aing der genoemde bepalinq aan 
de 1·erbeurdverklari11g -maakt de beslis
sin,11 in trrzen tegenstrijdi.a. 18 Maart. 

- Besluit, betreffende de hernieuwde in
werkingtreding van de P rijsopdrijvings
en hamsterwet 1939. 

S. H 310. 20 Augustus. Blz. 440. 
- Armst van den Hoogen Raad. (Prijsop

drij1•i 11.as- en IIamsterwet 1939 art. 12). 
- Reteezen is verklaard het verl.open 
ran dassen te.oen te honen prijs geclu-
1·e11de d<' pPriode 21 April-21 Juni 1946. 
Tn het tijdvak, gelegen tussen 4 llfaart 
1946, den dag tcaarop de Verord. D elicts
omschrijving Econo111ische delicten, vast
_aesteld door het llf. G., buiten werking 
is getreden, en 6 Juni 1946, den dag~ 
u:aarop de tcPt G 111 tot wijziging o.m. 
van cle Prijsopdrijvings- en IIamstenvet 
19,W 1:an kracht is .oeworclen, heeft de 
oorspronkelijke tekst van art. 12 dier 
wet gegolcZPn. Ifet beu:ezen verklaard 
handelen kan hebben plaats gehad vó6r 
en (of) na 6 Juni 1946 en had naar ge
lang het tijdstip der handeling aan één 
dier opvolgende u·ettelijke bepalingen 
moeten zijn getoetst. 28 Octo ber. 

- A,·rest van den IIoogen Raad. (S,·. art. 
1, fe lid; Sv. artt. 344, lid 1, 2°, 350, 359; 
Prijsopdrijvings- en flamstenvet 1939 
art. 12; Prijzenbesch. 1940 I art. 1; Be
slttit berechting econ. delicten art. 14). 
- Gelet op de grote mate van vrijheid, 
die den procesgang voor den Tuchtrech
ter (1•oor de Prijzen) kenmerkt, kan het 
voorschrift van art. 261 Sv. niet geacht 
u·orden voor de oproeping te gelden. Wei 
moet de eis tcorden gesteld, dat, wan
neer die oproep in het geheel geen toe
dracht geeft van het concreet telast te 
leggen feit, uit het p.-v. der terechtzit
ting moet blijken, dat vij den aanvang 
<laarvan de verdachte volledi.q in kennis 
wordt gesteld met het feit - en de om
standi.qheden u:aarondcr hrt u;crd be
gaan - waarover behoudens ,nogelijke. 
nadere aanvulling van het onderzoek zal 
lopen. Aan dien eis is hier voldaan -, 
Telastegeleud en bewezen verklaard is 
de niet-nakoming van een voorschri~ 
gegeven lcrachtens de artt. 3 of 4 van de 
Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1989 in 
het tijdvak 5 Mei 1945 tot en met 19 
Nov. 1946. Gedurende de daarin vallende 
periode 4 .Maart- 5 Juni 1946 was de 
enkele niet-nakoming niet strafbaar. Nu 
uit de gebezigde vewi;smiddelen kon 1cor
den afgeleid, dat het telastegelegde op 19 
Nov. 1946 tcerd begaan, kon de Tucht
rechter het bewezen verklaarde ook straf
vaar oordelen. - [In zoverre anders: 

Adv.-Gen. Holsteijn]. - Een keuze uit 
de drie alternatieven, dat de "prijzen 
hoger waren dan toegelaten ingevolge 
art. 1, althans art. 2, althans art. 3 der 
Prijzenbeschikkin.Q 194ti I", was niet ver
plicht, nu die keuze niet van belang is 
voor de stratrechterlijke betekenis van 
het telastegelegde. - Req. heeft betoogd, 
dat de Eeon. Politierechter ten onrechte 
het bewezen verklaarde (verkoop in het 
tijdvak van 5 Mei 1945-19 Nov. 1946 
van papierwaren tegen t e hoge prijzen) 
hreft strafbaar geoordeeld), nu sedert 24 
D ec. 1946 volkomen nieuu·e prijzen gel
den, tcaarbij als basis worden aangeno
men inkoopsprijzen, die thans veel hoger 
liggen dan die vóór de oorlog. Daaruit 
volgt evenwel niet, dat dPs wetr;evers 
opvatting omtrent de strafbaarheid van 
het bctCezen-verklaarde is veranderd. -
Prijsberekening in ambtsedig proces-ver 
baal, opgemaakt door een verbalisant, 
die als papier-deskundige werkzaam is 
bij de Sectie Prijscontróle Papier en Gra
fische Industrie t e Amsterda,n bij het 
Dit'ectoraat-Gene,·aal van de Prijzen. De 
daaraan toegevoegde verklaring onitrent 
het te hoog z ijn van de prijzen, door 
verd. berekend voor door hem verloochte 
papierwaren, kan worden aangemerkt als 
op cige,i waarneming en wetenschap t e 
berusten. 28 October. 

- Arrest van den IIoogen Raad. (Prijs
opdrijvings- en IIamsterwet 1939 art. 12; 
Besluit staking executie van straffen 
art. 2; Besluit be,-echting econ. delicten 
artt. 10, 29). - H et 0. M., waarvan in 
art. 2 van ,het Besluit stak'ing executie 
van straffen E 96) zoals dit voorschrift 
bij het Besluit hervatting executie van 
straffen F 46) is aangevuld, sprake is, 
is geen ander dan het 0. M., dat in het 
arrondissement - in hetu:clk een tucht
rechter voor de prijzen ovcreenko,nstig 
art. 10 van het Besluit berechting econ. 
delichten (E 135) is benoemd en wiens 
rechtsgebied met dat der rechtbank sa
nwnvalt - als zodanig optreedt, der
halve de Officier van Justitie. - Adv.
Gen. Rombach bovendien uitvoerig over 
bevoegdheden van Tuchtrechter, Bijz. 
Politierechter en 0. M., alsmede over art. 
29 van het Besluit berechting economi
sche delicten (E 185). - Art. ll der 
Prijsopdrijvings- en llamstenvet 1939, 
gelijk dit luidde vóór de icijziging cloor 
de verord. van het .ilf. G. van 11 Jan. 
1945 ( D elictsomschrijvi11g economische 
edlicten), stelt niet het. blote feit van het 
niet nakomen der daar bedoelde voor
schriften strafbaar, maar vereist daartoe 
dat hetzij opzettelijk, hetzij schuldig ge
handeld is. Bij samenloop van ingevolge 
dat toenmalige art. 12 als ?nisdrijven be
schouicde feiten moet niet art. 62, doch 
art. 51 Sr. tcorden toegepast. 28 October. 

- Wet tot hernieuwde inwerkingtreding 
van de Prijsopdrijvings- en hamsterwet 
1939. S. H 399 27 November. B lz. 554. 
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Raad nu1 State. 
- Besluit tot nadere WtJztgmg van het 

Koninklijk besluit van 14 April 1917 
(Stbl. no. 291) betreffende de formatie 
van het personeel, werkzaam ter secre
tarie van de Raad van State. 

S. H 391. 25 November. Blz.545. 
- Wet tot wijziging van de wet van 21 De

cember 1861, S taatsblad no. 129, hou
dende regeling van de samenstelling en 
de bevoegdheid van de Raad van State. 

S. H 459. 24 December. B lz. 658. 
R~ch!Rrl_ijke Jlfacht. 
- Wet, houdende wijziging van artikel 7 

van het B esluit op de Bijzondere ge
rechtshoven. 

S. H 196. 27 Juni. Blz. 247. 
- Besluit, houdende wijziging van artikel 2 

van het Koninklijk besluit van 12 Juni 
1945 (Stbl. no. F 91) betreffende instel
ling van Bijzondere Gerechtshoven en een 
Bijzondere Raad van Cassatie. 

S. H 270. 25 Juli. Blz. 3:10. 
- Besluit, houdende buitenwerkingtredjng 

van het Koninklijk besluit van 26 October 
1945, Stbl. No. F 242, betreffende regelen 
aangaande de zuivering der rechterlijke 
mach t. 

S . H 296. 4 Augustus. Blz. 426. 
- Wet, houdende nieuwe regeling van de 

bezoldiging der militair-rechterlijke amb
tenaren. 

S. H 394. 27 November. Blz. 547. 
- Wet tot vaststelling van een nieuwe re

geling van de samenstelling van de Hoge 
Raad, de gerechtshoven, de arrondisse
mentsrechtbanken en de kantongerechten 
en van de bezoldiging der rechterlijke 
ambtenaren. 

S. H 430. 18 December. Blz. 604. 
R~chtsherstel overheidspersoneel. 
- Besluit, houdende vaststelling van het 

Eerste Uitvoeringsbesluit Wet rechtsherstel 
overheidspersoneel 1946. 

S. H no. 8 April. Blz. 145. 
- Besluit tot toepasselijkverklaring van een 

aantal-artikelen van de Wet rechtsherstel 
overheidspersoneel 1946 op de Commissa
rissen der Koningin in de provinciën en op 
de burgemeesters. · 

S. H 113. 9 April. Blz. 152. 
- Besluit tot bepaling van het tijdstip van 

inwerkingtreding van de Wet rechtsherstel 
overheidspersoneel 1946 (Staatsblad No. 
G 401). S. H u7. 16 April. Blz. 157. 

- Besluit, houdende het van toepassing 
verklaren van verschmende bepalingen 
van de Wet rechtsherstel overheidsperso
neel 1946 (Stbl. No. G 401) ten opzichte 
van de leden der gewone rechterlijke 
macht. S. H 187. 25 Juni. Blz. 239. 

- l itspraal, 1:a11 het A1nbtenare11gcrccht 
t e ,lmsterdam. (Wet rechtsl1erstel 01:er
)1cidsprrsoneel 19 /6 art. 6; Ambtenaren
wet 1929 art. 59). - Klager heeft zich 
11a clc beer(idiny niet voor tccdcri11dienst-
1ie111iny als Ze ambtenaar ter secretarie 
der r1c•11wente L. aangemeld. Dit kon van 
hem ook niet gevergd worden, aangezien 
k(i icas aa11oezocht na de bevr(iding wnd. 

burgcnwestcr dier gemeente te worden. 
D e redelijke tijd ontstaat eerst als een 
derde als bm·gcnwester tcordt aangewe
zen en z(in ambt aanvaardt (op 28 Jlei 
1945). - Er bestaat aanspraak op rechts
h erstel en het ontslag moet m.i.v. 1 Juni 
1945 worde1i verleend. - T .a.v. een ont
slagen ambtenaar, die bij zijn vernoek, om 
herziening 1:an dat ontslag krachtens de 
·w et rechtsherstel overheidsverso11eel 
19 W niet tevens vraaot tvederi11dic11st
ne1ning is bevoegd het gerecht van z(in 
woonplaats, niet dat van z(in ueIcezen 
standplaats. 19 November. 

- ( ïtspraak, van het Ambtenarenoerecht 
te A mstenlam. ( lVet ,·echtsherstel over
heidspersoncd 1946 art. S, 5e lid en 4, Je 
hd onder B ). - 1Vanneer binnen de in 
dit artikel bepaalde termijn geen besluit 
op het verzoek o,n rechtsherstel is geno
men, moet het ,·echtsherstrl geacht wor
den te zijn ucweigcrd, z1tlks op grond 
van het bepaalde in art. 60, 2c lid, der 
A.lV. 1929. D eze fictieve iceiucring kan 
niet geacht worden haar kracht te heb
bea verloren doór het laterr besluit, 
u·aarb(i k,lagcr in z(in -i;erzoek oni rechts
herstel niet on t va11kelijl.; werd L'<'rklaard. 
.- Het verzoek oni ontslag van de leer
l i11g-ambtenaar ter secretarie svroot in 
hoofdzaak voort uit z(in houding tegen
orer de be::etting, vermits h(i 1:reesde 
1:oor uit::e11di11{1 11aar Duitsland i11 aan
aanmerking te 7ul/e11 trorden gebracht. 
Drze wetsbepali11g is duidelijk, te onder
scheiden 1:mi art. 9 der u·ct (i. c. niet 1:an 
to1·f)(lssi11g) tl'aar staat vermeld, dat re
dclijkertt'i,is niet verla11gd mocht Icorde11, 
dat 1110n dienst bleef doen. 

19 November. 
- Uitspraak van het Anibtenarc11gerecht 

te Rotterdam. (1Vet Rfchtsherstcl Over
heidspersoneel 1946 art. 9). - Ee11 in 
verband met deportaties op grote schaal 
van politica1nbtenaren onde,·gedoken 
agent van politie heeft recht op schade
Zoosstelli11g op grond 1:a11 art. 9 der u·ct. 
Het is zeer begrijpelijk, dat hij zich t(i
dens zijn ondcrduiktijd niet ,nee,· met 
de dienst i11 vcrbindi11g heeft gesteld, ter
wijl bovendien niet kon veru·acht Iror
àc11, dat aa,i heni een Freistcll1wu zou 
worden gegeven, zoals aan z(in 11it Duits
la11d teruggekeerde collega's. - Ov de 
schadeloosstelling mag niet in mindering 
1corden gebracht de he1n mondeli11g aa11-
gezeude niet uitbetali11u van de helft z(i
ner bczoldiuino over de 011derduih'1Jeriode. 

17 D ecember. 
- Uitspraak va,i het Ambtenarengerecht 

te Amsterdam. ( A 11ibtcnarenu·ct 1929 
art. 60, Se lid en art. 58, Je lid. n·et 
Rechtsherstel Ornrheidspersonccl 1946 
art. 2). - 111 het klaagschrift op 26 D e
cember 19.j6 tl'r Gri/fi<' van het nmbte
narengerecht i11.Qeko111e11, ucricht tegen 
een ontslagbesluit van J Augustus 1944, 
is klaue,· 11ict-ontvankelijk vcrl.:laard, 
aangezien het gerecht aan ,1ccmt, dat 
klager van dat 011t11lngbesluit voor het 
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eerst heeft kennisgenomen toen hij t er 
griffie de stukke11 inzag, betrekking heb
bende op een ondergeding tussen hem en 
clezelfde gem<'ente. - Ilet ontslagbesluit 
moet all<'<'II reeds hierom 1corde11 nietig 
1·erklaard, omdat het met terugu:erkende 
kracht is genomen. - Door de nietigver
klaring van het ontslagbesluit moet het 
daarbij verle<'ndP ontslag geacht u:orden 
niet t e zijn 1:erleend. Een niet verleend 
ontslag kan niet tt"0rden herzien krach
tens de wet rechtsherstel overheidsper
soneel 1946, zoclat ook het herzienings
besluit moet worden nietig verklaard. 

19 December. 
- i'itspraak van het Ambtenarengerechi 

te Amsterclam. {Wet rechtsherstel Over
heidspersoneel 19 l6 art. 1). - Een in
specteur t·an politie der gemeen te Am
sterdam wordt op grond van art. 7 ont
slag verleend, met toekenning van wacht
geld. Daar de minister van binnenlandse 
zaken tegen de tcachtgeldverlening be
zwaar heeft, tcordt dit vervangen door 
een ontslagbesluit zonder wachtgeldtoe
kenning en gedateerd op de datum van 
het vervangen besluit, hoewel h et ver
vangende besluit later en nadat de ter
mijn van SO dagen, genoemd in art. 1 is 
verstreken, is genomen. - Jlet a.g. acht 
niettemin het ve1·vangend besluit niet 
een besluit, als bedoeld in art. 1 en acht 
klager dus ontvankelijk in zijn beroep. 
- IIet ontslagbesluit wordt daarop nie
tig verklaa1·d, daar noch het Politiebe
sluit 1945, noch het Politieambtenaren
reglement ontslag op de gekozen grond 
mogelijk maken. 19 D ecember. 

- Besluit houdende bijzondere regeling be
treffende de cumulatie van wachtgeld, 
toegekend ingevolge het Koninklijk Be
sluit van 3 Augustus 1922 (Staatsbla d 
No. 479) bij ontslag overeenkomstig ar
tikel 6, tweede lid, van de "Wet Rechts- · 
herstel Overheidspersoneel 1946", met in
komsten . 

S. H 448. 23 December. Blz. 646. 
Rechtsverkeer. 
- Wet tot verlenging van den termijn, ge

noemd in artikel 21 van het Besluit herstel 
rechtsverkeer. 

S. H 22. 16 Januari. Blz .• ·• . 
- Arrest •van den Hoogen Raad. {Besluit 

H erstel Rechtsverkeer {E 100) artt. 19, 
IJS) . - Art. 19 Besluit Herstel Rechts-
1.>erkeer {gewijzigd bij F !12), den gewo
nen rechter onbevoegd verklarende ken
nis te nemen van vorderingen of verzoe
ken, tot behandeling W<larvan k rachtens 
dit Besluit de Raad bevoegd is, kan be
zwaarlijk een andere bedoeling hebben 
dan aan den gewonen rechter onder voor
behoud van het 3e lid te onttrekken de 
behandeling van zoodanige vor deringen 
of verzoeken, waartoe deze ingevolge het 
g emeene recht bevoegd is, doch t.a.v. het 
onderwerp waarvan ook de tuuchen
komst van den Raad kan worden inge
r oepen. - Het Hof, hetwelk voor de uit
gesproken nietigverklaring van de echt-

scheiding in het genoemde gemeene recht 
een grond niet kan vinden, heeft dien 
grond leggend in de artt. 23 en 24, aan 
die artt. een verkeerde toepassing gege
ven. 20 Februari. 

- Wet, houdende intrekking van het Be
sluit beperking rechtsverkeer (Stbl. No. 
E 75). 

S. H 369. 22 November. Blz. 502: 
Rechtswezen. 
- Besluit tot uitvoering van artikel n van 

het Besluit Buitengewone Rechtspleging, 
gelijk dit artikel opnieuw is vastgesteld bij 
de wet van 18 September 1946, Stbl. No. 
G 258. S. H 8. 8 Januari. Blz. 7. 

- Besluit, houdende wijziging van het Bij
zonder G ratie-adviesbesluit (Stbl. 1943 
No. D 64). 

S. H 18. 14 J anuari. Blz. 29. 
- Besluit tot hernieuwd e inwerkingtreJing 

van de wet van 28 April 1938 (Stbl. N o. 
200), houdende wijziging van de Wet op 
de regterlijke organisatie en het beleid der 
justitie, en tot wijziging, in v erband daar
mede van Reglement No. 1 tot uitvoering 
van artikel 19 van laatstgenoemde wet. 

S. H 40. .W Januari. Blz. 67. 
- Arrest van den lloogen Raad. (Rv. artt. 

289-!97; ll'et R . 0 . a,·t. 2. Kieswet artt. 
3 en 16). - D e bevoegdheid v an den Pre
sident kan niet uit art. 8 R.O. worden 
afgeleid. - Echte1· openen de artt. 16 e.v. 
der Kieswet de mogelijkheid t ot het in
roepen van de tusscltenkomst van de 
rechterlijke macht tegen beslissingen van 
het administratief gezag m .b.t. de kie
zerslijst als grondslag voor de toelating 
tot de verkiezingen. I n het alge,neen 
staat, indien een onverwijlde voorziening 
bij voorraad noodig is, een beroep op den 
President open in alle zaken waarvan de 
kennisneming aan den burgerlijken rech
ter is opgedragen. - Dat een •naatregel 
van den P,·esident gevolgen kan hebben, 
welke feitelijk onherstelbaar zijn, omdat 
dientengevolge de betrokkene tot deelne
ming aan een verkiezing kan z~n toe.oe
laten, doet aan het voorloopige karakter 
der voorziening niet af. 

1f Februari. 
- Arrest van den IIoo.?en l?aad. {B. 1f'. 

art. 1401; Rv. art. 59). - Hof: Onder 
n!Jegadigdeu 1noet hier u·orden verstaan 
de gegadigden voor eigen gebr uik, niet 
die voor distributie. - H. R.: Aan 's llofs 
01;erwegingen betreffende de u itlegging 
van art. 4 der concessievoorwaarden -
welke voor rekening van het Hof blijven 
- kan zin worden toegelcend zonder dat 
aanwezig is schending van art. 1916 B . W. 

18 April. 
- Arrest van den lloogen Raad. {Rv. art. 

195, Noodbesluit R. 0. art. 1). - De in 
art. 1 Noodbesluit R. 0. { E 154) voorko
mende uitdntkking ,,zaken, welke bij dat 
gerecht aanhangig zijn op het oogcnblik 
van de inwerkingtreding, de wijziging of 
de intrekl.ing der beschikking" omvat de 
zaken waarin reeds vóór dat tijdstip de 
dagvaarding is uitgebracht. 13 Juni. 
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- ,1rrest van d<'n Iloo.Qen Raad. (R. O. art. 
19). - Art. 30 Regl. III kan niet betrek
king hebben op geclragingen be_qaan op 
een tijdstip, waarop iemand niet als ad-
1,oca1tt u-as ingeschreven. - In zove1· de 
R. v. T. aan zijn strafople.Qging mede ten 
grondslag heeft .Qelegd de houding, door 
vcrzoel.,cr aangenomen ter gelegenheid 
van de behandeling van zijn verzoek tot 
insclwijving, is dus het daartegen gerich
tl' middel gegrond. ( Afwijkend eoncl. 
Adt'.-Gen.J. - 'l'er zake van zijn le1lgen
achtige houding, aangenomen bij het ter 
ovence.Qing van een strafoplegging inge
steld onderzoek, is rerzoeker terecht voor 
straf9ple.Q.Qing in aanmerking .Qebracht. 
- D<' stelling dat de ho11ding, door een 
adt•ocaat in zijn verlceer met den R. v. 
T. aangenomen, geen grond tot strafop
l<'ggin.Q Z0!l 1.:unnen opleveren, vim:U in 
art. SQ geen st<'tllL - D e if. R. kan in 
dezen ten principale uitspraak doen. 

20 Juni. 
- Wet, houdende nadere voorzieningen met 

betrekking tot de bijzondere rechtsple
ging. S. H 206. 27 Juni. Blz. 256. 

- Besluit, houdende aanwijzing van Doe
tinchem als p laats, waar in het kanton 
Terborg ook buiten de hoofdplaats van 
dit kanton terechtzittingen zullen worden 
gehouden. 

S. H 300. II Augustus. Blz. 429. 
- Besluit, houdende instelling van een 

tweede enkelvoudige kamer voor de ver
eenvoudigde behandeling van strafzaken 
bij de arrondissements-rechtbank te Am
sterdam. 

S. H 330. 20 September. Blz. 475. 
- Arrest van den IToogen Raad. (Wet R. 

0. art. 88; Besluit bestrijding plunde
ring in oorlogstijd art. 1). - Art. 1 van 
het Besltlit bestrijding plundering in oor
logstijd (F' 15) kan geen toepassing vin
den op feiten, gepleegd vóór 2 Maart 

, 1945, datum waarop dit B esluit in wer
king is getreden. In dit geval, 1caarin het 
gaat over een feit vóór genoemden da
tum. g epleegd, is dus niet de Krijgsraad, 
maar de Politierechter bevoegd. 

21 October. 
- Arrest van den Iloogen Raad. (Wet R. 

0. art. 99; Prijzenbeschikking 1941 Ge
vogelte). - Een besluit van het College 
van Algemene Co,nmissarissen voor 
Landbouw, Handel en Nijverheid) des
tijds ministeriële bevoegdheden uitoefe
nende kraehtens de Verordening Econo
mische Wetgeving van het M. G. d.d. 19 
{)('e. 1944) kan niet worden aangemerkt 
als een tcet in den zin van art. 99 der 
W et R. 0., aangezien aan dit Besluit 
niet, door opneniing in enig voor open
baarmaking van regelingen van het 
S taatsbest1l1ir aangewezen orgaan, be
hoorlijke publicatie is gegeven. - Een 
schrijven · v an den Algemeen Commissa-

. ris voor de Voedselvoorzienin.Q aan re
quirant (poelie1· te Breda), waarin aan 
hem tcordt ter kennis gebracht, dat het 
College van Algemene Commissarissen 
voor Landbouw, Ilandel en Nijverheid 

het besluit had genomen de regeling van 
de maximu,n-prijsvaststelling voor wild 
en gevogelte te doen ver vallen houdt 
niet in of brnngt niet ,nede, dat ~an req. 
ontheffing werd verleend van de nale
ving van die r egeling. 28 October. 

Reclassering. 
- Besluit houdende vaststelling ener nieu

we R_eclass~ringsregeling, alsmede regelen 
ter u,tvoenng van de artikelen 14d, eer
ste en derde lid, 17, en 32, tweede lid, 
van het Wetboek van Strafrecht. (Reclas
seringsregeling 1947). 

. S. H 423. 13 December. B lz. 596. 
Regentschap. 
- Wet, houdende toepassing van artikel 43 

van de Grondwet. 
S. H 338. 10 October. B lijz. 479. 

- ~eslu,t, houdend~ bepaling van het tijd
stip der neerlegging van de uitoefening 
van ~et Koninklijk gezag alsmede van het 
ttJdst,p der hervatting daarvan door Hare 
Majesteit Koningin Wilhelmina. 

S. H 339. II October. Blz. 479. 
Roode Rruls. 
- Besluit! houde_nde vaststelling · van "Het 

Voorlopig Uniformbesluit Nederlandse 
Rode Kruis, Souvereine Orde van Malta 
Balije• Nederland en Orde van St. Jar: 
1947". S . H 141. 8 Mei. Blz. 170. 

R ijksambtenaren en -werklieden. 
- Besl~i t tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 15 Januari 1946 (Stbl. No. G 
13) , gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
van 14 December 1946 (Stbl. No. G 362), 
houdend~ voorloopige maatregelen· ter 
verbete_~mg ':'.an de financieele positie van 
burgerhJk R1.1kspersoneel en onderwijzend 
person~el. S. H ~r. . 19 Maart. Blz. 134. 

Besluit tot herz,enmg van de salarissen 
v~~ de onderwijzers bij het lager onder
WIJS, zooals geregeld in bijlage C , hoofdstuk 
V, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934 (Staatsblad 1933, 
No. 783), laatstelijk gewijzigd bij het Ko
ninklijk besluit van 8 November 1946 
(Staatsblad No. G .~16). • 

S. H II6. 12 April. Blz. 153. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van 

het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1934 (Stbl. 1933, no. 783). 

S. H 273. 21 Juli. Blz. 331. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 15 Januari 1946 (Stbl. 
No. G 13), houdende voorlopige maatre
gelen ter verbetering van de financiële 
posit ie van burgerlijk Rijkspersoneel en 
onderwijzend personeel . 

S. H 299. 1.1 Augustus. Blz. 428. 
- Besluit tot toekenning van een gratifica

tie aan burgerlijk Rijkspersoneel over 
1947. S. H 303. 13 Augustus. Blz. 430. 

- Besluit, houdende nadere regeling van de 
aanspraken op kinderbijslag van enige 
groepen van burgerlijk Rijkspersoneel. 

S. H 304. 16 Augustus. Blz. 432. 
Uitspraak van de Cent rale Raad van 

Beroep. ( B ezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934 art. 8 lid 1. -
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Periodieke verhouinuen worden -alleen 
gegeven bij voldoende beku:aamheid, ue
sehiktheid en voldoende dienstijver. -
E en ambtenaar van politie, als zodanig 
geschorst krachtens het zuiveringsbe
sluit en ontslagen, krachtens .B' 221, op 
grond van zijn houding tijdens de be
zetting, kan uiet (voldoende) geschikt 
worden ueaeht in de zin van art, 8, lid 1, 
B.B.R. 19.'14. - D e ti;il om te werken 
sluit op zichzelf geschiktheid 11iet in. -
( Jlet ambtenarenuereeht te Amsterdam 
had wèl bepaald, dat klager alsnou recht 
heeft op de kledingtoelage, aangezien 
ueen e~kcle bepalinu valt aan te wijzen, 
krachtens ti;elke van de gedurende de 
schorsing niet-uitbetaalde inkomsteli, 
welke na de opheffing de,· schorsing als
nog moeten worden uitbetaald, de kle
dingtoelage zou moeten worden uitge
zonderd). 21 October. 

Rijksambtenarenreglement. 
- Uitsp1·aa/;, van den CentraJen Raad van 

Beroep. ( A1nbtenarenwet 1929 art. 58, .te 
lid; Alu. Rijksambtenarenreulement art. 
/JO) . - Plichtsi·erzuim, doordat belasting
ambtenaren, die vóór de bevrijding on
dergedoken en ontslagen, doch met in
gang van 1 Juli 1945 opnieuw aangesteid 
was, maar bij den P.O.D. bleef werken, 
bij herhaling 11iet heeft voldaan aan de 
he1n gegeven opdracht tot het hervatten 
van zijn werk;;aa,nheden bij den belas
tingdienst. - Geen onevenredigheid tu-~
schen het plichtsverzui1n en de opgelegde 
straf van ontslag, uitvoerig gemotivemd. 

27 Januari. 
- Uitspraak v an den Centralen Raad van 

Beroep. ( A1,ibtenarenwet 1929 artt. 24, 48, 
58, le lid; Alg. Rijksambtenarenreglc-
1nent art. 96). - Het besluit tot onthef
fing vmi den ambtenaar van zijn functie 
va,i chef 1;an den buitendienst bij den 
Raad van Arbeid is in wezen niet anders 
dan een ontslag als zoodaniu, wat in dit 
ueval 1,1,il zeggen een ontslag uit een deel 
van zijn ambt. De ambtenaar bekleedde 
echter het eene en onuedeeTàe ambt van 
inspecteur, chef van den buitendienst bij 
dien Raad. Daarom moet het besluit wor
den nietig verklaard. - llet besluit tot 
benoeming i·an een ander (een adjunct
inspecteur) tot chef van den buitendienst 
is niet ten aanzien van dezen gedaagde 
oen.ontPn, die daardoor ook niet recht
streeks in zijn belang is getroffen. ln 
zooverre is het beroep dus niet-ontvan
kelijk. - Er zijn ueen termen de nietig
heid van ecrstuemelà besluit eerst te :a
ten werken va" een bij de uitspraak vast 
te stellen dao. 25 .il! aart. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. ( Alg. Rijksa,nbtenarenreglement 
art. 80; Detirwaardcrsreglement art. l?S} . 
- Deurwaarder heeft zich aan plichts
verzuim schuldig gemaakt door zich bij 
het uitbrengen ee,wr dagvaarding (met 

sommatie tot huurbetaling) ter assistentie 
te doen vergezellen door twee persone1·, 
nou u-el politiebeambten in uniform, ten 
einde deze personen als getuigen te kun-

nen voorbrengen in het rechtsgeding, 
waarin hij als de gemachtigde der ei
schers zou optreden. - llij wordt gestraft 
tnet een schorsing van twee maanden. 
Geen oneve,irediuheid. 25 Maart . 

- Tïtspraak van het Ambtena1·enger. Gro
ningen. ( Alg. Rijksambtenarenreglement 
art. 80) . - V erboden delegatie. Krach
tens a,·t. l:?, lid 3, onder b. t•an het l'olitie
besluit 1945 dient de Algemeen Inspec
teur van Rijkspolitie als het tot straf
oplegging bevoegd geza!J te tcorden aan
gemerkt. Geen bijzondere wettelijke bepa
ling laat de mogelijkheid tot delegatie 
van d.ie bevoegdheid open. A an een cir
culaire van die Algemeen Inspecteur, de
legatie van de 'bevoegdheid tot het op
leggen van bepaalde tuchtstra/fen inhou 
<lende, komt veen rechtsknwht toe. 

20 Juni. 
- Uitspraak van de Centrale Raad van Be

roep. (Ambtcnarenu;et 1929 art. 58, lid 1, 
Algemeen Rijks Ambtenarenreglement 
artt. 98, lid 1, aa11hef en onder g , 99. Zui
veringsbeslui t 19-l5 art.· 2. K. B. van 10 
Oct. 1945, S. no. 1" 221 arl. 1). - Karak,
tereigenschappen tcellve eerst tijdens de 
bezetting aan het licht zijn getre<len, be
staan in 1cPze11 onafhankelijk van die be
zetting, ook al kunnc,1 zij in verband met 
de bezetting duidelijker aan het licht zijn 
getreden. - Ool;; al hebben deze karak
tereigenschappe,1 volgens de bevoegde 
beoordelaars niet geleid tot het toepas
se,i van het Zuiveringsbesluit 1945 of het 
K. B. F i!.21, dit neemt niet tl'C!J, dat een 
ambtenaar, behept met ka, aktereiven
eigensehappcn, Kelk<> he,n ongeschikt 
maken tot het vervullen 1·a11 een leiden
de functie, niet lan{Jer in zijn betrekking 
kan worden gehandhaafd en dan op een 
andere urond dan de houding in verband 
met de bezetting. - I. c. is het ontslag 
verleend op grol'rl vnn art. 99 a.1·.a.1·. -
oolc op andere gronden drr,. in art. 98 
a.r.a.r. genoemd - doch dit had moeten 
geschieden op grond van art. 91:i, le lid, 
aanhef en onder g - ongeschi/;;theid an
ders dan op grond van .iiels- of lichaams
gebreken, zodat het ontslagbesluit ,noet 
worden vernietigd. - ( 11 rt u ,n btenaren
uerecht had het ontslagbesluit vernietigd 
op grond van strijd met het Zuiverings
besluit 194.5 en het K. B. P l:?21, met welke 
z ienswijze de centrale raad zich niet ver
enigt) . 1 Juli. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep. ( A11ibte11arenu:et 1929 art. 58, l e 
lid. 11lge1,teen Rijks .Ambtenarenregle
ment art. 98 u). - Terecht is een amb
tenaar wer1e11s onbel.icaamheid of onge
schiktheid, anders dan tengevolge van 
ziels- of lichaamsgebrrkcn een.'ol uit 's 
Rijks <lienst ontsla!len, nu hij, een hoo{J
gcp!o.atst anibtenaar, bij pcrsonrn, uict 
wie hij a1nbtelijk in relatie is gekomen, 
een bevoorrechte beha11deli1ig heeft uit
gelokt. 1.1 Juli. 

- t:.:itspraak._ van het Arnbtenarengerecht 
Arnstet·da,,t. ( A ,nbtenarenwet 1929 artt. 
48, 58, lid 1, 64, Alg. Rijksa,nbtenarc11re-



A.I.PHABETI SCH RE GISTER1947 R 

ulement art. 93). (Verordening organisa
tie politie 1942/117) . - D e icachtmeeste,· 
der Staa tsPOlitie S. is door de wnd. chef 
van de .4.lgem<'ne Staf de,· Staatspolitie 
ontslagen, m. i v. 16 Mei 1944, icegens 
een in h:racht van gewijsde gegane ver
oordeling door de arr.-rechtbank te Assen 
tot uevangenisstraf van een maand, met 
ontzetting van. het r echt .oedurende 5 ja
ren een mnbt bij de politie te bekleden. 
- Dit besluit is nietig, daar het, in strijd 
,net art. 93 A.R.A.R., niet is genomen 
door d<' wnct. directeur-generaal der Po
liti<' persoonlijk. E1Jentuele delegatie van 
deze be1Joe[ldheid berust op enig voor
schrift 1·an een wetgever van gelijke of 
hogere ran[I dan die, tcelke het .tl.R.A.R. 
heeft tot stand gebracht. - Op grond 
van art. 48 der Ambtenai-emcet 1929 
u;ordt de 11ietighcid van het besluit, we
gens het algemeen belang, ·voor gedekt 
uerl,laard. Jlet vervanue11 tv111 de ic11d. 
directeur-[lcnc,·aal als venccerder door 
de itmd. chef 1,an de Alge,,u-,ic Staf is 
daarom niet nodig. - Veru :::crder moet 
9eaeht irorde,1 tot het nemen v an het 
ontslagbesluit verplicht te zijn geweest, 
gezien het vonnis van de rechtbank te 
Assen, dat onhen-oepelijk was geworden. 
- Ifet klaauschrift voldoet uel aan de 
eis der tcet, al kon het duidelijker gesteld 
zijn. - Het beroep is daarom ongegrond. 

26 J1tli. 
- Uitspraak van de Cent,·ale Raad van 

Beroep. ( Ambtcnarenicet 1929 art. 58, Je 
lid. Alge1nee11 Rijksa,nbtenarenreglement 
art. 14, Je lid, i°- art. 11). - Voor een 
bevordering is niet een geschrift, als be
doeld in art. 11 a.r.a.r., vereist. Het, als 
gevolg van de bij:::011dere omstandighe
den, niet opmaken van een dergelijk 
schriftelijk stuk, maakt een bevordering 
niet ongedaan. - Uit hel feit, dat de op
perwachtmeester er zich bij heeft neer
gele[ld, dal hij na de bevrijding niet meer 
als zodanig, doch als wachtmeester, icerd 
beschouwd, kan niet u·orden afgeleid, dat 
hij de rang van opperwachtmeest er nim
mer heeft bekleed. - Terugbetaling van 
het verschil tussen de bezoldiging, ver
bonclen aan de ra11ge11 van opperwacht
meeste,· en icacht1neester kan mitsdien 
niet worden gevorderd. 2 December. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep. ( Algeuieen Rijksambtenaren
reglement art. 82, le lid). - Een door 
een politie-ambtenaar, tegenover een met 
een onderzoelc naar het niet actief op
treden ener groep der rijkspolitie be
laste rijksrecherchetir afgelegde verkla
ring, is niet een verantwoording, als be
doeld in art. 82, l e lid, a.r.a.r. - Van be
slissencle betekenis is in deze, dat de 
a1nbte11aar niet op de hoogte is gesteld 
1.·an bezwaren, u·aarvoor hij zich had t e 
verantR·oorden. - D e ad1ninistratieve 
rechter heeft zelfstandi[I na te gaa11, of 
een door cc,~ adniinistratief orgaan oc
no nien besluit, dat acin zijn oordeel is 
onden corpen, overeenkomstig de toepas-

selijke algemeen verbindende voo,·schrif
ten is geno11ie11. 9 December. 

- Citspraak van de Centrale Raad 1·an 
Beroep. ( Alg. Rijksambtenar enrcgle111e,1t 
art. 80. A1nbtenare11tcet 1929 artt. 1!9 en 
48). - D e und. Directeur-Generaal van 
Politie was niet bevoe.od 7.ijJ'I- bevoegd
heid, politieambtenaren te ontslaan, te 
delegeren, aangezien een dergelijke dele
gatie op geen enkel icetsvoorschrift zou 
ste1ine11. - &r is .oeen reden de nieti.Q
heid van het ontslagbesluit voor gedekt 
te ver klaren, omdat de gemeenschap an
dere ongewenste elementen als politie
ambtenaren zou terug/crijgen of tot het 
brengen van belangrijke financiële of
fers genoodzaakt zou zijn. - Iliervoor is 
te minder grond, mi so,nmige ontslaoen 
z ijn verleend door gezagsdragers, bij wie 
onvaderlandse 1notieven een rol kunnen 
hebben gespeeld, terwijl voorts sommige 
cler ontslagenen weer in dienst zijn ge
nomen. Ook hel eventllCel nalaten door 
soni,nige der betrokkenen van het indie
nen van een verzoek 0111 herziening van 
het ontslag krachtens de wet 1·echtsher
stel overheidspersoneel 1946 verzet zich 
teven gedektverklaring. - Terug/"eer in 
de politiedienst van ongewenste elemen
ten kan boi·endien gemakkelijk 1corde11 
voorkomen. - Partijen procederen in 
persoon of bij gemachtigde. Ifet hoger 
beroep kon 1corden ingesteld door de ge
machtigde van de minister van justitie, 
nu uit het beroepschrift duidelijk blijkt, 
dat die 11tinister procedeert bij gemach
tigde. 16 D ecember. 

- Gitspraak van het A mbtenarengerecht 
te Groningen. ( Alg. Rijksam btenarcn
reule,nent a,·t. 81) . - 'l'eruuzetting in 
rang van een ambtenaar der Rijkspolitie 
tot de naastlagere ,·anu, tcelke hij bij 
het corps Rijkspolitie zal bekl<'den is ge
oorloofd, nu ten tijde va11 het bestreden 
besluit de hcn·oroanisatie der Rijkspolitie 
nog niet was beëindigd. - Nu art. 81, 
Je lid, onder i, A.R.A.R. een terugzetting 
voor bepaalde en voor onbepaalde tijd 
kent, verzet het zich ook niet tegen een 
terugzetting, welke een enigszins ge
menud karakter draagt. - D e terugwer
kencte kracht, welke aan het stt-afbeslttit 
is toe.oekend, ontmoet geen beztcaar, nu 
het klager ten laste gelegde f eit is be
gaan vóór de datmn, waarop het st1·af
besluit ingaat. 18 D ecember. 

RlJksbelastJngon. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 15 September 1928, 
Stbl. No. 373, houdende instelling van ra
den van beroep voor de directe belastin
gen en vaststelling van bepalingen n opens 
die Colleges. 

S. H 49. 8 Februari. Blz. 72. 
- Wet tot gedeeltelijke herziening van het 

belastingstelsel. (Wet belastingherziening 
1947.) S. H 171. 6 Juni. Blz. 353. 

- Wet op de vermogensheffing ineens. 
S. H 238. II Juli. Blz. 296. 
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- Wet, houdende regeling van de verant
woording van de opbrengst van de per
sonele belasting over het belastingjaar 
1945'1946. 

S. H 240. II Juli. Blz. 306. 

- . Wet tot verlenging van de duur van 
enige heffingen van opcenten op sommi
ge Rijksbelastingen. 

S. H 409. 4 December. Blz. 573. 
- Besluit tot vaststelling van het formu

lier voor een aangiftebiljet der vermo
gensbelasting. 

S. H 421. 12 December. Blz. 587. 

RijJ..~l\e~enplan. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van 

het Rijkswegenplan 1938. 
S. H 322. 12 September. Blz. 466. 

- Besluit tot herziening van het Rijks
wegenplan 1938. 

S. H 422. 13 December. Blz. 587. 

Scheepvaart. 
- Besluit, houdende wijziging van het regle

ment voor de stuurliedenexamens. 
S. H 1q. 15 Januari. B lz. 29. 

_. - Besluit, houdende wijziging van het regle
ment voor de machinistenexamens. 

S. H 20. 1.5 Januari. Blz. 30. 
- Besluit, houdende tijdelijke buitenwer

kingstelling van het be paalde in onderdeel 
g van het eerste lid van artikel 6 van het 
reglement voor de stuurliedenexamens. 

S. H 107. 1 April. Blz. 144. 
- Besluit, houdende tijdelijke buitenwer

kingstelling van het bepaalde in onderdeel 
h van het eerste lid van artikel 6 van het 
reglement voor de machinistenexamens. 

S. H 108. 1 April. Blz. 144. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Schepenbesluit. 
S. H 173. 7 Juni. Blz. 225. 

- Besluit, houdende vaststellin g van de da
tum van inwerkingtreding van de Wet op 
de Zeevisvaartdiploma's 1935 (Stbl. No. 
455). S. H 302. II Augustus. Blz. 430. 

- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 
besluit van 22 Juni 1944 (Staatsblad No. 
E 46, betreffende vaststelling van een ge
wijzigde monsterrol voor aanmonstering 
van schepelingen. 

S. H 318. 5 September. Blz. 464. 
- Wet, houdende beëindiging van finan

ciële tegemoetkomingen aan rechthebben
den op een inschrijving in het Grootooek 
voor de Rijn- en Binnenvloot. 

S. H 355. 23 October. Bl.t. 490. 
- Besluit, houdende vrijstelling van het 

nakomen van het voorschrift, bedoeld in 
artikel 56, lid 1, onder c, van het Sche
penbesluit. 

S. H 360. 30 October. Blz. 492. 
- Besluit, houdende wijziging van het Sche_ 

pelingenbesluit. 
S. H 367. 15 November. Blz. 501. 

- Wet, houdende intrekking van enige te 
Londen tot stand gekomen wettelijke 
maatregelen op het gebied van de scheep
vaart. 

S. H 408. 4 December. Blz. 573. 

Sou ,•erelne Orde vnn MnJta. 
- Besluit, houdende vaststelling van "Het 

Voorlopig Uniformbesluit Nede.J,-ndse 
Rode Kruis, Souvereine Orde van Malta, 
Balije Nederland en Orde van St Jan 
1947". S. H 141. 8 Mei. Bl.t. 170. 

Spnnrwet. 
- Wet op de Nationale Spaarraad en het 

uitgeven van Rijksspaarbrieven (Spaar
wet 1947). 

SJ)elllng. 
S. H 250. 18 Juli. B lz. 313. 

- Wet, houdende voorschriften met betrek
king tot de schrijfwijze van de Nederland
sche taal. 

S. H 52. 14 Februari. Blz. 72. 
- Besluit tot vaststelling datum van ingang 

inwerkingtreding wet 14 Februari 1947, 
houdende voorschriften met betrekking tot 
de schrijfwijze van de Nederlandsche taal. 

S. H 92. 19 Maart. Blz. 135. 
SJ>OOr- en tram n 1•ge11. 
- Wet, tot voorzieningen omtrent afbeta

ling door de N.V. Woldjersspoorweg
maatschappij in liquidatie, gevestigd te 
Groningen, op door den Staat verstrekte 
rentelooze voorschotten. 

S. H 166. 6 Juni. Blz. 215. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Al

gemeen Reglement Dienst en va n het 
Algemeen Reglement Vervoer. 

S. H 179. 14 Juni. Blz. 234. 
S taatseo u ran t. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 21 Augustus 
1920, Stbl. no. 718, tot vaststelling van 
bepalingen betreffende de regelprijs van 
advertenties in de Nederlandse Staats
courant en de verkrijgbaarstelling van 
drukwerken, welke door de Algemene 
L andsdrukkerij worden uitgegeven. 

S. H 247. 17 Juli. Blz. 3u. 
Staten-Generaal. 
- Wet tot wijziging van de wet van 13 

Juni 1946 (Stbl. no. G 149) houdend e 
wijziging van de bedragen van de schade
loosstelling en van het pensioen van de 
leden van de Tweede Kamer der Staten
Generaal. 

S. H 279. 1 Augustus. Blz. 336. 
Stoomwet. 
- W et, houdende nadere wijziging van de 

Stoomwet. 

Strarrecht. 
S. H 191. 27 Juni. B lz. 242. 

- Wet tot opening van de mogelijkheid 
van voorloopige maatregelen terzake van 
overtreding van prijsvoorschriften. 

S. H 156. 24 Mei. Blz. 196. 
- Wet, houdende nadere voorzieningen met 

betrekking tot de bijzondere rechtsple
ging. S. H 206. 27 Juni. Blz. 256. 

- Wet, betreffende de kennisneming door 
den militairen rechter van misdrijven , 
waarop de bepalingen van het Besluit 
Buitengewoon Strafrecht van toepassing 
zijn. S. H 222. 3 Juli. Blz. 279. 

- Wet, houde nde voorziening met betrek
king tot de berechting van personen, die 
in dienst bij of van den vijand zich heb-
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ben schuldig gemaakt aan oorlogsmisdrij
ven of misdrijven tegen de menschelijk
heid. (Stbl. no. H 233). 

S. H 233. 10 Juli. Blz. 294. 
- Besluit, houdende vaststelling datum van 

inwerkingtreding van de Wetten van 3 
Juli 194 7, Stbl. nos. H 22 1 en H 222. 

S. H 234. 11 Juli. Blz. 294. 
- Besluit houdende vaststelling ener nieu

we Reclasseringsregeling, alsmede regelen 
ter uitvoering van de artikelen 14d, eer
st een derde lid, 1 7, en 32, tweede lid, 
van het Wetboek van Strafrecht. (Reclas
seringsregeling 194 7). 

S H. 423. 13 December. Blz. 596. 
- Besluit ter uitvoering van de artikelen 

39 bis a, tweede lid, 39 octies, derde lid, 
en 39 novies van het Wetboek van Straf
recht. 

S. H 424. 13 December. Blz. 601. 
Suriname 
- Wet tot voorziening in de behoefte aan 

kasgeld voor den Surinaamschen dienst 
hier te lande gedurende de jaren 1945 tot 
en met 1949. 

S. H 125. 19 April. Blz. 160. 
- Wet tot instelling van een "Welvaarts

fonds Suriname". 
S. H 285. 1 August;us. Blz. 339. 

- Wet tot vaststelling van het slot der re
kening van de uitgaven en ontvangsten 
voor Suriname over het dienstjaar 1938. 

S. H 385. 22 November. Blz. 526. 
- Besluit tot verlenging van het privilege 

van De Surinaamse Bank om als circula
tiebank in Suriname werkzaam te zijn. 

S. H 413. 5 December. Blz. 576. 

Testamentenrcglster. 
- Besluit tot wijziging van het besiuit van 

de n 27sten Juni 1928, Stbl. no. 434, tot 
vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in de ar
tikelen 2 en 4 van de Wet op het Testa
mentenregister. 

S. H 130. 21 April. Blz. 164. 
Tractateu. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de tusschen de Neder
landsche en Britsche Regeeringen op 12 
en 16 September 1946 te Londen gewissel
de nota's, houdende wijziging van de op 
7 September 1945 te Londen tusschen het 
Koninkrijk der Nederlanden en het Ver
eenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland gesloten monetaire Over_ 
eenkomst (Stbl: no. G 248). 

S. H 34. 28 Januari. Blz. 61. 
- Besluit, bepalende -de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 13 Juli 1946 te 
Madrid onderteekende Overeenkomst tus
schen Nederland en Spanje betreffende 
bepaalde luchtdiensten, met bij lagen. 

S. H 57. 20 Februari. Blz. 76. 
- Besluit bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het te Londen op 16 No
vember 1945 onderteekende Statuut van 
de Organisatie der Vereenigde Naties voor 
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. 

S. H 62. 25 Februari. Blz. 81. 

- Wet, houdende goedkeuring der opzeg
ging van het op 13 October 1919 te Parijs 
gesloten verdrag, houdende regeling van 
de luchtvaart (Stbl. 1928 no. 397). 

S. H 64. 28 Februari. Blz. 86. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 7 

December 1944 te Chicago gesloten ver
drag in zake de internationale burgerlijke 
luchtvaart. 
, S. H 65. 28 Februari. Blz. 87. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in 
het Staatsblad van de op 13 Augustus 1946 
te Londen tusschen de Nederlandsche en 
Britsche Regeeringen geslote,1 Overeen
komst betreffende bepaalde luchtdiensten, 
met bijlagen. 

S. H 77. 1 Maart. Blz. u1. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 12 April 1946 te 
Lissabon tusschen de Nederlandsche en 
Portugeesche Regeeringen gesloten Over
eenkomst betreffende luchtvervoer, met 
bijlagen. S. H 82. 7 Maart. Blz. 125. 

- W et, houdende goedkeuring van het Sta
tuut van de Wereldgezondheidsorganisatie, 
onderteekend te New-York op 22 Juli 1946. 

S. H 83. 8 Maart. Blz. 128. 
- Besluit bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de tusschen den Neder
landschen Gezant te Londen eri den Brit 
schen Staatssecretaris voor Buitenlandsche 
Zaken gewisselde nota's d.d. 13 Juni 1939, 
houdende een overeenkomst tot wijziging 
van artikel 9 (b) van de op 19 Juni 1926 
te Parijs tusschen de Nederlandsche Re
geering voor Nederland en Nederlandsch
Indii' eenerzijds en de Regeeringcn van 
Groot-Britannië e n Noord-Ierland en van 
Britsch-Indië (India) anderzijds gesloten 
overeenkomst nopens het beheer van het 
quarantaine-station te Kamaran, welke 
laatste overeenkomst werd bevestigd bij 
notawisseling d.d. 22 Juli en 14 Augustus 
1926 (Stbl. 1927, no. 282) en verlengd bij 
notawisseling d.d. 31 December 19,H (Stbl. 
1936, no. 85). 

S. H 93. 19 Maart. Blz. ,35. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 4 D ec. r946 te 
Londen tussen Nederland en het Ver
enigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland gesloten Overeenkomst be
treffende de voorziening van bepaalde 
vliegtuigen en uitrusting. 

S. H 162. 31 Mei. Blz. 199. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het op 7 Dec. 1944 te 
Chicago gesloten Verdrag in zake de in
ternationale burgerlijke luchtvaart. 

S. H 165. 3, Juni. Blz. 202. 
- W et, houdende goedkeuring van het Sta

tuut van de Voedsel- en Landbouworgani
satie der Vereenigde Naties. 

S. H 167. 6 Juni. Blz. 216. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 

5 April 1946 te Londen gesloten verdrag 
nopens het vaststellen van een maaswijdte 
van vischnetten en van minimum- maten 
op sommige vischsoorten, 

S. H 192. 27 Juni. Blz. 242. 
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Wet, houdende goedkeuring van het te 
's-Gravenhage op 16 Mei 1946 onder
teekende Verdrag betreffende de cultu
reele en intellectueele betrekkingen tus-
schen Nederland en België. , 

S. H 208. 27 Juni. Blz. 264. 
- Wet, houdende goedkeuring van het Sta

tuut van de Internationale Vluchtelin
genorganisatie. 

S. H 223. 3 Juli. Blz. 280. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 

12 April 1939 te San'à' gesloten verdrag, 
strekkende tot hernieuwing van het op 12 
Maart 1939 te San'à' gesloten verdrag 
van vriendschap tusschen Nederland en 
Jemen. S. H 254. 18 Juli. Blz. 316. 

- Wet, houdende goedkeuring en uitvoe
ring van de op 5 September 1944 te Lon
den tusschen de R egeeringen van Neder
land, België en Luxemburg gesloten 
douane-overeenkomst m et nader gesloten 
protocol. 

S. H 282. II Aul(Ustus. Blz. 468. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 28 Maarth 1 Mei 
1947 te Londen tussen de Nederlandse en 
Britse Regeringen gewisselde nota's, wij
zigende de op 13 Augustus 1946 te Lon
den gesloten Overeenkomst betreffende 
bepaalde luchtdiensten. (Staatsblad no. 
H 77). 

S. H 3u. 20 Augustus. Blz. 609. 
- Wet, houdende goedkeuring van de op 7 

Augustus 1947 te Washington tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Inter
nationale Bank voor Herstel en Ontwik
keling gesloten leningsovereenkomst. 

S. H 312. 22 Augustus. Blz. 441. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 22 Juli 1947 te 
Pretoria gesloten luchtvaartovereenkomst 
tussen Nederland en de Unie van Zuid
Afrika. S. H 345. 4 October. Blz. 482. 

- Wet, houdende goedkeuring van de 
Akte van wijziging van het Statuut van 
de Internationale Arbeidsorganisatie, 
1946, alsmede van het Verdrag betref
fende de gedeeltelijke herziening van de 
door de Internationale Arbeidsconferen
tie in haar eerste 28 zittingen aangeno
men verdragen. 

S. H 387. 22 November. Blz. 530. 
- Wet, houd~nde goedkeuring van de op 

8 Februari r947 te Neuchatel tot stand 
gekomen Schikking betreffende het be
houd of het herstel van de door de twee
de wereldoorlog getroffen industriële 
eigendomsrechten en van toetreding tot 
het daarbij behorende Slotprotocol en 
Additioneel Slotprotocol. 

S. H 396. 27 November. Blz. 549. 
- Wet, houdende goedkeuring der toetre

ding tot het Protocol van Washington 
van 23 April 1946, tot verlenging van het 
Internationaal Sanitair Verdrag van 
Washington van 15 December 1944, wij
zigende het Internationaal Sanitair Ver
drag van Parijs van 21 Juni 1926, en tot 
het Protocol van Washington van 23-
April 1946, tot verlenging van het Inter-

nationaal Sanitair Verdrag voor de 
Luchtvaart van Washington. van 15 De
cember 1944, wijzigende het I nternatio
naal Sanitair Verdrag voor de Luchtvaart 
van 's-Gravenhage van 12 April 1933. 

S. H 407. 4 December. Blz. 570. 
- Besluit houdende inwerkingstelling van 

de artikelen 5 tot en met 7 van de wet 
van 1 Augustus 1947, Staatsblad no. H 
282 (Douaneovereenkomst tussen Neder
land, België en Luxemburg). 

S. H 425. 15 December. Blz. 603. 
- Besluit, houdende voorlopige inwerking

stelling van enige wijzigingen in het ta
rief hetwelk deel uitmaakt van de Ne
derlands-Belgisch-Luxemburgse douane
overeenkomst, goedgekeurd bij de wet 
van 1 Augustus 1947, Staatsblad no. H 
282. 

S. H 426. 15 December. Blz. 610. 
- Besluit, houdende nadere uitvoering van 

de op 5 September ~944 te Londen tus
sen de Regeringen van Nederland, Bel
gië en Luxemburg gesloten douane-over
eenkomst met nader gesloten protocol, 
goedgekeurd bij de wet van 1 Augustus 
1947, Staatsblad No. H 282 (Tariefbe
sluit 1947). 

S. H 438. 19 December. B lz. 620. 
- Besluit houdende nadere uitvoering van· 

de op 5 September 1944 te Londen tussen 
de Regeringen van Nederland, België en 
Luxemburg gesloten douane-overeen
komst, met nader gesloten protocol, goed
gekeurd bij de wet van 1 Augustus 1947, 
Staatsblad no. H 282 (Besluit Overgangs
bepalingen ter uitvoering van de douane
overeenkomst, 194 7). 

S . H 439. 19 December. Blz. 630. 
- Besluit, houdende voorlopige inwerking

stelling van de wijziging van de posten 
153 tot en met 156 van het tarief, het
welk deel uitmaakt van de Nederlands
Belgisch-Luxemburgse douane-overeen
komst, goedgekeurd bij de wet van 1 

Augustus 1947, Staatsblad no. H 282. 
S. H 447. 23 December. Blz. 645. 

- Wet. houdende goedkeuring van de toe
treding tot he t door de Algemene Ver
gadering van de Verenigde Naties op 13 
Februari 1946 aangenomen Verdrag no
pens de v oorrechten en immuniteiten van 
de Verenigde Naties. 

S. H 452. 24 December. Blz. 647. 

'l'ramwl'greglemcnt. 
- Arrest van den Iloogen Raad. (Sv. artt. 

859, 450, 451; Tramicegreglement art. 11; 
Wegenverkeersregeling artt. 13, 38). -
In de namens requirant ingediend e 
schriftuur heeft de raadsman niet ver-
1.:laard tot het indienen daarvan bepaal
delijk te zijn gevolmachtigd. Op dit stuk 
kan dan ook geen acht tco,·dcn geslagen. 
- Adv.-Gen. Jhr. v. Asch v. 1Vijclc: De 
I[antonrechter motiveert zijn (lage) straf 
aldus "dat deze ondanks het ernstig ka
ra kter <Ier overtreding behoort te worden 
toegepast, opdat verd. in staat irorde ge
steld tegen Ons vonnis onmiddellijk cas
satie aan te tekenen". Het 111-et opzet een 
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naar /ict oordeel 1-·a,1 den ,·ccht<'r te lage 
straf oplcooc,1 01n zo <lc tu•ecde fcitclijl,c 
instantie uit te schakdcn, is 11ti11cler j1list 
te achten. - T)c aktr 1'<'nneldt slechts 
hd 1•oornrmr11 om berorp in cassatie in 
te strllcn, maar niet dat daaraan is gevolg 
r1er,c1•rn. De bcdoelinr, is voldoendc duide
lijk om de al,:tr te lezcn, alsof inderdaad 
dt 1·l'rklari11a 1•au b,•rnrp in cassatie in 
te .~lellen, is afpclead. - Jlet begrip 
,,oprnbarr irl'r1" in art. 11 1•a11 het 'l'ram
wcqrcglemcnt moet 1corde11 opgevat in 
-::ijn !eitelijlrc brtekenis van voor een ic
d r r I0<'.'1a11krlijk te -:ijlt ('Il niet til de ju
ri</i.~c,,e betrkrnis, 1t'<'lkr de 1Vroenu·ct 
da<traa,i nec/t. - De reacling van a,·t. 11, 
lid .,. is in vcrhoudint1 tot art. 38 der We
ll''" 1·crkecrsrrqrling een bijzo11drrc renc
lin[I t1•11 op::ichtc 1:an lwt railvrrkecr, dat 
plaatse/ijl,; la1111s de wc11 is geleid. i lrt 13 
d<•r ivegen1,rrkccrs1·corli11g is nirt een 
sp1•cialr regeli11O t·oor H'er1kruish1r1en in 
rrrhoudinr, tot 1·oor11oemd art. 11. [Door 
ll. R. 11il't cx1ilicite brslist]. .24 Juni. 

Trlhu n1tnlhe~lolt. 
- (ïtspraal,; van het A1nbtenarengerecht 

it' Oroni11gr11. (Tribunaalbesluit art. 10, 
iir lid). - Deze bepaling derogeert aan 
de Ambtcnarcmt·et 1929 en houdt niet 
and,·rs in, dan dat het die1utverband 
0.111. van een adj1rnct-secretaris van het 
'l'rib1111aal slecht.'! door opzegging - te
fJCII rrn later tijdstip - kan irorden be
ei11digd. Ee11 011/slaobesluit, gedateerd ! 1 
.lfet 1941, dat ontslag m. i. v. 10 .ilfei 1941 
vl'rlecnt, moet daarom nietig worclen 
1·rrklaard. 19 September. 

- Beslui t, houdende vaststelling van rege
len betreffende de tenuitvoerlegging van 
verbeurdverklarin gen, bedoeld in artikel 
x van het Tribunaalbesluit. 

S. H 336. 27 September. Blz. 477. 
Tropl'n• en molf'Rtrlslco. 
- W et, houdende regelen in zake overeen

komsten van levensverzekering en aan
spraken, voortvloeiende uit de deelne
ming in een particulier pensioenfonds, van 
in Nederlandsch-I ndië verblijvende mili
~iren be horende tot de K onin klijke 
Landmacht e n de Koninklijke Marine. 
(Wet tropen- en molestrisico militairen). 

S. H 383. 22 November. Blz. 524. 
llltvorrcontrûlebf'Rlnlt. 
- Besluit tot vaststelling van het Uitvoer

controlebesluit x947 (Boomkwekerijpro
ducten). S. H 160. 31 Mei. Blz. 198. 

Vel' \Hlt, 
- W et, houdende vaststelling van de Bijen. 

wet. S. H 13. 10 Januari. Blz. 9. 

- Wet tot wijziging van de Veewet. 
S. H 21. 16 J anuari. Blz . . u. 

- Besluit tot aanwijzing van een maatregel 
ter bestrijding van schapenschurft. 

S. H 48. 8 Februari. Blz. 71. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk beslu it van 5 Sept. 1946, Stbl. 
No. G 236, tot nadere wijziging van het 
Koninklijk besluit van 25 April 1922, 

Stbl. No. 219, ter uitvoering v an artikel 
2 der Veewet. 

S. H 174. 9 Juni. B lz. 232. 
- Arrest 1>a11 den llooncn Raad. (Sr. art. 

350; 1·cetcet art. 65). Het woord 
,,cri>rn" he<:ft naar het oeu·one s1iraak~ 
gebruik de betekcnfa v an ,,aa11horir1he
den Pan een u·oning-"_. u·aaronder <lc 1.ro
ning zelve nil't ts begrepen. E,· bt·staat 
nce11 grond, ook· niet te ontlenrn aan de 
gcschirdenis 1,,an de tolsta11dko111i11g 1:an 
a,·t. 1 der W et 11an 5 Juni 1875, Stbl. 110 
(hondsdolheid), 0111 aan t e nemen, dat bij 
de Pa.'ltstelling ra11 art. 65 der ,cetret 
het tcoord "eri•en" in een afwijkende 
bl'tel,enis is gebruikt. - l \'at er -:ij vari 
de door req. bepleite redelijkheid, dat de 
voor erven ocgepen bepaling ooi,; voor 
1wni11oe11 geldt, dit betoon stuit af op de 
duidelijke beu·oordinge11 1·a11 de u·ct. 

9 December. 
Vnk(l(>r. 
- Besluit tot wijzigi~g en aanvulling van 

het Rijkswegenplan 1938. 
S. H 322. 12 September. Blz. 466. 

Verm oµ-eush1>fflng. 
- Wet op de vermogensheffing ineens. 

S. H 238. 11 Juli. Blz. 296. 
Y errl.'berlchtgcvlng. 
- Besluit, houdende aanwijzing vertegen

woordigers Conferentie tot herziening van 
het Internationaal Verdrag hetreffende 
de Verreberichtgeving. 

S. H 140. 2 Mei. Blz. 170 . 
V-er ven lngen. 
- Koninklijk besluit. ( \Vrt ven·eni11ge1i 

art. J). - roor herzieni11r1 1·a11 dr beslis
si11n 1.,an Gcd. State1i tot intrekki11.11 der 
verr,tinning bestaat i.c. reeds hil'rom r1cen 
reden, ,1u de intrekking r,ésehi,·cllle op 
vPrzol'I, 1·an ap])cllanl zelf. llct bc-:icaar, 
dat appellant 1-oortaa11 l to-/ t·oor ei_qcn 
gebruik -::al 011tberc11, gaat 11if'I op, aan
gezien, zoodra na d e voor{ll'110111cn .ruil-
1.,erka1,eling de 1-cr.Qtrn11inq roor alle be
treffende ree>i!lro11dc11 i.9 Per/eend aan 
het waterscha]), hetwelk daarom heeft 
verzocht, appellant de hem toebchoorr.n
de _qro11d weder zal ktrnnen ven•cnc11. 

,l .!uni. 
- J(oninldijk Besluit. nvet 1.'t'rrr11inge1t 

art . . 5, ;o. art. 'l). - ,,Als bt>la11ghcbbe11-
dc" in de zin 1>a11 lid l is aan te mcrl.c1i 
hij, die een 1·1•ryun11ing als bedoeld in 
art. i heeft aangevraagd. Nu - zij het 
ten onrechte - de verqun11ing op eigen 
gezan is aan{let·raagd door B. en 1V. en 
door (kd. St(l/t•n op dit ,·erzoek fa b<'
schikt, zijn ll. <·n 1V. als "belan_qh1•bbe11-
dcn" te be8chouicen en in l!un beroep 
011tra11krlijk. - Ingei-oluc het prot•. re
glcmc11t op d,· l'erveningcn moet 1·1Tgun
nin17 tot verveuinn tcorden gevraaod door 
en verleend aan de cincnaar der te ver
venen percelen. /let aan l'raoe11 pa11 een 
1•ern•11i11nsi-e1·m11111ing voor grond die ei
gendom is e1wr ge111t·e11tt·, gaat 1'<'rder 
dan het in art. 209 Oem.,cet aan B. en 
1V. opgedragen da_qelijks bestuur der ue-
1nec11tc en daartoe dan krachtens art. 
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161 Oem.icet slechts door de gemeente
rnad worden besloten . D e,·halve hebben 
B. en ·w. onbevoegde/ijk een verzoek om 
vergunning ingediend en hebben Oed. 
Staten daarov len onrechte beschikt. 

24 Nove1nber. 
Venoormlddeleu. 
- Wet tot weder in werking doen treden van 

de wet Gebruik Vervoermiddelen 1939. 
S. H 89. 8 Maart. Blz. 133. 

- Besluit tot wijziging van het Uitvoerings
besluit Autovervoer P ersonen 1939. 

S. H 297. 6 Augustus. Blz. 427. 
- Wet, houdende intrekking van het Vier

de Uitvoeringsbesluit van de Secretaris
Generaal van het Departement van Wa
terstaat van I Juli 1940 (Verorde ningen
blad no. 38/1940). 

S. H 386. 22 November. Blz. 530. 
- Wet, houdende tijdelijke regeling van 

het personenvervoer met motorrijtuigen. 
S. H 419. 11 December. Blz. 580, 

- Besluit, houdende verlenging van de gel
digheidsduur van de Wet Gebruik Ver
voermiddelen 1939. 

S. H 460. 29 December. Blz. 659. 

V estlglngs wet 1Heiu bedrijf. 
- Besluit tot toepassing van de Vestigings

wet Kleinbedrijf 1937 ten aanzien van het 
opticiensbedrijf 1947"). 

S. H 39. 30 Januari. Blz. 65. 
- Besluit tot toepassing van de Vestigings

wet Kleinbedrijf 1937 ten aanzien van het 
hcerenmaatkleermakersbedrijf (.,Vesti
gingsbesluit Heerenmaatkleermakersbe
drijf 1947"). 

S. H 54. 14 Februari. Blz. 73. 
- Besluit tot toepassing van de Vestigings

wet Kleinbedrijf 1937 ten aanzien van de 
kleinhandel in alcoholhoudende en alco
holvrije dranken (,,Vestigingsbesl. Klein
handel in Alcoholhoudende en Alcohol
vrije Dranken 1947"). 

S. H 405. 29 November. Blz.566. 
Visserij. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 4 Juni 1932 
(Stbl. no. 235) tot vaststelling van de 
grenzen tusschen kust- en binnenvisscheri_j 
en van de wateren, waarin kustvisscherij 
wordt uitgeoefend. · 

S. H 29. 21 Januari. Blz. 54. 
Besluit tot intrekking van het Konink

lijk besluit van 19 Mei 1931 (Stbl. no. 
199), gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
12 Juni 1933 (Stbl. no. 319) en tot vast
stelling van een a lgemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 23, 
hd 5, van de Visscherijwet. 

S. H 246. 17 Juli. BI,:, 311. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 2 7 December 1934 
(Staatsblad No. 677), tot vaststelling van 
de bepalingen betreffende de publieke 
verkoop van vis binnen de grenzen van 
de terreinen van het Staatsvissershaven
bedrij f te IJmuiden. 

S. H 317. 3 September. Blz. 463. 

- Besluit tot wijziging van het Zuidhol
landse Stromenvisserijreglement (Staats
blad 1932, No. 317). 

S. H 321. 11 September. Blz. 465. 
Besluit tot wijziging van het Reglement 

voor de Nederlandse Haringcontrole 
(Staatsblad 1938, No. 656). 

S. H 414. 9 December. B lz. 576. 
- B esluit tot vaststelling van een Alge

mene Maatregel van Bestuur ter uitvoe
ring van de artikelen 4 en 6 van de Wet 
op de Zeevisvaartdiploma's 1935 (Staats
blad No. 455). (,,Diensttijdreglement 
Zccv isvaart"). 

S. H 442. 20 December. Blz. 635. 
- Besluit tot vaststelling van een Alge

mene Maatregel van Bestuur ter uitvoe
ring van de artikelen 2 en 3 van de Wet 
op de Zeevisvaartdiploma's 1935 (Staats
blad No. 455) (,.Reglement voor de 
stuurliedenexamens Zeevisvaart"). 

S. H 443. 20 December. Blz. 635. 
Besluit tot vaststelling van een Alge

mene Maatregel van Bestuur ter uitvoe
ring van de artikelen 2 en 3 van de Wet 
op de Zeevisvaartdiploma's 1935 (Staats
blad No. 455) (,.Reglement voor de ma
chinistenexamens Zeevisvaart"), 

S. H 444. 20 December. Blz. 639. 
Vleesch keurlugswet. 
- Besluit tot wijziging van het Vleesch- en 

Vleeschwarenbesluit (Staatsblad 1938, no. 
865). S. H 119. 14 April. Blz. 157. 

- Besluit, houdende nadere wijziging van 
het Koninklijk besluit van 24 Mei 1922 
(Stbl. No. 379) tot uitvoering van artikel 
2, lid 1, onder a, der Vleeschkeuringswet 
(Stbl. 1919, No, 524). 

S. H 184. 21 Juni. B lz. 237. 
Voe1lselvoorzlenlug. 
- Besluit, houdende verlenging van het 

Suikerbesluit Voedselvoorziening 1933. 
S. H 305. 16 Augustus. Blz. 433. 

Vogelwet. 
- Wet, houdende voorziening met betrek

king tot eenige bezettingsrc~elen c,p het 
gebied van de vogelbescherming. 

S. H 12. 10 Januari. Blz. 161. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van 

het Vogelbesluit 1937. 
S. H 148. 10 Mei. Blz. 187. 

V olksgezondhel!l. 
- Koninklijk besluit. ( Wet besmettelijke 

ziekten art. 25.) - Fit art. 25 eerste lid 
volgt ,iiet, dat de gemeent ebesturen niet 
a ndere voo1·schriften zouden kunnen uit
vaardigen dan die der wet of krachtens 
de icet vastgesteld. D e bij ae onderha.vi,Je 
verordening vervlicht gestelde genees-
1.:undige behan deling, een m aatregel, wel
ke de icet zelf niet kent, is dan ook niet 
met de u;et in st1·ijd en is in casu drin
gend noodi!J. 'l'en onrechte hebben der
halve Ged. Staten h et bezwaar van den 
Geneeskundig I nspectettr gegrond ver
klaard. 28 F ebruari. 

- Besluit tot nadere wijziging van het 
R eglement voor de Rijkskweekschool· voor 
vroedvrouwe n te Rotterdam, vastgesteld 
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bij Koninklijk besluit van 9 Januari 1933 
(Stbl. No. 7). 

S. H 308. 18 Augustus . . Blz. 440. 
- Wet tot wijziging e n aanvulling van de 

Wet geneeskundige voorziening 1939. 
S. H 388. .22 November. Blz.542. 

- Besluit, betreffende h ernieuwde inwer
kingtreding van enige artikelen van de 
Wet genees- en tandheelkundige voor
ziening burgerbevolking. 

S. H 445. 22 December. Blz. 644. 
Volkshulijvestl11g. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Woningbesluit, Stbl. 1932, No. 7. 
S. H 61. 22 F ebruari. Blz. 80. 

- Besluit tot vaststelling van een algemene 
m aatregel van bestuur a ls bedoeld bij 
artikel 3, tweede lid, van de Wet Voor
lopige Voorzie ningen Bouwkassen. 

S. H 161. 31 Mei. Blz. 198. 
- Wet tot bevordering van doelmatige ver

deling van woongelegenheid (Woonruimte
wet 1947). 

S. H 291. 4 Augustus. Blz. 402. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Woningbesluit, Staatsblad 1932, N. 7. 
S. H 468. 30 December. Blz. 663. 

Volkste!Uug. 
- Besluit betreffende de twaalfde algemeene 

volkstelling (met daaraan verbonden wo
ningtelling). 

S. H 44. .5 Februari. B lz. 69. 
Voorzieningen onder vijand aangetroffen 
goe1leren. 
- Wet, houdende voorzieningen onder den 

vijand aangetroffen goederen. 
S . H 1:33. 24 April. Blz. 165. 

Yorderlngsbeslult '\Voourulmte. 
- .Arrest van den Iloogen Raad. (Vorde

ringsbesluit Woonruimte art. 3). - llet 
is niet aanne1nelijk, dat de veni.,-ijzing in 
art. 8, Ziel 2, naar het oordeel van den 
burvemeester aldus zoii moeten worden 
opgevat, dat de burgemeester persoonlijk 
voot elk voorkomend geval dit oordeel 
zou moeten vonnen en dit niet aan een 
a,nbtenaa,· van den betrokken dienst zou 
mogen overlaten. - . ll ware dit anders, 
dan zou het hier niet bet,-effen een ver
zuim van zo wezenlijke betekenis, dat 
daarvan de nietigheid der vordering het 
ge.volg zou moeten zijn. · 1 November. 

Vuurwapenwet. 
- Arrest van den Iloogen Raad. (B. ·w. 

artt. nso en 1281, Vmiru:apenwet art. 
11). - ln bewaringgeving van geweren 
door eiser in 1989 aan de gemeente op 
brvel ran den Couitnissaris van Politie, 
.Qegeven ,~rachtcns art. 9 Vuuru;apenwet. 
- 1 ngevolge bevel van cle Duitse over
heid vordert in 1940 de Commissaris van 
Politie afgifte van de bij de gemeente in 
bcu:aring z ijnde icapenen, behalve ,,Jagd
waffen" (als hoedanig de Co1nmissaris de 
ondc,·havige geweren niet bcschoiiwcLe). 
- Vordc1ing tot schadcvergoedin.g tegen 
de [lemecntc, nu deze geweren jachtgewe
ren waren en bij opening jachtseizoen 
1941/42 niet meer aanwezig waren. Be
roczi van de gemeente op overmacht. -

ll. R. Van de stdling, dat de gemeente 
zich niet kan verzetten tegen cle vorde
ri11g van den Commissa,·is (als Rijks
orgaan), noch van de stelling, dat zij zich 
daartegen redclijkertcijs niet behoefde te 
verzetten, blijkt dat zij in de vorige in
stantie is te berde gebracht. Kova. -
De stelling, clat de gemeente zich niet 
mocht verzetten, kan niet icorden aan~ 
1:aard, nu feitelijk is vastgesteld, dat de 
Gom 1nissaris niet bevoegd tcas van de 
gemeente cle afgifte te vonlercn van cle 
onderhavige geweren, welke als ,,Jagd
waffcn·• 1:an het bevel icaren uitgesloten, 
en uit niets is gebleken dat de vraag of 
een u·apcn als ,,Jagdwaf!cn" te beschou
wen was, ter uitsluitende beoordeeling 
aan clen Commissaris was voorbehouden. 
- Zie Conclusie Proc.-Gen. uitvoerig om
trent de vraag of art. 11 Vuurwapenwet 
een bcrocv op overmacht uitshiit. 

JO Juni. 
Vijandelijk Vermogen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Rv. artt. 

289-297; 1Jesluit Vijandelijk Vennoge,i 
( 1:1 133) art. 6; Vorderingsbesluit 1Voo,i
ruimte (E 103) a1·t. 1). - Uit h et feit, 
dat iemand zijn vrijheid is be,wmen op 
grond van verdenking lid te zijn geweest 
van de Ned. ,1rtsenkamer en van het M"
disch Front, belweft geenszins niet nood
wendigheid te volgen, dat die vrijheids
beneming is geschied op grond van ver
denking van een 1nisdrijf, genoemd in het 
B.B.S., of krachtens het bepaalde in het 
Besluit bijz. staat van beleg of het 'l'ri
·bunaalbeslttit en dat hij dientengevolge 
onder art. 6 Besluit Vijand. Vcrnwgcn 
(E 183), zou vallen. - Ontoelaatbaar no
vuni.l' - D e rechter in kort geding mag 
zijn oordeel geven over de rechtsverhou
ding van partijen, echter niet is bindend 
bedoelde uitsvraak omtrent die rechten. 
l.c. blijkt voldoende, dat geen bindende 
11itsvraalc over de rechtmatigheid van de 
ontriiiming becloeld is. - 1Veliswaar is 
dan de vei·klaring van onrechtmatigheid 
niet op haar plaats, doch eischer heeft, 
nu dat deel de1· uitspraak geen nadeel 
toebrengt aan de zaak ten principale, 
geen belang bij de aJwndcrlijke vernie
tiging 'can deze verklaring, voor het ge
val overigens cle cassatie niet mocht sla
gen - D e aard van het kort oedin.Q 
brnngt 1nede, dat de rechter bevoegd is 
om, indien ci«chcr op grond van dreigende 
stoon,is in cenig ,·echt vraagt een bevel 
om die stoornis achterwege te laten, 
rloch tijdens het kort geding blijkt, dat ac 
stoornis intusschcn reeds heeft plaats gc
vondc11, zoodanige andere -voorziening te 
treffen als bij de veranderde onistandig
heclen ·voor het gegeven geval passend is. 
- .1rt. 1, lid 1, onder a Vorderi11gsbcsl11it 
1-Voonruirnte (E 103) geeft geen aanlei
ding tot de beperkte opvatting, dat 
slechts een gedeelte van een woning zou 
kunnen worden gcvo,·derd. - Nu de bu,·
gcmeester de woning van I<. wilde to"
wijzen aan V" die woo111·iiimtc behoefde, 
en daartoe t.b.v. van K. de woning va,i 
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eischers heeft gevorderd, behoefde i.c. 
ook K. ii·oonruimte en is de burgemeester, 
t.b.v. van hem de tconing t•an eischer.~ 
vorderend, zijn bevoegdheid niet te bui
ten gegaan. Besluit F 210 art. 4, 

14 Februari. 
- Arrest t·an dC'11 TToorwn Raar!. (.lf erken

icet art. 9; B<'sluit Vijandelijk Vermogen 
(F: 133) art. 3). - In een r,eding als het 
onderhavige kan de betwisting 1:an de 
rechtsgeldigheid der inschrijving van het 
tegeng<'ho11den merk niet u·orden toege
laten. Bij de toC'passil1g van art. 9 ftfer
k<'ntcet bC'slist hPt feit -van de inschrij
ving i-an dat merk. - Concl. Adv.-Gen. 
!Tolsteijn: D e kracht van de inschrijving 
of het recht uit de inschrijving 1·an een 
merk hi<'r te lande moet geacht t!'orden, 
krachtens art. 3 i.v.m. artt. 1, 2 en 50 
·ioan het Besluit Vijandelijk Vermogen, in 
eigendoni op de Staat t e zijn over,qegaan 
op :1l5 Oct. 1944, daar toen h et Rijk in 
Europa door de 1>ijand reeds gedeeltelijk 
tl'as ontruimd. - Dit b<'slttit moet .aeacht 
worden het Cnicv<'rdrag t >an Parijs, de 
Schikkinr1 van Jfadrid alsmede de N<'dcrl. 
w<'lgevinu in uerking t.a.1>. vijandelijke 
staten en vijandelijke onderdanen te heb
ben geseorst 1:oorzorer zulks voor d e 
1cC'rking van dit Besluit nodi.a is. 

11 April, Blz. 419. 
- Wet, houdende wijziging en aanvulling 

van de artikelen 2, 3, 12 en 47 van het 
Besluit Vijandelijk Vermogen. 

S. H 450. 24 December. 'Blz. 646. 

Warenwl't. 
- Besluit tot hernieuwde bekendmaking van 

den tekst van het Melkbesluit (Stbl. 1929, 
no. 43). S. H 16. 11 Januari. Blz. 11. 

- Besluit tot hernieuwde bekendmaking 
van den tekst van het Koffie- en theebe
sJuit (Stbl. 1925, no. 13). 

S. H 32. 27 Januari. Blz. 56. 
- Besluit tot wijziging van het Meelbesluit 

(Stbl. 1924, No .. ~13). 
S. H 42. 1 Februari. Blz. 68. 

- Besluit tot wijziging van het Broodbe
sluit (Stbl. 1925 No. 478). 

S. H 43. 1 Februari. Blz. 69. 
- Besluit tot wijziging van het Suiker- en 

stroopbesluit (Stbl. 1924, No. 96). 
S. H 178. 13 Juni. Blz. 233. 

Besluit tot wijziging van het Koffie- en 
theebesluit (Stbl. 1925, No. 13). 

S. H 185. 24 Juni. Blz. 237. 
Besluit tot nadere wijziging van het 

Meelbesluit (Stbl. 1924, no. 313). 
S. H 236. 10 Juli. Blz. 295. 

Besluit tot nadere wijziging van het 
Specerijenbesluit (Stbl. 1924, no. 251). 

S. H 237. 11 Juli. Blz. 296. 
- Besluit, houdende wijziging van het 

Kaasbesluit (Stbl. 1927, No. 396). 
S. H 314. 22 Augustus. B lz. 458. 

Besluit tot wijziging van het Consump
tieijsbesluit (Staatsblad 1934, no. 240). 

S. H 331. 25 September. Blz. 476. 
Besluit tot vaststelling van het Aroma-, 

Jus- en Soepbesluit 1947. 
S. H 365. 8 November. Blz. 497. 

- Besluit tot nadere wijziging van het J am
limonadebesluit (Stbl. 1937, No. 854). 

S. H 392. 25 November. Blz. 527. 
Wedero11bonw. 
- Wet, houdende toewijzing van onroeren

de zaken ten behoeve van de Wederop
bouw. S. H 241. 11 Juli. Blz. 306. 

'\\' egen Yerkeersregellng. 
- ,lrrest van den HoogC'n Raad. (Sv. artt. 

,159, 450, 451; Tramwc.aregle,nent art. 11; 
lVegenverkeersregclin.a artt. 13, 38). -
I n de namens ,·equirant ingediende 
schriftuur heeft de raadsman niet ver
klaard tot het indienen daa,·van bepaal
d<'lijk te z ijn gevolmachtiad. Op dit stuk 
kan dan ook geen acht it·orden {/<'Slagen. 
- Adv.-Gen. Jhr. v. Asch v. 1-Vijck : De 
Kantonrechter motiveert zijn (lage) straf 
aldus ,,dat deze ondanlvs het ernstig ka
rakter der OV<'rtrcding behoort te 1t·orden 
toegepast, opdat vercl. in staat icorde ge
steld tegen Ons vonnis onmiddellijk cas
satie aan te tekenen". Ilet met opzet een 
naar het 001·deel 1°an den r<'chter te lage 
straf opleggen om zo de tu:ccde feitelijke 
instantie 1tit te schakelen, is minder juist 
t e achten. - D e akte venneldt slechts 
het voornemen o ,n beroep in cassatie in 
te stellen, maar niet dat daaraan is gerolg 
gcgei:en. De bedoeling is voldoende duide
lijk om de akte te lezen, alsof inderdaad 
de verklaring van beroep in cassatie in 
te stellen, is afgelegd. - LI et begrip 
,,openbarn weg" in art. 11 van het Tram
weµrcglemcnt moet icorden opyei-cit in 
zijn feitelijke betekenis van voor een ie
der toegankelijk te zijn en niet in de ju
ridische bl'tekenis, w<'lke de 1Ve[lcnwet 
daaraan geeft. - De regeling van art. 11, 
lid S, is in verhouding tot art. 38 der We
genvcrkeersregeliny een bijzondere rege
lin[I ten opzichte vc,n het railverkeer, dat 
plaatselük langs de u·eg is geleid. Art 13 
der Wcyenverlwersregelin[I is niet een 
speciale regeling voor ,cegkruisingen in 
verhouding tot voornoemd art. 11. [Door 
ll. R.. niet ex1>licite bC'slist]. .!4 Juni. 

Wegenwet. 
- Koninklijk Besluit. (1-Veuenwet art. 4 te 

lid sub 111). - Daargelaten de vraag of 
stationsvoorpleinen bchooren tot de sta
tionsinrichtingen en uit dien hoofde niet 
openbaar zijn, vormt in cas1i het stations
voorplein een plaatselijke verbreeding 
van een orauelegde1t weg, 1caa1·aa,i door 
den ,·echthebbcnde de bestemming van 
openbaren weg moet geacht worden· te 
zijn gegeven in den zin van art. 4 Je Zià 
sub JlI. 18 Januari. 

- KoninkJ.ijk Besluit. (Wegenwet art. 87 
j 0

• art. 4), - Appellante, de N .V. Ned. 
Spooru;egen, is ten aanzie,...,van den on
de1·haviocn weg, afgezien van den svoor
weoovergang, niet als belanghebbende in 
den z in van art. 31 aan te merk/'n, aa>i
oezien slechts die ovc1·ganu op haar ter
r ein is gelegen en niet gebleken is, dat 
de N.V. uit eenigerlei hoofde ook belanu 
zou hebben bij den gcheelen weg. 

!0 Januari. 
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- I(oninklijk Besluit. (1l 'ege111cet art. 4 j". 

art. 6). - De 011dencc,·pelijl.r u:eg 1.·omt 
reeds voor ov den in 1885 door hrt ge
meentebestuur opgemaakten legger ·van 
openbare treven rn voetpaden, teruijl bij 
het ter i11::age leggen daarvan tegen het 
1•er111rlde11 ran drn 1,eg geen beztcaar is 
ingebracht; voorts staat vast, dat de u:rq 
nedurende tPnminste 30 jaren voor een 
irder toegankelijk is geweest en is niet 
rwbl<'ken, dat ooit kenbaar is gemaakt, 
dat <Ic weo slechts ter bede voor e,•n 
i/-dPr toena,11.:elijk is. D crhah•e is <Ie u·er, 
1.·raehtcns art. 4 eerste lid onder 1 ovrn
baar. - Er is geen aanleidi,1g om te11 
<lezen een beperking in het gebruik als 
bedoeld in art. 6, aan te ncm<'11, zulks i n 
1-•erband met het feit, dat de teeg, 1-·oor
zoovcr gel<'gen op een bepaald perceel, 
rernweàclijk reeds lanner dan /10 jaren 
niet als rij1ceg is gebniikt, daar vast
staat, dat de 1ccn destijds in zijn gehed 
t·oor rijverkeer is bestemd geweest, rn 
l1icraa11 op een gegeven tijdstip 1celfa-
11•a'lr <'en ci»d<' gekomen is, doordat hrt 
rijverl.-rer een anderen weg over bedoeld 
pererel kon volgen, doch dit niet lang 
neledrn omnooelijk is gemaakt door het 
(lral'rn van een k1ûl op de grens van dat 
perceel. 20 Maart. 

- Koninklijh· besluit. (\\'rgc111crt art. 31 
r. art. 4). - AJJpcll<mt mo<'11/ er op re
kenen, dat het brro<'JJschrift vóór hrt 
rind< t•an dr i,1 nrt. S1 .~r lid nrstelde ter
mijn ter b1·strm<lr r plaatse zou aa11 /.:o
men, ::odal, ,w dit 11irt is r,r.~chfed, hem 
hierl'an r,r·rn rrririjt 1.·a,1 wordc11 ne
maal.t en hij dus in zijn l>eror1i kan 1cor
<1e,i ontra11r,en. - Aan het feit, dat de 
011rirrlw·Pir,,· trC'f/ na 1 Oei. 1902 ne<luren
dc dertig nehtrrrc1wol.or11dc jaren 1,001· 
ren i1•<lrr torga11 l;rlijk is gnn·cst, <lort 
niet af rie 0111sta11di.11heicl, dat r,edure111k 
1•r1i nantal jaren zich OJJ de u·e11 c111 hek 
hcrft Î)('ro11den, act11oezien <lit hek <liende 
roor l1rt tcqe11hou<lcn ran koeien, dus 
als t·r1•/,:,e1i11r,. Een k ennelijk als vcekr
rinfJ dienend he/." kan ::onder me, r niet 
u>ordn1 aan(lemcrkt als een /.:rntrkrn in 
<Ic zin ran art. 4 lid ,,. 22 Mei. 

- Besluit, houdende wijziging van het Ko
ninklijk besluit van s April 1932 (Staats
blad no. 138), tot uitvoering van de ar
tikelen 33, 36 en 41, tweede lid, van de 
Wegenwet. 

S. H 316. 29 Augustus. Blz. 463. 
- Ko11i11lcl. Besluit. (Weuentret art. 4). -

l ' it dr omsta11diohcid. dat de ondrrha
vi!JP 1rrn lridt 11aar ef'n ponl1;Per dat nit't 
meer wordt geëxploiteerd en de wen dus 
zij11 doel l1eeft verloren, valt het niet 
meer openbaar zijn van d e u-eu nor, niet 
af tr l eiden. - D e bctccrino, dat de u:er, 
nirt meer door hrt publiek 1cordt 
11cbr1tikt wordt wecrlc.od door clC om
standi{lhcid, dat de U"eg roor toe
qa11.Q tot de aangrenzende percelen 
wordt 11ebczigà <'n de rigc11ar en dier 
prrel'lrn 1•rrl bcla11.Q hebben bij de 
openbaarheid va11 de weq. - Een tu·ee
tal r ijtviclvaden en een vo_etpod 11iaken 

deel 11it van een Rijkstl"C'!l en zijn dus 
_qeen afzonderlijke wc[Je11. I 11 ::er band 
hiermede behore11 de in de kolommrn I , 
Il en Tl! ver,nelde aanduidi11_qe11 b,•tref
fend deze paden te vervallen en moet 
ook kolom IV te dien aanzien o,iingcl'tlld 
blijven, teritiil de aanwezigheid van deze 
paden bij de Rijk.m·eg in kolo 1n X 1 be
hoort te ,rorden 1:er melcl. 19 September. 

- Koni,1/-:lijk Besluit. (1l'ege111t·rt art. 11a, 
}°. art. 11). - Daai· de in art. 12 bcrloel
dr aankondiging is geschied op 28 So
vember, eindigde de bcroepstrrmijn 0/J 28 
Dec. d.a.v. Am1gc11omen man u·orden, dat 
een op 28 Drc. te Laren (X.II.) 1-·crzon
den beroepschrift 1100 OJJ cle.~el fdc <lag, 
dus tijdi.lJ, in 's-Oravenhage is ontvanr,en . 
- Te,i onr<'ehte hebben G ed. Ntatl'II de 
in het oescltil betrokken 1.-egrn aan het 
openbaar verkeer onttrokke11, daa,· het 
hier niet gaat o,n de afsluiting 1-·a11 1·oor 
tcatend11ni11r, bestemde t r rrci11en, doch 
uitsluitend om hrt aan het openbaar rer
keer 011ttre/.:l,en t•an ttcee tt'<'oen op zo
danig terrein en niet is in te zien, traar
oin niet het terrein buiten de wegen op 
CILigerlei wijze kan tcorden afgeslot('II en 
te!lelij/., de 1Cegen voor het 1iubliek toe
r,ankclljk kmmen blijvc11. Evenmin is 
duidelijk, tCelk aesthetisch belang cloor 
de onttrekking u:ordt bevordrrd. Andrr
zijds 1corde1i de door apvcllanten am1ge-
1·orrde bela11gen indet·daad [leschaad. 

21 Xovcmber. 
- Koninl.-lijk Brsluit. (Wegenwet art. IJ. 

- n e ocmcente heeft het 011<1erha1,io 
u·cu!lcdrcltc, 1rnarop in 1926 door haar 
,net toestemming pan de eigenares een 
trottoir is aa1Lgclegà, si1tdsdirn steeds 
onderhouden en het is steeds 1-oor het 
publiek toe{la11kcl ijlc ge1t·ees/, :.odat het 
i,1ocrol11e art. 4 lid 1 sub Il als openbare 
weg moet tcorde1t aa11gc111erkt. Wel zijn 
door appellant bordjes "eigen u·eu"' ve
plaatst, doch àit is eerst flCScllied in 
Febr. 19$6, zodat het bepaalde in a rt. 4 
lid 2 niet t·an toe])assing is. 11 et 1,·r•u
gedecltc is dus t erecht op de legger ran 
oven bare 1cegen geplaatst. 

· l!J December. 
Wonlngtl'lllng. 
--B esluit betreffende de twaalfde algemeene 

volkstelling (met daaraan verbonden wo
ningtelling) . 

Wonlng n et. 
S. H 44. 5 Februari. B lz. 69. 

- Koninklijk B esluit. (lVoningwet art. S6). 
-- II rt beztl"Oar van avvella,tt, dat het 
1>lan tijden.~ de bezettino is ~,astoestrld 
door dc,i toe1111ialigen burgemeester al
léén en gocd11ckem·d door den Co,nmis
saris der provincie alléén is ongegrond; 
voor e<'a niemce behandeling van voren 
a.f aan is reeds hieroni [leen plaats, aan
gezien ,Ze behandeling van en de beslis
sing op de ingestelde beroepen de Kroon 
d e gelegenheid schenkt om bij gebleken 
onjuistltcden, ontstaan tennevolge 1,aii 
de eerdere besluiten der lagere i1tstan
ties, zoonoodig alsnog de [JOCdkcuring 
aa,i het 11lan te onthouden. - Ilet plan 
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regelt op gelukkige icijze de toekomstiqe 
bebouwing eil behoedt tegel,Ukertijd het 
natuurschoon tegen verdere aantasting 
door de bebouwing te concentreeren i n e1: 
om de bestaande kernen, terwijl voorts 
aanmtlling en afronding aan de overige 
bestaaude bebouwi11gsgroepe1i is mogelijk 
gemaakt. H et voorziet ruimsclioots in cle 
t e veru:achtcn behoefte aan bouwterrein, 
zoodat er geen termen aanu;ezig zijn orn 
het oppervlalc der tot bebotiwing bestem
de gedeelten te vergrooten. Aan ten·'Ji
nen, wellw niet in de sfeer van bebou
u,"ing zijn gelegen, kan geen hoogere 
waarde worclen toegekend dan die, u:elke 
te baseeren is op de opbrengst van den 
bodem. Iret enkele feit, dat de eigenare,i 
verwachtingen hebben gekoesterd om
trent tvinstgevenden verkoop der gron
den als bou,cterreln kan geen aanspraak 
op schadevergoeding opleveren. In ter
reinen, bij uitstek rijk aan natuttrschoon 
kan landht1isbouw kwalijk worden toege
laten. 30 Januari. 

- Besluit, houdend e nadere wijziging van 
het W oningbesluit, Stbl. 1932, No. 7. 

S . H 61. 22 Februari. Blz. 80. 
- f{oninldijk besluit. (1Voninuicet art. 36). 

- De onderhavige teeg zal het beeld be-
hooren te vcrtoonen .van een verkcers
baan, u:elke den overgang vormt tusschen 
den eigenlijken autosnelweg en het hoofd
verkeersnet der gemeente. '.l'en aanzien 
van zoodanigen -Uitvalstceg kan de eiseh 
nie t worden achterwege gelaten, dat, wart!" 
bebouwing aanwezig is, een parallelw.Jg 

tcordt aangelegd, teneinde uitmonding va-ti 
dtearsstraten op den weg en het daaraan 
verbonclen ernstige gevaar voor verkeers
veiligheid t e voorkomen. D e belangen van 
het doorgaand verkeer 11t0eten geacht 
worden met de totstandkoming v an zoo
tlanigen weg dermate te zijn gediend, dat 
de daaruit voortvloeiende financieele of
fers en plaatselijke verkeersbelemmel"in
gen zullen zijn te aanvaarden. '.l'e 1ninder 
mag aan zoodanigen weg de rol worden 
toebedeeld i;an een stadsstraat, wijl clie 
1ceg deels geheel, deels voor de helft door 
het Rijk zal 1co1·den bekostigd. 

19 Jfaart. 
- , t,·r('st van den Tloogen Raad. (Wonin.<J

icet artt. 21 en 70.) - liet du:an.obevel 
is 1litoevaardigd door rlen Gemee11te-011t
vanger, die in art. 71, lid 3, Won in[ltel't is 
aa11geicezen als het daartoe bevoe.ode or
!laan. Jfet kan niet op d<' G-cmecnteu:et 
berusten. - Blijkens art. 70 \Vo11i11r1,cet 
kan bij de uitroerino i-an l,epalinuen 
eenl'r bo1ueverordt>11i11f1, rastgesteld krnch
tcns deze ieet, polit iedtt"an_(J ook bestaan 
in het door de Geme, ,,te doen verrichten 
i•an hetgPen in strijd mel de verordening 
1rnrclt na.oei aten. Oaarbij valt te l ellen 
op de bij art. 9 der tcet gege t·e11 moge
lijkheid om B. en W. bij verorrlcnillfl be
t•oe_qcl te r<'rklaren op bep"ald<' p1111ten 
11adcr eisehen te stellen en op de bepaling 
ran de ondc rha t•ige i ·erordenin[J clat bij 
B. en ·1v. cle beoordeeling berust, hoerer 
de strekking {Jaat ran bepalingen, ,celke 

niet scherp omlijnde eischen stellen. -
F:vemcel inoet, ook indien, op zich zelf 
beschomcd, het onderhavige geral als uit
oefening van politiedicang, als bedoeld 
in art. 70, zou kunnen worden gequalifi 
ceercl, icordcn aangenomen, clat, ingeeal 
zich voordoet ern cler in art. 18 onder a 
of b becloelcle .QCVClllen, de in § 3 vervatte 
regeling als een bijzonclere regcli11g het 
optreden ov den voet v an de alge111cene 
voorzienin.o van art. 70 uitsluit. - f 11ge
volge die bijzondere re.Qeling, welke geldt 
ondanks daarmee strijdige gemeentever
orclenino, behoort de onderhat:ige acm
schrijving te voldoen aan art. 21 clPr iect. 

S , \ pril. 

- I (oninklijk besluit. ( Woningu:et art. 36) . 
- De in het plan voorkomende beste111 -
1ningen voor het landelijk gebied der ge
meente hebben de strekking anclere dan 
agrarische bebouwing in dit gebiecl te 
weren en Zalen de la11dbou,ek1wcli.oe ont
wikkeling in h el algemeen onycmoeicl, 
daarte_qen /,:an geen bezi,-aar ii·orde11 oe
maakt. J;"en intensief landbouwkundig r,e
brttik ran de uilen,-aarden, die tot het 
winterbed der rivier bl'lworen en ple.oen 
te 1i·ordcn overstroo,ncl, is niet t e 1-cr
wachten, terwijl het niet toelaatbaar 111oet 
worden geacht de schoonheid ran het 
rivierlands.cltap, u-aarvan de uiteru-aar
den een belangrijk element vonnen, zon
der stril.:te noodzaak aan te tasten door 
op die uitencaarden storende bo1t1ru:er
l.:cn 011 te richten. n et voorschrijven ,·an 
een 111i11imum-beclrijfsgrootte i:an ,~-10 
H.A. zou de stichting va11 kleinere be
d1·ijven, 1celker aanu·ezighcid het uemccn
trbestuur niet iecnscht uit te sluiten, on
mogelijk maken. IIet weren van kleine en 
nerrnbcd,·iji·en, indien noodzakelijk, moet 
niet r1cschieden door 11tiddcl ra II uitbrei
dingsplannen. - IIet bestreden besluit 
houdt niet in een iccigeri11r1 1·a11 oocd
keurin[J 1·a11 artih"clen der bebomci11gs
voorschriften, doch deze · artikele:1 ::.Un, 
als niet zijnde bebo111cingsvoornchriften, 
als bedoe/cl in art. 39 Je !iel en 111itsclien 
niet aan goedlccuri11g inf1cvol1Jl' ctrl . . 39 
z" lid j 0 • art. 37 ondcncorpen, buiten de 
goedkeuring gelaten. alrt. J8 kent $lechts 
tegen tl"eigerin.o 1·an flOCdkeurinfJ recht 
van beroep toe. (lclem G. r . 1'14l blz. 
898). 7 lfei. 

- Koninklijk besluit. (1'\Toningwet art. 36). 
- Zonder ernstig nadfel voor cle goede 
ontwikkeling cler gemeente lwn het recht
matig belano van appellant u;orden oe
diencl door het uitbreidingsplan in dier 
·voege te wijzigen (hetgeen tevens in het 
geldrlijl,:; belang der gemeente :::oll zijn) , 
dat aantasting van :?ijn pand ,·enneden 
ico1·dt. - In de bebouu"ingsvoorschri/ten 
ontbreekt een bepaling, volgens u-etke be
staande gebouicen in_qeval van tenietgaan 
door onheil herbouwd mogen icordcn, be
houdens 011 t eigenin.(J overeen kom stig de 
teel. - De door het pro v. bestuu1· aan het 
plan verleende goedl.:;euring kan derhalve 
niet {Jeliandhaafd blijven. 12 Juli. 
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- Besluit, houdende beschikking op het be
roep van J . M. H. Brul!, te Eygelshoven , 
in zake een uitbreidingsplan voor Eygels
hoven. S. H 242. 12 Juli. B lz. 422. 

- Koninklijk 'besluit. (Woni11gwet art. 36). 
- 'l'<'n>cht is het perceel van appellant 
in het uitbrcicli11gsplan best<'md voor de 
bouw van boere11woni11gen, zodat aan zijn 
Vf'rlan.oen om hem alsnog toe te staan 
<'<'Il a11dere dan een boPrentconin_q op het 
JJ<'rcèel tf' bouu:en ni<'t kan u:orden te
.rw,noct_qekomcn. IIij heeft verzuimd zich 
1·6ór de aankoop op de hoogte te stellen 
van de bestemmin_q, icelke icaarschijnli/k 
aan het perceel zou u,ordPn gegeven, aan
r,ezien tf'vorf'n openbaar ge1naakt was 
f'en madsbcsluit, houdend bepaling, dat 
een uitbreidingsplan in voo,·bereiding was. 
'Tot 011.oegrondverklarin_q -van het beroep 
is temeer reden, 111, de genieente bereid 
is, met appellant een schikking, te tref
.fen en hem enigermate schadeloos te stel
len. 11 A1i_qustus. 

- T(oninklijk Besluit. ( Woningwet art. /JB 
;o art. 37). - App., die heeft verzuimd bij 
het gemeentebestuur bezuaren tege,t het 
uitbreidingsplan in te dienen, kan in zijn 
beroep tegen de goedkeuring van dat 
plan niet 1,1:orden ontvangen. Zijn ver
weer, dat dit verzuim moet worden ge
weten aan de omstandigheid, dat de in 
het 4e li4 i·an art. 31 voorgeschreven 
kennisgeving is geschied in een door 
heni niet gelezen da_qblad en dat de in 
19/3 heersende oorlogsomsta11digheden 
deze zaak aan zijn aandacht hebben ont
trokken, gaat niet op, daar de ter in
zage-legging overeenl,omstig de wet is 
bekend gc,naakt en de in 1943 heersende 
omstandigheden niet van die aard waren, 
dat zij het gepleegde verzuim kunnen 
doen verontschuldigen. 29 Septe,nber. 

" ' oonrulmtewet. 
- Wet tot bevordering van doelmatige ver

deling van woongelegenheid (Woonruimte
wet 1947). 

S. H 291. 4 Augustus. Blz. 402. 
IJkwezen, 
- Besluit tot wijziging van het Reglement 

op de maten, gewichten, meet- en weeg
werktuigen 1939 (Stbl. No. 664). 

S. H 150. 19 Mei. Blz 188. 
- Besluit tot wijziging van het IJktarie

venbesluit 1946 (Stbl. No. G 364). 
S. H 151. 19 Mei. Blz. 189. 

Zeeongevallenwet. 
- Besluit tot vaststelling van een algemee

nen maatregel van bestuur, als bedoeld in 
artikel 2, derde lid, onder c, der Zeeonge
vallenwet 1919. 

S. H 101. 22 Maart. Blz. 138. 
- Besluit tot vaststelling van een a lge

mene maatregel van bestuur, als bedoeld 
in artikel 2, achtste lid, der Zeeongeval
lenwet 1919. 

S. H 153. 22 Mei. Blz. 190. 
- Besluit tot wijziging van de Bijlage van 

het Koninklijk besluit van 13 September 
1937, houdende vaststelling van een mo-

del monsterrol, met betrekking tot d e 
Zeeongevallenwet 1919. 

S. H 177. 12 Juni. Blz. 41 ~. 
Ziekenfondsraad. 
- Wet. betreffende instelling van een Zie

kenfondsraad. 

Ziektewet. 
S. H 135. 24 April. Blz. 166. 

- Wet tot wijziging der Ziektewet en der 
Invaliditeitswet. 

S. H 284. x Augustus. Blz. 338. 
Zuherlng PerKwezen . 
- Wet, houdende Noodzoorziening Pers-

wezen. S. H 211. 28 Juni. Blz. 267. 
- Besluit tot vaststelling datum van in

werkingtreding Wet Noodvoorziening 
Perswezen (Stbl. no. H z11). 

S. H 212. 28 Juni. Blz. 273. 
Zul vn in,:rs he8lnlt. 
- Koniliklij/i; Besluit (Besluit 10 Oct. 1945, 

S. F 221 art. 2; Zuiveringsbeslui t 1945 
art. 9). - W el houdt het bestreden be
sluit van den Minister een afwijking in 
van het advies der commissie, bedoeld fo 
art. 5 lid 4 ·van het Zuiveringsbesluit 1943 
ten gunste van appellant, doch /Jp grond 
van de bewoordingen van art. 9 van dat 
besluit, uwet worden aangeno,nen, dat 
ook in een zoodanig geval beroep kan 
worden ingesteld. - H et bezwaar van 
appellant, dat het ontslag hem niet door 
den J\linister zelven is medegedeeld, houdt 
_r,een steek. - • Wel houclt het op grond 
t•an het K. B. van 10 Oct. 1945 S. F g21 
door den Jl:finister genomen ontslagbr
sluit een afwijking in van het advies d-.Jr 
co1n1ni8sie, bedoeld in art. 5 lid 4 van het 
Zuiveringsbesluit 1945 ten gmiste van 
appellant, doch op grond van de bewoor
dingen van art. 9 nwet worden aangeno-

men, dat ooi~ in een zoodanig geval be
roep kan 1vorden ingesteld. - IIet be
zwaar van appellant, dat het ontslag hem 
11iet door den .Minister zelven is medege
dPeld, houdt geen steek. /J Januari. 

- Uitspraak van den Centralen Raad va,, 
Beroep. (Zuiveringsbesluit 1945 art. l; 
Kon. besluit JO October 1945, S. F 221, 
art. 6). - Ontslag van een waterschaps
ambtenaar op grond van zijn lidmaM
schap der N.S.B. kon uitsluitend 1corden 
verleend overeenkomstig de bepalingen 
van het Zuiveringsbesluit 1945 of van het 
J(.B. F 221 en dus niet door het (nirt 
door den betrokken .Minister daartoe ge
machtigde) u;aterschap zelf. 

4 Februari. 
- Koninklijk Besluit. (ZUiveringsbesluit 

1945 art. 2 j 0
• art. 5). - Terecht heeft dP 

Minister aan appellant, die reeds in 194/J 
u:egens invaliditeit is ontslagen, alsnog 
op grond van het Zuiveringsbesluit 19 /5 
ontslag uU zijn functie verlee11d omdat 
appellant in 1940 lid is geweest van èe 
N.S.N.A.P. Echter zijn geen termen aan
wezig appellant en zijn nagelaten betrek
kingen pensioen- en andere rechten t,i 
ontnemen, daar appellant in den bezet
tin,qstijd een aantal pcrso11en behulpzaam 
is gcu·eest en daarbij het verzet tegen 
den vijand niet _qehcel zonder gevaar voor 
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zichzelf heeft gesteund, terwül overigens 
niet is gebleken, dat hij verkeerde daden 
heeft verricht. 21 Maart. 

- Koninklük besluit. (Zuiveringsbesluit 
1945 art. 9; B esluit 10 Oct. 1945 S . F 221 
art. 1). - D e op appellant tocpepaste 
maatregel wijkt af van het a<lvics, be
doeld in a,·t. 5 1-ierde lid van het Zui1.·e
rinosbesluit 1945 1.·oor zooveel betreft de 
toepassing van het vijfde e,i zesde lid 
van dit artikel. De genomen maatrrgel 
11wct als een eenheid worden beschoutcd, 
zoodat 11u hij niet geheel in overeen
stenwiing is met het roormel<lc a<lvics, 
de appell<rnt daartegen op gro,1d i:a11 a,·t. 
9 1·an genoemd besluit beroep kan in
stellen. Ifrt beroc1J wordt in zoo1•erre ge
grond geacht, <lat het ontslag niet moet 
worden verleend op gro11d van art. 2 lid 
1 sub 1 ran het Zuireringsbesjuit 1945, 
doch op grond van art. 1 sub b van het 
K. B. van 10 Oct. 19,15 /3. F 221. 

15 April. 
- Koninklijk besluit. (Zui1•erin_qsbesluit 

1945 art. 2 ;o. art. 5; Pensioenicct 1922 
art. 48 Je lid). - Appellante is terecht uit 
hare functie ontsla{len, daar zij geduren
de de bezetting lid is gciceest van de 
N.S.13. en zich in dien tijd in nationaal
socialistischen zin heeft uitgelaten, icaar
aan niet afdoet het feit, dat zij na be
trekkelijk !.:orten tüd u·ederom voor dat 
lidmaatschap heeft bedankt. Daar zii 
echter ooi.: daden heeft ve,·richt, die op 
eer, vaderlandslievende gezindheid h·un
nen wijzen, zijn geen termen aanwezig, 
haar pensioenrechten vervallen te v er
klaren. Evenwel is het haar verleend ont
slag niet een een•ol ontsla{!, zoodat, al 
werd de datuni 1·an ingang daarvan in 
voor haar ounstioen zin geuijzigd, zij 
geen recht zou kunnen doen gelden op 
vervroegd ouderdo1,1spe11sioen, als bc<lceld 
in art. 48 Je lid onder b der P.1V. 1922. 

6 .Jlei. 
- Besluit tot ongegrondverklaring van het 

beroep van A. J. A. M. Wierts, voorma
lig commies ter secretarie van Rosmalen, 
in zake zuivering. 

S. H 172. 7 Juni. Blz. 220. 
- l(oninklijk Besluit. (Besluit 10 October 

1945 S. F 221, art. 1). - Terecht is aan 
appellant ontslag ,net u-achtgeld ve1·
lee11d krachtens art. 1 va,1 dit Besluit en 
11ict krachtens art. 2 van het Zuiverings
besluit 1945, aan{lezien hü u·elisu:aar te 
kort is geschoten i11 het betrachten ·l.'an 
de juiste houding in verband met de be
zettiny, doch a11dcrzijds is gebleken, dat 
de~e tekortkomingen het gevolg zijn van 
een gebre/;;, aan moed, en 11iet voort
vloeien uit een onvaderlandslievende ge
zindheid. 1i Juni, Blz. 421. 

Koninklijk, besluit. (Zuiveringsbesluit 
1945, art. 9). - Aan appellant is door de 
illinister in ot·eree11stemmi11g met het ad
vies der Commissie van advies ontslag 
verleend, zodat hij in zijn beroep niet kan 
worden ontvanoen. Hieraan doet niet af, 
dat in het besluit van de Minister de 

overweginge,i van het ad1·ies niet zijn 
overuen0Jnen1 aangezien zulks nergens is 
voorgeschreven en derhalve voor de 
vraag, of de genomen maatregel afuijl,;t 
van het a<lvies, de oi:eneegi11gen van dat 
advies van geen belang zijn. 21 Juni. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. (Zttiveringsbestuit 1945 art. 5; 
( 111 validiteilswet art. 41). - De be
woordi,ioen van het vijfde lid van art. 5 
va11 het Zuiverin{lsbesluit 1945 zijn zo 
rui11i gesteld, dat tot de d<iarbedoclde ver-

. vallen rechten mede behoren de rechten, 
welke de ontslagene en zijn nagelaten be
trckldnoen krachtens de Invaliditeitswet 
zouden kunnen doen gelden als uitvloei
sel van de die11stbetrekl.:ing, tcaarttit het 
ontslag is ve,·leend. - Daar de{lene die is 
ontslagen ,net toepassing van het vijfde 
lid van art. 5 van het Zuiveringsbesluit 
1945 en zijn nagelaten betrekkingen aan 
de dienstbetrekkin11 11:aaruit het ontslag 
is verleend, geen 1 <'chten aan de :nvali
diteitstcet kunnen ontlenen, is. ter zake 
v an die betrekkin(J geen ici.~ku111Jig'! re
serve benodigd. 'L'en onr1-chte is äv.~ wis
ktrndige reserve 1;a.;t,1e.çteld. 2 4 Jttni. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van Be
roep. ( il mbtenarenicct 19J9 art. 58, lid 1. 
Algemeen Rijks Ambtenarenreglc,nent 
<i1·tt. 98, lid 1, aanhef en onder o, 99. Zut
veriligsbesluit 1945 art. 2. K. B. van 10 
Oct. 19/5, S . ,w. 1•' 221 art. 1). - Karak
tereigenschappen welke eerst tijdens de 
bezetting aan het licht zijn get1·eden, be
staan in wezen onafhankelük van die be
zetting, ook al kunnen zij in verband met 
de bezetting duidelijker aan het licht zijn 

• getreden. - Ook al hebben de::-e l.:arak
te,·cigenschappen volgens de bevoegde 
beoordelaars niet geleid tot het toepas
sen van het Zuiveringsbesluit 1945 of het 
K. B. F 221, dit neemt niet weu, dat een 
a1nbte11aar, behept met l.:araktereiuen
eigenschappen, welke he1n ongeschikt 
maken tot het vervullen van een leiden
de fttnctie, niet langer in cijn bctrekl.:i11g 
kan icorden gehandhaafd en dan op een 
andere grond dan de houding in verband 
met de bezetting. - I . c. is het ontslag 
vc1·lecnd op g,-ond V<'n art. 99 a.r.a.r. -
ook op andere gronden dan in art. 98 
a.r.a.r. oenoen1d - doch dit had nioctcn 
geschieden op grond van art. 98, le lid, 
aa,ihef en onder g - onges~lliktheid an
ders dan op grond van ziels- of lichaams
gebreken, zodat het ontslagbesluit moet 
worden vernietigd. - (JTet ambtenaren
gerecht had het ontslagbesluit vernietigd 
op grond van strijd met het Zui11erings
besl1tit 19./5 en het K. B. J,' 221, met well.:c 
zienswijze de centrale raad zich niet ver
enigt). 1 Juli. 

- Koninklük besluit. (Zuiveringsbesluit 
1945 art. 9 ;o. art. 5.) - D e Commissie 
van Advies had geadVisee,·d aan appel
lant ontslag te verlenen. D e illinister 
heeft dit ontslag verleend, evenwel daar
bij bepalend, dat alle pensioenrechten en 
dergelijke, voor appellant en zün nagela-
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ten betrel,kingcn t'er11allrn. Ook al zoti 
tl'urden aangenomen, dat de Gom missie 
zich t'(ln het adviseren orer het al of niet 
ven'C1lle11 ran de pensioenrechten heeft 
011thou.den, 11alt in ieder geval niet te ont
kennen, dat de beslissing 1.,an de Minister 
aftdikt van het advies der Commtssie. 
Derhalve moet u·orden a(ll1genomen, dat 
a1ml'llanl recht 11an beroep heeft, tendjl 
waar de genomen maatregel als een een
hei<l is te bcschomccn, dit beroep op de 
beschikkinf/ 1:an de Jlinistrr in haar ge
heel betrckkin.Q kan hebben. - .Appel
lant is tel"Ccht 011tslaue11, aangezien hü 
lid, ::ij het ook sympathiserend lid, der 
X.N.B. is vcu:orden tijdens de Duitse be
zetting. Echter is gebleken, dat hü ni11t-
11wr enig verraad heeft gepleegd, ook niet 
uwt betrckl,ing tot in zijn omgeving ge
vlcevde verboden handelingen, geen pro
paflanda voor het nationaal-socialis11ie 
heeft gevoerd, noch van I nig ander on
juist ovtrcden hrcft blük gegeren. I 11 

verband hicrmedr bestaan termen appel
lant slechts ,10 % van het ei[/en 1>1.msioen 
te ontncm1·11. 11 Jttli. 

- KoninkJi}k besluit. (Zuiveringsbesluit 
19.)5 art. 2; Besluit 10 Oct. 1945, S. F 221 
art. 1). - , lppellant is tijdens de bezet
ting lid geiceest rail de X cd. Volksdienst 
e,i pa,r het K.A.J>' . ./lij heeft voorts ver
lwor1de rantsoenen levensiniddl'len ver-
1,rc,,cn omdat zij,t zoon in dienst 1·an de 
rij<rnd tn·rkte, tern·ijl hij van de 1:ijand, 
11a <laartoe strekk, 11d verzoek toeste11t
mit1{J heeft verkrc{Jen zijn radiotoei;tel te 
bc/wuden. Op gro11d van een c,i ander 
kan appclla nt ,tiet in zijn betrekking 
iror<l.:n r11•1tandltaafd. Echter zij,i door 
ht:111 ook d1tden rcrricht, u·elke ,:an va
derla11dsli1 1·1·11de uczill(l/tcid {letuiocn, o.m. 
d(!5Jrt't,·crkclijkc s/t·un aan onderduikers. 
lrt l"l't"ba11d hiermede is appellant ten on
rechte 011 tslayen ov uroncl van a,·t. 2 Je 
lid sub 4 van het Zuiverin[/sbesluit 1945 
ni moet he11i 011ucvraavd ontsla[/ met 
toel,nwinr1 i·an u-achtgcld u"-Orden 1:er
lecll(t op {lrond l'<tll art. 1 onder b, van 
het K. B. va,t 10 Oei. 19~5 .'/. F Ul. 

1 Auvustus. 
- 1(011inklijk be.'llUil. (Zttiverin{lsbeslttit 

19.)5, art. 2 }°. a1·1t. 5 en 9). -- W el is het 
brrucv niet ingesteld bi1111cn de in a,·t. 9 
lid 2 Poor111 -~chrei·c,t terfltijn, doch nu dit 
zij11 oorzaak vindt i,i de 0111sta11digheid, 
dat uit het bestreden bt'sluit niet vol
doende duidelijk Uükt, dat het is geno-
11tc1t in aftrijkillfl i·an h< t adi·il'S der 
C:0111111isste, bedoeld ttt art. :; lid 4, en de 
mededeling dnarva11 appellant 1xi11 na af
loop 1·an elf' beroepottermij,t is gedaan, 
kan llv i11 zij,1 beroep irord1·11 ontt·a11ge11. 
- ,1ppcllant heeft door zijn oedrauinuen 
en uitlati11nen tijrtcns de liczcttiny b(ijk 
{lcyevn, t•a11 cc II nat. soc. uezi,ullteid. 
])aaraan kt.11t 11ict afdoc11 dat teyn1 zijn 
br-ldd als archi1'aris gcc11 bczu:an·, zijn 
ingcli1·acht. Terecht is derllulve aan ap
pdlant 011t.,1au verleend l,rac/ttens art. 
.!, eerste lid sub 2. Echter zij,i er 

r1ee11 voldoende termen Öm met tocpas
si1117 rn11 art. 5 1.•ijfde lid tl' bepa/c11, dat 
de rechten op pen11ioen verl'all<-11, daar 
apvcllant bv de uitoefening 1·a,1 zij11 ambt 
geen onvaderla,1dse handelingen heeft 
verricht en daarcnte{len zou-cl als archi
varis als b11it1'11 deze tcerkkri»{J vele per
so11e11 steun heeft verleend tegen de be
zetter. ~ September~ 

- {., il spraak L'a11 het Ambtt 11are1tgcrecht 
te Oro11i11ge11. (Ztth'eri1117,,besluit 19,15 
art. 8). - De ,tmbtc11are11rechtcr is niet 
bevoegd kennis te nei,wn van cc1t be
roep, ingest eld tegen ec11 ontslag krach
te1ts het Zuivennr;,9bcslttit 1945. - De 
rechter mag aan de noodwetgeving 
slechts verbindc11dc l,racht ont:::er,ocn, 
wanneer en voorzovcne de J(roon bij het 
ttitt·aardiuen i:an de 110odu·ct kc1111clijl.; 
11iisbruik va1i gezag zoti hebben geinaalct. 
Dat is i. c. niet het [/eval. 9 October. 

- J(o,tink/ijk, Besluit. (Zuii:eringsbcsluit 
19 )5, art. i). - Avpclla,ttc is lid gcu:ccst 
van het M edisch Prn11t en heeft te,· r1c
le[/e111tcid va1t een sollicitatk op een vra
oe11lijst medc!lcdceld, dat ::ij met de .'\'.S. 
B. sympathiseerde, tcru:vt zij voorts ge
durende de bezettingstijd ook buiten haar 
tn•rkzaamheden geregeld en in hel bij
zu1tdcr omoan{l zocht ,net 11at.-soc. lcderi 
van het prrso,u:el en door deze als me
destandster ire rd beschotucd, en in de 
/Scplcmlicrdaoe,i van 19.j.j uit · eige,i be
wcui11g cui i-e rplreustcr, die lid van de 
N.l::J.H. trns, op haa1· vlttcht veroczdde. 
Door voormelde uc<lraui11uc11 - daarue
lati;n of zij daarbij blijk heeft gegeven 
van ce1i ncit.-soc. uecstcsuesteldhcid -
is zij in er,1Miuc 1,wtc tekort ge8chotcn 
in het betrachten van de juiste hottdino 
fo verband met de l>czettinu en is haar 
terecht o,ttslafl verlee,1d op grond i-an 
het Zuiveri1117sbesluit 19 lJ. U .i\'ovcmber. 

- ( itsvraal. t·an de Centrale Raad van 
Beroep. (Zuivcri1117sbcsluit 19!5, art. 8). 
- De rechtskracht van art. 8 van het 
Zuiveringsbesluit 19-15 kan niet u.:orden 
ontkl·1ul, ook 11iet tt"aar lwt betreft een 
der 11watrcvcle11, genoemd ht art. 2, lid 
2, 1·11,1 dit besluit. - De enkele omsta,1-
diflheid, dat de bij de zuivering va11 het 
ovcrltl'idspcrso11eel vevolgde [/anu van 
zaknt eerder kans op een 011juiste bcslis
si,111 oplevert, r1eeft daartoe niet voldoen
de [/ro1td.. - rJr kunuen voor de J(roon 
gctdcltti[/C n ;dcnell zijn [/e1ccest 0/ll noch 
de 11orniale bt·rocpsiustanti.l•s, noch n.,1-
dcrc instautics in te se/takelen. - Ook 
in ctc in nrt. .t, lid t , bcdul'lde _qcvallen 
geeft het besluit 11017 zekere tt·aarlioryc1i. 

18 f,01.·cmbcr. 
- l,i/spraak vÎ,i lwt A1nbtc,1arcn1Jcrecht 

te ,lnthc1,1. (Z1Livcri11gsbeslttit art. j, lid 
4). - Een gi;~chorstc e1t krachtens het 
.K. JJ. va" 10 Octobcr 19 JJ, IS. P UJ, 
ont.~lagen {IU/lCentesecrctnris heeft ircl 
recht op uitbetaling van één mannd sa
lnri8 / het z.y. i11 vasicvoorscltot), ua11ue
zint de provinciale regeling terzake dit 
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recht aan de gemeente-secretarissen toe
kent en niet enige bepaling bevat, krach
tens welke een krachten,ç F 221 ontsla
gen secretaris zulk recht zou ontberen. 
De voor de Rüksambtenaren geldende 
richtlijnen zijn niet automatisch op de ge
meentesecretarissen van toepassing. 

25 November. 
- Koninklijk B esluit. (Zuiveringsbesluit 

1945 art. 2. B esluit 10 October 1945 S. F 
221 art. 1). -Apellant is lid gewee,çt v an 
de J(ult1mrkamer en van de Ned.-Duitse 
l(ultutir.r;emeenschap, welke lidmaat
schappen echter zonder actieve wilsuiting 
1Jan appellant zijn tot stand gekomen, 
zodat hem slechts kan worden verweten 
niet als lid van deze 'Verenigingen te heb
ben bedankt. 1Vel heeft hij twee studen
ten de raad gegeven de loyaliteitsverkla
ring te tekenen, doch de.~e verkeerden in 
een zo bedreigde positie, dat hü in deze 

omstandigheid u:ellicht een zodanige 
raad heeft 1nogen geven. De door app. in 
nat.- soc. en aanverwante tijdschriften 
gepubliceerde artikelen betroffen onder
werpen, in verband staande 1net zün 
taak. - Voor toepassing van het Zuive
ringsbesluit bestaat geen aanleiding, doch 
aan appellant behoort ontslag te worden 
verl,.•md krachtens het Besluit van 10 
Octoi>er 1945 S. F 221 onder toekenning 
van wachtgPld. 29 November. 

- Besluit tot ongegrondverklaring van het 
beroep van W. Antheunissen, te 's-Gra
venhage, in zake zuivering. 

S. H 440. 19 December. Blz. 632. 

Besluit tot ongegrondverklaring van het 
beroep van N. J. Kanaar, te Deventer, in 
zake zuivering. 

S. H 467. 30 December. Blz. 660. 




